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1. ΓΕΝΙΚΑ
Η χοριγθςθ των δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ από το εκνικό απόκεμα για το ζτοσ ενίςχυςθσ
2019 πραγματοποιείται ςφμφωνα με τουσ Καν. (ΕΕ) 1307/2013 Καν.(ΕΕ) 1306/2013, Καν.(ΕΕ)
639/2014, Καν.(ΕΕ) 640/2014, Καν.(ΕΕ) 641/2014, Καν.(ΕΕ) 809/2014, του εκτελεςτικοφ Καν.(ΕΕ)
2019/1174 και τισ υπ' αρικμ. 104/7056/2015 ΤΑ, 1930/81861/22-07-2015 ΤΑ, όπωσ
τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
Αναφορικά με τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων από το εκνικό απόκεμα ζτουσ 2019, οι γεωργοί ςτουσ
οποίουσ γνωςτοποιικθκε με κάκε πρόςφορο μζςο το αποτζλεςμα τθσ αίτθςθσ τουσ, μποροφν να
υποβάλλουν αίτθςθ κεραπείασ για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ από το εκνικό
απόκεμα (εφεξισ: αίτθςθ κεραπείασ) ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με τθν παροφςα εγκφκλιο κεςπίηεται θ διαδικαςία υποβολισ και εξζταςθσ των αιτθμάτων
κεραπείασ.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
1. Ωσ αρμόδιοσ φορζασ υποβολισ των αιτιςεων κεραπείασ ορίηεται ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν και
Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. Η αίτθςθ κεραπείασ υποβάλλεται ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τθ χριςθ θλεκτρονικισ
μεκόδου, μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ ΚΑΡΣΕΛΑ ΑΓΡΟΣΗ, θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτθν
ιςτοςελίδα » https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login
3. Η αίτθςθ κεραπείασ υποβάλλεται από τον ίδιο τον γεωργό (ι από οριςμζνο με πλθρεξοφςιο
εντολοδόχο).
4. τθν αίτθςθ κεραπείασ ο γεωργόσ δφναται να τροποποιεί τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του (όςον
αφορά ςτθν ταχ/κι δ/νςθ κατοικίασ ι/και τον αρικμό τθλεφϊνου), εφόςον αυτά δεν
ανταποκρίνονται ςτθν κατοικία του.
5. Ο γεωργόσ ςυμπλθρϊνει τθν ζγκυρθ δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), θ οποία
χρθςιμεφει ωσ μζςο επικοινωνίασ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μζςω τθσ οποίασ πραγματοποιείται θ
αποςτολι των ενθμερϊςεων ςχετικά με τθν πορεία και το αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου
τθσ αίτθςθσ κεραπείασ. Με τθν διλωςθ τθσ θλεκτρονικισ δ/νςθσ ταχυδρομείου οι ςυμβαλλόμενοι
τθσ αίτθςθσ κεραπείασ αποδζχονται ότι τα μθνφματα ι οι επιςτολζσ που κα αποςτζλλονται μζςω
τθσ εν λόγω δ/νςθσ και όςα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επζχουν κζςθ επίςθμων εγγράφων
ενθμζρωςθσ.
6. Η αίτθςθ κεραπείασ ςυμπλθρϊνεται και οριςτικοποιείται ςτθ ςχετικι εφαρμογι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πριν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κεραπείασ επιςυνάπτεται ςτθν επιλεγμζνθ κατθγορία
αίτθςθσ κεραπείασ θλεκτρονικό αρχείο (από ςαρωτι/scanner), το οποίο περιλαμβάνει τα τυχόν
απαραίτθτα για τθν επιλεγμζνθ κατθγορία αίτθςθσ δικαιολογθτικά. Μετά τθν επιςφναψθ των
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, θ αίτθςθ κεραπείασ αποκθκεφεται και οριςτικοποιείται.
7. Πριν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κεραπείασ, ο γεωργόσ ζχει τθ δυνατότθτα να τθ διαγράψει
ι και να τθν τροποποιιςει. Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κεραπείασ, θ αίτθςθ υποβάλλεται
αυτόματα ςτθν αρμόδια για τον ζλεγχο υπθρεςία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8. Με τθν οριςτικοποίθςι τθσ, θ αίτθςθ κεραπείασ λαμβάνει αυτόματα εςωτερικό αρικμό και
θμερομθνία πρωτοκόλλου. Οι ςυμβαλλόμενοι εκτυπϊνουν τθν οριςτικοποιθμζνθ αίτθςθ
κεραπείασ, θ οποία φυλάςςεται υποχρεωτικά τουλάχιςτον για μία πενταετία ςτο προςωπικό τουσ
αρχείο, μαηί με τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά, τα οποία οφείλουν να προςκομίςουν ανά πάςα
ςτιγμι ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόςον ηθτθκοφν ςτα πλαίςια ελζγχου.
