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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.                   Αθήνα, 18/12/2015 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ                   Πρωτ.: 134564 

         ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ      

 

                                                          Διαβάθμιση: Δημόσιο 

        

Προς : Ως Πίνακα Διανομής 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2015 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

Τις διατάξεις :  

 

1. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 

20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 

στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει. 

 2. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 

17.12.20130) «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».  

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 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», όπως τροποποιημένος ισχύει.  

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) 

αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 

εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως 

τροποποιημένος ισχύει.  

 

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ 809/2014 της Επιτροπής (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως 

τροποποιημένος ισχύει. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - 

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας «προφανές λάθος» εξαρτάται από το σύνολο των γεγονότων και 

περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι βέβαιη για τον 

προφανή χαρακτήρα του εν λόγω λάθους. Συνεπώς δεν πρέπει να γίνεται συστηματική χρήση του όρου «προφανές 

λάθος» αλλά μόνο κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ακούσια 

λάθη που δεν υποκρύπτουν δόλο. Κρίνεται σκόπιμο να δοθούν περεταίρω διευκρινίσεις όσον αφορά στην έννοια 
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των «προφανών σφαλμάτων» και να περιγραφεί η διαδικασία κατά την οποία θα γίνονται διοικητικές πράξεις για α) 

τη διόρθωση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης μετά την υποβολή της και β) την καταχώρηση εκπρόθεσμων ΕAE λόγω 

ανωτέρας βίας. 

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι ο γεωργός έχει ενεργήσει καλή τη πίστη. Πρέπει να αποκλείεται κάθε 

περίπτωση απάτης και αυτός που οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι  πρόκειται για προφανές λάθος είναι ο ίδιος ο 

γεωργός. Αν ο γεωργός διαπράξει το ίδιο ή παρόμοιο λάθος περισσότερες από μια φορές, οι πιθανότητες να 

πρόκειται για προφανές λάθος είναι πολύ πιο περιορισμένες.    

 

Οι  γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στα πλαίσια 

διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό έντυπο αίτημα στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις 

του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. Τα αιτήματα επιλεξιμότητας που 

προβλέπονται στο σημείο Γ του παρόντος εγγράφου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των πιστοποιημένων φορέων 

για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης,  μέσω σχετικής εφαρμογής και έπειτα εξετάζονται από τις Π.Δ. Τα 

αιτήματα άρσης επικάλυψης που περιγράφονται στο σημείο Δ του παρόντος εγγράφου, υποβάλλονται στις αρμόδιες 

Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Οι Π.Δ. προβαίνουν σε έλεγχο του αιτήματος και σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προχωρούν στην 

έγκριση ή απόρριψη της/των μεταβολής/ων.  

 

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη διόρθωσης, ο αρμόδιος ελεγκτής της Π.Δ. προβαίνει στην αντίστοιχη διόρθωση 

και οριστικοποιεί την μεταβολή στην ΕΑΕ. Η ημερομηνία διόρθωσης και το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου (κωδικός 

χρήστη) καταγράφονται κατά την διενέργεια της διοικητικής πράξης στην βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές αποτέλεσμα, οι ελεγκτές 

μπορούν να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο. Σε περίπτωση μη αποδοχής της ανάγκης διόρθωσης (υπό την έννοια του 

προφανούς λάθους), δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή και ενημερώνεται εγγράφως ο παραγωγός.  

Δεν επιτρέπονται αλλαγές σε αιτήσεις γεωργών  στην ενότητα αγροτεμάχια οι οποίοι έχουν επιλεχθεί και ενταχθεί 

σε δείγμα ελέγχου εκτάσεων, είτε μέσω τηλεπισκόπησης, είτε κλασσικούς επιτόπιους κτλ. Δεν επιτρέπονται 

αλλαγές σε αιτήσεις γεωργών  στην ενότητα Ζωικό κεφάλαιο για τους γεωργούς που έχουν επιλεχθεί και ενταχθεί 

σε δείγμα ελέγχου ζωικού κεφαλαίου. Και στις δύο περιπτώσεις αλλαγές επιτρέπονται στις αιτήσεις των γεωργών οι 

οποίοι έχουν υποβάλλει το αίτημα διοικητικής πράξης πριν την ημερομηνία ειδοποίησής τους για τον έλεγχο. 

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που υπάρχει οριστική Δήλωση Εφαρμογής για παραγωγούς που έχουν 

ενταχθεί σε Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση στις αιτήσεις. 

  

Για το έτος 2015, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για τη διόρθωση των ΕΑΕ μέσω διοικητικών 

πράξεων ορίζεται αυστηρά έως 01/02/2016.  

 

Επισημαίνεται ότι, και για την υποβολή αιτήματος για την προσθήκη αιτήματος πληρωμής για τα Μέτρα 

Αγροτικής Ανάπτυξης και την προσθήκη κωδικού παράλληλης Δράσης σε αγροτεμάχια για τα Μέτρα Αγροτικής 

Ανάπτυξης που οι Δράσεις έχουν ολοκληρωθεί, ισχύει η ανωτέρω ημερομηνία, ήτοι 01/02/2016. 

 

 

 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 

Β.1  Διοικητικές πράξεις για λάθη  που εντοπίζονται στα σταθερά στοιχεία της αίτησης για την ενίσχυση.  

 

Τέτοια λάθη προκύπτουν  από ασυμφωνία των σταθερών στοιχειών του αιτούντα με τα στοιχεία που προέρχονται 

από την εξέταση των επίσημων εγγράφων που έχουν προσκομισθεί. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να συμφωνούν τα 

στοιχεία της ταυτότητας, του ΚΕΠΥΟ και του τραπεζικού λογαριασμού με τα αντίστοιχα της αίτησης.  Διασταύρωση 

των σταθερών στοιχείων πραγματοποιείται επίσης  με το αρχείο της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων (Κ.Β.Δ.). Στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυμφωνία στα προσωπικά στοιχεία (επώνυμο ή/και όνομα) με το αρχείο της Κ.Β.Δ. 

δύναται να πραγματοποιούνται διορθώσεις με διοικητική πράξη. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει τα στοιχεία της  

Ε.Α.Ε., του ΚΕΠΥΟ, του Α.Δ.Τ. , του τραπεζικού λογαριασμού και της Κ.Β.Δ. να συμφωνούν. 
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1. Επιτρέπεται η διόρθωση σε λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν απλά γραφικά λάθη που διαπιστώνονται 

κατά τη βασική εξέταση της αίτησης όπως: 

 

1.1. Λάθη κωδικών δήμων – κοινοτήτων, κωδ. Περιφέρειας, κωδ. Νομ. Αυτοδιοίκησης 

1.2. Λάθος τραπεζικού λογαριασμού 

1.3. Μη συμπληρωμένα τετραγωνίδια ή ελλιπείς πληροφορίες 

1.4. Λάθος ΑΜΚΑ 

1.5. Λάθη ταυτότητας, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο  

1.6. Λάθη στα στοιχεία κατοικίας του παραγωγού  

1.7. Λάθος Κωδ. ΔΟΥ 

1.8. Ενημέρωσης της Ομάδας Παραγωγών  

1.9. Ενημέρωση των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 

1.10. Ενημέρωση του ΑΜΑ  

1.11. Ενημέρωση του ΑΜΟΓΑ  

1.12. Ενημέρωση του Αριθμού Ασφάλισης  

1.13. Ενημέρωση της Ημερομηνίας Ασφάλισης  

1.14. Ενημέρωση του Ασφαλιστικού Φορέα  

1.15. Ενημέρωση του Δασαρχείου  

1.16. Ενημέρωση της Διεύθυνσης Δασών  

1.17. Ενημέρωση της Ημερομηνίας γέννησης  

 

2. Επιτρέπεται η διόρθωση σε λάθη που διαπιστώνονται στο πλαίσιο ενός πιο επιστάμενου ελέγχου (οπτικού - 

χειρόγραφου ή μηχανογραφικού) και τα οποία προκύπτουν από σύγκριση των στοιχείων που εμφανίζονται μέσα 

στην αίτηση ή στα συνοδευτικά δικαιολογητικά, όπως:  