9. Η ακρίβεια των ςτοιχείων του αιτιματοσ κεραπείασ βαρφνει τουσ ίδιουσ τουσ δικαιοφχουσ. ε
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ πλαςτϊν ςτοιχείων κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ κεραπείασ
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κινοφνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλεσ οι νόμιμεσ διαδικαςίεσ παραπομπισ ςτθ δικαιοςφνθ κατά τα
οριηόμενα ςτον ποινικό κϊδικα.
3. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.
Οι γεωργοί μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ κεραπείασ ζωσ τθν 28/02/2020.
2.
Αιτιςεισ κεραπείασ, οι οποίεσ ζχουν καταχωρθκεί ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι αλλά δεν
ζχουν οριςτικοποιθκεί ωσ τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία κεωροφνται ωσ μθ
υποβλθκείςεσ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ για το ζτοσ 2019.
4. ΛΟΓΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
φμφωνα με τθν παροφςα εγκφκλιο θ αίτθςθ κεραπείασ υποβάλλεται αποκλειςτικά για τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
i) Μθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ από το εκνικό απόκεμα λόγω μθ ζνταξθσ του
γεωργοφ ςτθν κατθγορία των νεαρισ θλικίασ
ii) Μθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ από το εκνικό απόκεμα λόγω μθ ζνταξθσ του
γεωργοφ ςτθν κατθγορία των νεοειςερχόμενων γεωργϊν
iii) Μθ χοριγθςθ ορκοφ αρικμοφ δικαιωμάτων λόγω εκκρεμότθτασ ελζγχου μθ κακοριςμοφ
περιφζρειασ
iv) Μθ χοριγθςθ ορκοφ αρικμοφ δικαιωμάτων λόγω εκκρεμότθτασ ελζγχου άρςθσ επικάλυψθσ
v) Μθ χοριγθςθ ορκοφ αρικμοφ δικαιωμάτων λόγω εκκρεμότθτασ ελζγχου επιλεξιμότθτασ
vi) Μθ χοριγθςθ δικαιωμάτων εκνικοφ αποκζματοσ λόγω δζςμευςθσ του τίτλου χοριγθςθσ
δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ
vii) Μθ χοριγθςθ ορκοφ αρικμοφ δικαιωμάτων λόγω εκκρεμότθτασ ελζγχου αποτελζςματοσ
ελζγχου τθλεπιςκόπθςθσ
viii) Μθ χοριγθςθ ορκοφ αρικμοφ δικαιωμάτων λόγω εκκρεμότθτασ ελζγχου ειδικοφ διοικθτικοφ
ελζγχου αιγοπροβάτων για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ
2019
ix) Μθ χοριγθςθ ορκοφ αρικμοφ δικαιωμάτων λόγω εκκρεμότθτασ ελζγχου ειδικοφ διοικθτικοφ
ελζγχου αγροτεμαχίων για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ
2019
5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΤΝ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ
ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ ΕΣΟΤ 2019
1. Γεωργοί που δικαιοφνται τθσ χοριγθςθσ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ ι τθν αφξθςθ τθσ
μοναδιαίασ αξίασ των δικαιωμάτων τουσ ωσ το φψοσ του περιφερειακοφ μζςου όρου (ΠΜΟ)
εκνικοφ αποκζματοσ (ΕΑ) 2019 από το εκνικό απόκεμα ζτουσ 2019, είναι οι κάτωκι:
i. Γεωργόσ νεαρήσ ηλικίασ, δθλαδι το φυςικό πρόςωπο (ΦΠ) που δθμιουργεί για πρϊτθ φορά
γεωργικι εκμετάλλευςθ ωσ επικεφαλισ τθσ εκμετάλλευςθσ το ζτοσ 2019 ι ζχει ιδθ εγκαταςτακεί
κατά τθ διάρκεια των πζντε ετϊν που προθγοφνται τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ ζτουσ 2019 για
το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ, δθλαδι μεταξφ των ετϊν 2014-2018 και είναι ενιλικοσ και ζωσ 40
ετϊν κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ ζτουσ 2019, δθλαδι ζχει γεννθκεί από
01/01/1979 ζωσ και τισ 31/12/2001.
Τπό τουσ εξισ όρουσ:
 τα Φυςικά Πρόςωπα ωσ ζτοσ δθμιουργίασ για πρϊτθ φορά τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ
νοείται το ζτοσ πρϊτθσ υποβολισ τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ, π.χ. για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2019
το Φυςικό Πρόςωπο πρζπει να ζχει υποβάλλει πρϊτθ φορά Ενιαία Αίτθςθ Ενίςχυςθσ το ζτοσ 2014
ι μεταγενζςτερα αυτοφ και ουδζποτε πριν.
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 ε περίπτωςθ που το Φυςικό Πρόςωπο ζχει εγκαταςτακεί ωσ Οικονομικόσ Διαχειριςτισ ςε
Νομικό Πρόςωπο που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα, προγενζςτερα του ζτουσ που ζχει
υποβάλλει πρϊτθ φορά Ενιαία Αίτθςθ Ενίςχυςθσ ωσ φυςικό πρόςωπο, τότε ωσ ζναρξη γεωργικήσ
δραςτηριότητασ του Φυςικοφ Προςώπου κεωρείται το ζτοσ εγκατάςταςθσ του ςτο Νομικό
Πρόςωπο και το Φυςικό Πρόςωπο δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
Σο νομικό πρόςωπο (ΝΠ) νοείται ωσ γεωργόσ νεαρισ θλικίασ, όταν το φυςικό πρόςωπο (ΦΠ) που
ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο και ςτθ διαχείριςθ του νομικοφ προςϊπου, είναι γεωργόσ νεαρισ
θλικίασ, δθλαδι:
- είναι ενιλικοσ και ζωσ 40 ετϊν κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ ζτουσ
2019, δθλαδι ζχει γεννθκεί από 01/01/1979 ζωσ και τισ 31/12/2001 και
- το ζτοσ δθμιουργίασ πρϊτθσ φοράσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ του ΦΠ ταυτίηεται με το ζτοσ
ζναρξθσ κακθκόντων ςτο ΝΠ, από το ζτοσ 2014 και μετά και
- αςκεί αποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο επί του ΝΠ όςον αφορά ςτισ αποφάςεισ που
ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ για το ζτοσ
υποβολισ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από το νομικό πρόςωπο ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ γεωργϊν
νεαρισ θλικίασ.
Τπό τουσ εξήσ όρουσ:
Όςον αφορά ςτα ΝΠ ωσ ζτοσ δθμιουργίασ για πρϊτθ φορά τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ
νοείται το ζτοσ ζναρξθσ κακθκόντων του γεωργοφ νεαρισ θλικίασ ςτο ΝΠ που αςκεί ζλεγχο ςε
αυτό, π.χ. για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2019, ο Οικονομικόσ Διαχειριςτισ πρζπει να ζχει ζναρξθ
κακθκόντων ςτο νομικό πρόςωπο το ζτοσ 2014 ι μεταγενζςτερα αυτοφ.
 ε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Διαχειριςτισ του ΝΠ ζχει υποβάλλει πρϊτθ φορά Ενιαία
Αίτθςθ Ενίςχυςθσ προγενζςτερα του ζτουσ που ζχει εγκαταςτακεί ωσ Οικονομικόσ Διαχειριςτισ ςε
Νομικό Πρόςωπο που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα, τότε ωσ ζναρξη γεωργικήσ
δραςτηριότητασ του Φυςικοφ Προςώπου κεωρείται το ζτοσ πρϊτθσ υποβολισ Ενιαίασ Αίτθςθσ
Ενίςχυςθσ και το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 τθν περίπτωςθ που τόςο το ΦΠ που ελζγχει το ΝΠ όςο και το ίδιο το ΝΠ αιτοφνται τθ
χοριγθςθ ΔΒΕ από το ΕΑ το ίδιο ζτοσ, τότε κρίνεται δικαιοφχοσ το πρόςωπο με το προγενζςτερο
ζτοσ ζναρξησ γεωργικήσ δραςτηριότητασ εφόςον πλθροφνται οι προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ.