 

2.1. Λάθη αριθμητικά ή λογιστικά (π.χ. πρόσθεσης) 

2.2. Πεδία που δεν έχουν συμπληρωθεί ή έχουν συμπληρωθεί μερικώς 

2.3. Περιπτώσεις διόρθωσης/αλλαγής ΑΦΜ  

2.4. Ασυμβατότητες μεταξύ των δηλούμενων πληροφοριών που περιέχονται στο ίδιο έντυπο αίτησης 

2.5. Ενημέρωση στην οθόνη Δικαιολογητικά (υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών) 

2.6. Ενημέρωση των στοιχείων της Διαχείρισης Εγγράφων  

2.7. Ενημέρωση μέτρο 112, πεδίου "Συμμετέχετε σε πρόγραμμα νέων αγροτών στα πλαίσια του Καν(ΕΚ) 

1257/1999;" (αριθμός απόφασης νέου αγρότη, ημερομηνία απόφασης νέου αγρότη) 

2.8. Ενημέρωση του Μέτρου 214 (καταχώρηση στα πεδία των ΜΜΖ)  

 

� Τα λάθη της κατηγορίας 2.3 διορθώνεται κατόπιν ελέγχου από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εν λόγω 

αίτημα συνοδευόμενο από τον αντίστοιχο φάκελο που στοιχειοθετεί το περιστατικό προφανούς λάθους, 

αποστέλλεται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς- Τμήμα Ενισχύσεων & Καθεστώτων.    

 

3. Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές στα πεδία: 

 

3.1 Ενημέρωση του τρόπου πληρωμής ΕΛΓΑ 

3.2 Ενημέρωση του ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 9 (+-20) 

3.3 Ενημέρωση των στοιχείων του οικονομικού διαχειριστή 

3.4 Στοιχεία της έδρας εκμετάλλευσης 

 

Β.2 Διοικητικές πράξεις για μεταβολές στα πεδία που αφορούν στα αγροτεμάχια πλην χρήσης Κ.Ο.Κ.=9 

 

1. Επιτρέπεται η διαφοροποίηση των κάτωθι  πεδίων  του αγροτεμαχίου : 

1.1 Ξηρικό/Ποτιστικό 

1.2 Ολική έκταση (αλφαριθμητικά) 

1.3 Έκταση ακαλλιέργητου Περιθωρίου (αλφαριθμητικά)  

1.4 Συνολική Επιλέξιμη έκταση (αλφαριθμητικά)  

1.5 Ένδειξη ενεργοποίησης Δικαιωμάτων 
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1.6  Κωδικοί παράλληλων δράσεων για τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

2.  Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα κάτωθι πεδία του αγροτεμαχίου : 

2.1 Κοινότητα   

2.2 Ιδιοκτησία  

2.3 Τοποθεσία 

2.4 Χαρτογραφικό υπόβαθρο  

2.5 Ψηφιοποιημένη έκταση 

2.6 Περίμετρος  

2.7 Κοινοτική/Δημόσια Έκταση  

2.8 Ένδειξη κοινοτικού Δημόσιου βοσκότοπου  

2.9 Ένδειξη συνιδιοκτησίας 

2.10 Ποσοστό συνιδιοκτησίας  

2.11 Ένδειξη συγκαλλιέργειας 

2.12 Έκταση που αναλογεί σε παραγωγό  

2.13 Στοιχεία ιδιοκτησίας  

 

4. Επιτρέπεται η διαφοροποίηση των πεδίων του φυτικού : 

  

4.1. Ποικιλία (εντός της ίδιας ομάδας καλλιέργειας)  

4.2. Επιλέξιμη έκταση  (υπολογιζόμενο πεδίο) 

4.3. Επιλέξιμη έκταση 100% (αλφαριθμητικά) 

4.4.  Ένδειξη επίσπορης (εισαγωγή νέας επίσπορης) 

4.5. Καταχώρηση αιτημάτων λήψης άμεσων ενισχύσεων (συνδεδεμένες ενισχύσεις και ΜΝΑ)   

 

5. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα κάτωθι πεδία του φυτικού  