Όταν το ζτοσ ζναρξησ γεωργικήσ δραςτηριότητασ είναι το ίδιο τότε δίνεται προτεραιότθτα ςτο
ΦΠ.
 ε περίπτωςθ που ζνασ Οικονομικόσ Διαχειριςτισ αςκεί κακικοντα ςε περιςςότερα από 1 ΝΠ
τότε κρίνεται δικαιοφχοσ το ΝΠ ςτο οποίο ο Οικονομικόσ Διαχειριςτισ ζχει το προγενζςτερο ζτοσ
ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, εφόςον το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 ε περίπτωςθ που το ΝΠ ζχει οικονομικό διαχειριςτι που πλθροί το κριτιριο του γεωργοφ
νεαρισ θλικίασ και ζλαβε το 2015 ι το 2017 ι το 2018 ΔΒΕ από το ΕΑ ι ΠΜΟ ωσ ΦΠ (για
λογαριαςμό του) ι ωσ οικονομικόσ διαχειριςτισ άλλου ΝΠ, το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 ε περίπτωςθ που το ΦΠ που ιταν οικονομικόσ διαχειριςτισ ςε ΝΠ και το ΝΠ ζλαβε ΔΒΕ ι
ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ι το 2017 ι το 2018, το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 Σο ΝΠ δφναται να κρικεί δικαιοφχοσ ωσ γεωργόσ νεαρισ θλικίασ που ςτα νομιμοποιθτικά
ζγγραφα του ΝΠ αναφζρεται ςτο ςκοπό γεωργικι δραςτθριότθτα και δεν ζχει υποβάλει Ενιαία
Αίτθςθ Ενίςχυςθσ πριν από τθ δθμιουργία πρϊτθσ φοράσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ΝΠ.
Εφόςον, το ΦΠ (οικονομικόσ διαχειριςτισ), δεν ζχει δθμιουργιςει πρϊτθ φορά γεωργικι
εκμετάλλευςθ ςτα προςωπικά του ςτοιχεία ι με τθν εγκατάςταςι του ςε άλλο ΝΠ που αςκοφςε
γεωργικι δραςτθριότθτα πριν από τθν θμερομθνία που το εν λόγω ΝΠ δθμιοφργθςε πρϊτθ φορά
γεωργικι δραςτθριότθτα. τθν περίπτωςθ αυτι, το ΝΠ υποβάλει ζγγραφα από τισ αρμόδιεσ
4

ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
δθμόςιεσ αρχζσ που αποδεικνφουν τθ δθμιουργία πρϊτθσ φοράσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του
ΝΠ, δθλαδι ζγγραφα ζναρξθσ/διακοπισ των Κωδικϊν Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) από τθ ΔΟΤ.
ε περίπτωςθ που θ ζναρξθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ είναι μεταγενζςτερθ από τθν ζκδοςθ
των ΚΑΔ, για τθν καταχϊριςθ τθσ πραγματικισ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ απαιτοφνται, φορολογικι
διλωςθ του πρϊτου ζτουσ διλωςθσ γεωργικϊν ειςοδθμάτων/ηθμιϊν ςυνοδευόμενθ από
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του νόμιμου εκπρόςωπου και του λογιςτι του ΝΠ για τθν ακριβι θμερομθνία
ζναρξθσ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ΝΠ, υπογεγραμμζνεσ και κεωρθμζνεσ για το γνιςιο
αυτϊν από αρμόδια Δθμόςια αρχι.
ii. Νεοειςερχόμενοσ γεωργόσ, δθλαδι το φυςικό πρόςωπο (ΦΠ) που άρχιςε τθ γεωργικι του
δραςτθριότθτα μεταξφ των ετϊν 2017-2019 και κατά τα πζντε ζτθ που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ
γεωργικισ δραςτθριότθτασ, δεν άςκθςε γεωργικι δραςτθριότθτα ςτο όνομά του και υπ’ ευκφνθ
του οφτε ιλεγχε νομικό πρόςωπο που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα και είναι ενιλικοσ,
δθλαδι ζχει γεννθκεί ζωσ και τισ 31/12/2001.