 

5.1. Ομάδα καλλιέργειας 

5.2.  Ποικιλία,  στην περίπτωση που υπάρχει οριστική Δήλωση Εφαρμογής για παραγωγούς που έχουν ενταχθεί 

σε Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
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� Επιτρέπονται αλλαγές στην χρήση της καλλιέργειας, εφόσον η ποικιλία παραμένει η ίδια και η αλλαγή αυτή δεν 

οδηγεί σε μεγαλύτερη ενίσχυση. Επομένως πχ επιτρέπεται η αλλαγή από ομάδα καλλιέργειας 4 σε 16 (ενεργειακές 

καλλιέργειες) εφόσον έχει κατατεθεί  σύμβαση με μεταποιητική εταιρεία και εκ παραδρομής έγινε καταχώρηση 

στην ομάδα καλλιέργειας 4 αντί της ορθής ομάδας καλλιέργειας 16. 

Εξαίρεση στην περίπτωση που υπάρχει οριστική Δήλωση Εφαρμογής για παραγωγούς που έχουν ενταχθεί σε 

Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

� Λάθη που αφορούν στην ομάδα καλλιέργειας δεν θεωρούνται «προφανή» ή εκ παραδρομής και συγκεκριμένα 

για το έτος 2015 δεν επιτρέπονται αλλαγές στο εν λόγω πεδίο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου είναι σαφές ότι ο 

γεωργός έκανε λάθος στη δήλωση, καταχωρώντας π.χ. λανθασμένο κωδικό ομάδας καλλιέργειας, είτε 

ανταλλάσσοντας τη θέση δύο αγροτεμαχίων (π.χ. καλλιέργεια σκληρού σίτου δηλώθηκε ως βαμβάκι και βαμβάκι 

δηλώθηκε ως σκληρός σίτος) μπορεί να γίνει διόρθωση στο εν λόγω πεδίο υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική 

ενίσχυση που προκύπτει δεν είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αρχική αίτηση  και οι ελεγκτές 

έχουν πεισθεί ότι ο αιτών δεν έκανε λάθος δήλωση προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. 

 

� Δεν επιτρέπεται η διαγραφή ή προσθήκη αγροτεμαχίων.        

 

� Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα αγροτεμάχια χρήσης Κ.Ο.Κ.=9 σε βοσκοτοπική ενότητα.    

 

 

 

 

Β.3 Διοικητικές πράξεις για μεταβολές στοιχείων ζωικής εκμετάλλευσης 

 

1. Ζωικές εκμεταλλεύσεις : Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα παρακάτω σταθερά στοιχεία των ζωικών 

εκμεταλλεύσεων τα οποία έρχονται προσυμπληρωμένα από το ηλεκτρονικό αρχείο της Κτηνιατρικής Βάσης 

Δεδομένων (Κ.Β.Δ.): 

1.1. Κωδικός Κατηγορίας  

1.2. Κατηγορία Ζωικού Κεφαλαίου  

1.3. Ενεργή Εκμετάλλευση Κ.Β.Δ  

1.4. Κωδικός Κτηνιατρικής Βάσης  

1.5. Παραγωγική Κατεύθυνση  

1.6. Κατάσταση Ενσταβλισμού  

1.7. Εκτροφή  

1.8. Μετακινούμενος Κτηνοτρόφος  

1.9. Σύνολο Δηλωθέντων Ζώων Ανωτέρας Βίας  

 

Επισημαίνεται ότι, τα στοιχεία του παραγωγού που είναι καταχωρημένα στην Κ.Β.Δ. πρέπει να ταυτοποιούνται 

με αυτά που είναι καταχωρημένα στην Ε.Α.Ε. (Α.Φ.Μ., κωδικός εκμετάλλευσης (EL) και προσωπικά στοιχεία 

(επώνυμο ή/και όνομα)). 

 

Στις περιπτώσεις που το λάθος εντοπίζεται στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην Κ.Β.Δ., θα πρέπει ο 

παραγωγός να απευθυνθεί στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και να κάνει τις ανάλογες διορθώσεις ούτως ώστε 

στο επόμενο διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ε.Α.Ε. με τα στοιχεία της Κ.Β.Δ., αυτά να 

ταυτοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κωδικοί διασταυρωτικού ελέγχου: 

- 36215:   Μη ταυτοποίηση προσωπικών στοιχείων βοοτρόφου με Κ.Β.Δ.  

- 36216:   Μη ταυτοποίηση προσωπικών στοιχείων αιγοπροβατοτρόφου με Κ.Β.Δ.  

 

Στους παραπάνω κωδικούς διασταυρωτικού ελέγχου ο αντίστοιχος έλεγχος πραγματοποιήθηκε με το αρχείο 

Κ.Β.Δ. το οποίο λήφθηκε στις 19/11/2015.  Η όποια διόρθωση έχει πραγματοποιηθεί μετέπειτα στην Κ.Β.Δ. και 

μέχρι την λήψη νέου αρχείου, θα ληφθεί υπόψη στον επόμενο διασταυρωτικό έλεγχο. 
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2. Σταβλικές Εγκαταστάσεις: Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα κάτωθι πεδία: 

i. Κωδικός Κοινότητας 

ii. Δημοτική – Τοπική Κοινότητα 

iii. Είδος κοινότητας βάσει ilot 

iv. Τοποθεσία 

v. ΗΑ (έκταση σταβλικής εγκατάστασης σε εκτάρια) 

vi. Αιτούμαι κοινοτικό βοσκότοπο 

vii. Το τεμάχιο ανήκει σε άλλη ένωση 

viii. Αριθμός Δηλωθέντων Ζώων Ανωτέρας Βίας πριν την ΕΑΕ  

Γενικότερα, δεν επιτρέπεται προσθήκη ή  αφαίρεση σταβλικής εγκατάστασης ή  αλλαγή κοινότητας. 

2.1. Γενικά στοιχεία στάβλου: Δεν επιτρέπονται αλλαγές στα κάτωθι πεδία: 

2.1.1. Χαρτογραφικό Υπόβαθρο 

2.1.2. Άλλο Χαρτογραφικό Υπόβαθρο 

2.1.3. Ψηφιοποιημένη έκταση 

2.1.4. Στάβλος Μετακίνησης 

2.1.5. Συμπληρωματικός Φορέας Ψηφιοποίησης 

2.1.6. Πιθανότητα αλλαγής υποβάθρου 

2.1.7. Στάβλος Μετακίνησης 

2.1.8. Από (τοποθεσία)  

2.1.9. Ημερομηνίες Μετακίνησης από 

2.1.10. Ημερομηνίες Μετακίνησης έως 

 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εξ αρχής όλοι οι στάβλοι αλλά εκ παραδρομής έχει 

δηλωθεί λάθος ποιος είναι ο βασικός και ποιος ο στάβλος μετακίνησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κωδικοί λαθών : 

- 36723:   Έδρα εκμετάλλευσης αιγοπροβατοτρόφου σε Ο/Μ/Λ περιοχή και βασικός  στάβλος  σε πεδινή 

περιοχή  

- 36724:   Έδρα εκμετάλλευσης αιγοπροβατοτρόφου σε πεδινή περιοχή, και βασικός  στάβλος σε Ο/Μ/Λ 

 

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της έδρας της εκμετάλλευσης και των κοινοτήτων των σταβλικών 

εγκαταστάσεων δύναται να τροποποιεί τη δυνατότητα ή μη της λήψης συνδεδεμένων ενισχύσεων ζωικού 

κεφαλαίου, στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος.  

 

Εξαίρεση αποτελούν και οι Ε.Α.Ε. 2015 για τις οποίες δηλώθηκαν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, λόγω μη έγκαιρης 

επικαιροποίησης των στοιχείων της Κ.Β.Δ. 

  

2.2. Ιδιοκτησία: Δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση 

2.3. Ζωικό κεφάλαιο: Στην ενότητα της Ε.Α.Ε. 2015, ζωικό κεφάλαιο επιτρέπονται διορθώσεις εκ 

παραδρομής σφαλμάτων, τα οποία δεν υποκρύπτουν δόλο, όπως λανθασμένη καταχώρηση αριθμού 

ζώων (πλήθος ζώων) και λανθασμένη υποκατηγορία ζωικού κεφαλαίου. 

2.3.1. Κωδικός Υποκατηγορίας  

2.3.2. Πλήθος Ζώντων Ζώων  

2.3.3. Αξία ανά Μονάδα, Εισφορά, Συντελεστής, Ασφαλιζόμενη Αξία, Ασφαλιζόμενη Αξία Ζώου    

2.4. Βοοειδή ανά ενώτιο: Στην ενότητα των βοοειδών ανά ενώτιο δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση στα 

παρακάτω πεδία: 

2.4.1. Υποκατηγορία  

2.4.2. Αριθμός σήμανσης ενωτίου 

2.4.3. Ημερομηνία εγγραφής 

2.4.4. Ημερομηνία Γέννησης 

2.4.5. Φυλή 

2.4.6. Φύλο 

2.4.7. Παραγωγική κατεύθυνση 

2.4.8. Κ.Γ.Β.Ζ. (καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή) 
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2.4.9. Ανωτέρα Βία 

2.4.10. Ημερομηνία Διαγραφής  

2.4.11. Αιτία Διαγραφής 

2.4.12. Αριθμός σήμανσης Μητέρας 

2.4.13. Φυλή Μητέρας 

2.4.14. Ημερομηνία δήλωσης καλλιέργειας εκτροφής (ημερομηνία καταχώρησης βοοειδών) 

 

Εξαίρεση αποτελούν οι Ε.Α.Ε. 2015 για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των 

στοιχείων από την Κ.Β.Δ. Συγκεκριμένα υπάρχουν Α.Φ.Μ. που στην  Ε.Α.Ε. 2015 εμφανίζουν τον κωδικό 

διασταυρωτικού ελέγχου 36217: Αίτηση χωρίς επικαιροποίηση Κ.Β.Δ. των δηλωθέντων εκμεταλλεύσεων 

βοοειδών.  

 

2.5. Συστεγαζόμενοι: Δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση 

 

Β.4 Διοικητικές πράξεις για μεταβολές γεωχωρικών στοιχείων αγροτεμαχίων/ στάβλων 

Δεν επιτρέπονται μεταβολές των γεωχωρικών στοιχείων των αγροτεμαχίων/ στάβλων, όπως πχ. στη γεωμετρία των 

αγροτεμαχίων (διόρθωση ή εκ νέου σχεδιασμός σε άλλη θέση). 

 

Β.5 Διοικητικές Πράξεις για την προσθήκη Αίτησης  Εξισωτικής Αποζημίωσης. 

Μεταβολές για προσθήκη Αίτησης Εξισωτικής Αποζημίωσης θα γίνονται δεκτές μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Ο παραγωγός έχει δηλωμένα τεμάχια σε κάποιον από τους 113 οικισμούς που άλλαξαν χαρακτηρισμό και 

από πεδινά θεωρήθηκαν εκ των υστέρων περιοχές παρέμβασης (συν. Αρχείο) 

• Ο παραγωγός έχει δηλωμένο μόνο ζωικό κεφάλαιο και η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησής του είναι 

μέχρι και 29 Μαϊου 2015, δεδομένου ότι υπήρχε απαγορευτικός έλεγχος στην υποβολή αίτησης εξισωτικής. 

 

 

Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ   

 

Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους, έχουν το δικαίωμα 

υποβολής αιτήματος επιλεξιμότητας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για το σκοπό αυτό. Δυνατότητα υποβολής του 

εν λόγω αιτήματος έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεμάχια που εμπίπτουν στον κωδικό 54101 και των οποίων η 

προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι μικρότερη από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση. Θα υπάρχει 

σχετική ένδειξη για τα ΑΦΜ και τα αγροτεμάχια στα οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος. Τα δεδομένα θα 

είναι διαθέσιμα τόσο στις Πύλες εισαγωγής, όσο και στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Για τα αγροτεμάχια τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποια Περιφέρεια κατανομής εκτάσεων, πριν από την υποβολή 

αιτήματος επιλεξιμότητας, απαιτείται «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», διαδικασία η οποία περιγράφεται στην 

εγκύκλιο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ». 

Τα αιτήματα αυτής της κατηγορίας υποβάλλονται μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβολής της ενιαίας 

αίτησης ενίσχυσης, ενώ η κάθε Πύλη έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος μόνο για τα ΑΦΜ για τα οποία 

υπέβαλε η ίδια την ΕΑΕ 2015. Για τους γεωργούς που υπέβαλαν απ΄ ευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενιαία αίτηση 2015 (on 

line), τα αιτήματα θα υποβάλλονται μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Η σχετική εφαρμογή έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με το υπόβαθρο. Κατά συνέπεια οι πιστοποιημένοι φορείς 

είναι αναγκαίο να ελέγχουν φωτοερμηνευτικά, αρχικά, την ορθότητα της υποβολής του αιτήματος. Εφόσον από τη 

φωτοερμηνεία δεν τεκμηριώνεται το αίτημα, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει δικαιολογητικά που 

ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματος του. 

Τα  αιτήματα αυτής της κατηγορίας ελέγχονται τόσο από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την 

Κεντρική Υπηρεσία- Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων.  
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Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

Αγρότες των οποίων τα αγροτεμάχια παρουσιάζουν επικάλυψη έχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για την 

άρση αυτής στο αντίστοιχο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της γεωμετρίας των αγροτεμαχίων. Κατά την 

διαδικασία της υποβολής του αιτήματος υποβάλλονται συνοδευτικά έγραφα από τους ενδιαφερόμενους 

παραγωγούς, όπως για παράδειγμα είναι τυχόν κτηματολογικά αποσπάσματα χαρτών, τοπογραφικά διαγράμματα 

σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 κ.λ.π. 

 

Στις περιπτώσεις όπου παραγωγός υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα  χωρίς την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων 

και δικαιολογητικών, το εν λόγω αίτημα δεν θα εξετάζεται. Στην περίπτωση όπου προσκομίζονται στον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τοπογραφικά διαγράμματα σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 / αποσπάσματα οριστικών τίτλων κτηματολογίου και 

ταυτόχρονα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας (συμβόλαια κλπ) μόνο από τον έναν παραγωγό, ενώ είχε 

αποδεδειγμένα ειδοποιήσει και τον έτερο παραγωγό να τα προσκομίσει, τότε η διόρθωση γίνεται υπέρ του 

πρώτου. 

 Στην περίπτωση που όλοι οι εμπλεκόμενοι ή πάνω από ένας παραγωγοί προσκομίζουν ταυτόχρονα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά,  τότε θα πρέπει η επικάλυψη να διευθετείται αποκλειστικά μεταξύ των παραγωγών.  

Τα  αιτήματα αυτής της κατηγορίας ελέγχονται τόσο από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την 

Κεντρική Υπηρεσία- Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων.  

 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ. 

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η 

ανωτέρα βία ορίζεται αναλυτικότερα στο σημείο 7, της υπ’ αριθμ. 62322/9-6-15 Εγκυκλίου. Η εκπρόθεσμη ΕΑΕ, 

συνοδευόμενη τόσο από τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της ανωτέρας βίας ή της εξαιρετικής περίστασης 

όσο και από αυτά που αφορούν στην ΑΕΕ, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει, στην αρμόδια Π.Δ. του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Ακολούθως, η Π.Δ. αφού καταχωρήσει στο ΟΠΣΑΕ την ΕΑΕ, ψηφιοποιήσει τα αγροτεμάχια και την οριστικοποιήσει 

αποστέλλει σχετικό αίτημα ανωτέρας βίας για τον εν λόγω παραγωγό επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά της 

εκπρόθεσμης υποβολής της ΕΑΕ στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς- Τμήμα Ενισχύσεων & Καθεστώτων,  της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει και αναλόγως εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα της ανωτέρας βίας. 

 

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Α 

 

 

                                                 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

ΠΡΟΣ: 

1. Πιστοποιημένοι Φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α' και Β' βαθμού) 

2. 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 Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

- Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
 