Σο νομικό πρόςωπο (ΝΠ) ωσ νεοειςερχόμενοσ γεωργόσ νοείται το ΝΠ, ανεξάρτθτα από τθ
νομικι του μορφι, εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
i. Σο ΝΠ που αρχίηει τθ γεωργικι του δραςτθριότθτα από το ζτοσ 2017 και μετά και κατά τα
πζντε ζτθ που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, δεν άςκθςε γεωργικι
δραςτθριότθτα ςτο όνομά του και υπ’ ευκφνθ του οφτε ιλεγχε άλλο νομικό πρόςωπο που
αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα και
ii. Σο φυςικό πρόςωπο (οικονομικόσ διαχειριςτισ) που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο και ςτθ
διαχείριςθ του νομικοφ προςϊπου είναι νεοειςερχόμενοσ γεωργόσ, δθλαδι:
- γεννικθκε ζωσ 31/12/2001
- αρχίηει τθ γεωργικι του δραςτθριότθτα από το ζτοσ 2017 και μετά και κατά τα πζντε ζτθ
που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ΝΠ, δεν άςκθςε γεωργικι
δραςτθριότθτα ςτο όνομά του και υπ’ ευκφνθ του οφτε ιλεγχε άλλο νομικό πρόςωπο που
αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα
- αςκεί αποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου όςον αφορά
ςτισ αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ χρθματοοικονομικοφσ
κινδφνουσ για το ζτοσ υποβολισ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από το νομικό πρόςωπο ςτο πλαίςιο
του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ.
Τπό τουσ εξήσ όρουσ:
 Ωσ ζναρξθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ νοείται θ πρϊτθ υποβολι ΕΑΕ του νομικοφ προςϊπου
ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ (2017 ι 2018 ι 2019).
 Σο κριτιριο του νεοειςερχόμενου γεωργοφ πρζπει να πλθρείται τόςο ςτο ΝΠ όςο και ςε ζνα
ΦΠ που αςκεί αποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου όςον αφορά
ςτισ αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ χρθματοοικονομικοφσ
κινδφνουσ (οικονομικόσ διαχειριςτισ).
 Σο ΦΠ (οικονομικόσ διαχειριςτισ) που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο και ςτθ διαχείριςθ του
νομικοφ προςϊπου κα πρζπει να πλθροί τα κριτιρια του νεοειςερχόμενου γεωργοφ όπωσ
αναλυτικά περιγράφονται ανωτζρω.
Ωσ ζναρξθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ΦΠ, νοείται θ εγκατάςταςθ του νεοειςερχόμενου
γεωργοφ (ΦΠ - οικονομικόσ διαχειριςτισ) που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο και ςτθ διαχείριςθ
νομικοφ προςϊπου που αςκεί γεωργικι δραςτθριότθτα, και αςκεί ζλεγχο επί του ΝΠ. Σο ζτοσ
ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του οικονομικοφ διαχειριςτι κα πρζπει να είναι από το ζτοσ
2017 και μετά. ε διαφορετικι περίπτωςθ, αν από τον ζλεγχο ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ
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προκφπτει ότι ο οικονομικόσ διαχειριςτισ είχε γεωργικι δραςτθριότθτα με τθν εγκατάςταςθ του
ςτο εν λόγω ΝΠ που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα, πριν από το πρϊτο ζτοσ ζναρξθσ τθσ
γεωργικισ δραςτθριότθτασ του ΝΠ ςτα πλαίςια τθσ ΒΕ, δθλαδι πριν από τα πζντε ζτθ που
προθγοφνται των ετϊν 2017-2019, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 ε περίπτωςθ που το ΦΠ (οικονομικόσ διαχειριςτισ) είχε γεωργικι δραςτθριότθτα ωσ ΦΠ ι με
τθν εγκατάςταςι του ςε άλλο ΝΠ που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα πριν από τθν θμερομθνία
εγκατάςταςθσ του ςτο εν λόγω ΝΠ μεταξφ των ετϊν 2017-2019, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται
δικαιοφχοσ.
 ε περίπτωςθ που τόςο το ΝΠ όςο και ο οικονομικόσ διαχειριςτισ του ωσ ΦΠ ζχουν υποβάλλει
αίτθμα χοριγθςθσ ΔΒΕ από το ΕΑ το 2019, τότε κρίνεται δικαιοφχοσ εκείνο το πρόςωπο (ΝΠ ι ΦΠ)
που προθγείται χρονικά με το ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ από το 2017 και μετά.
 ε περίπτωςθ που τόςο το ΝΠ όςο και ο οικονομικόσ διαχειριςτισ του ωσ ΦΠ ζχουν υποβάλλει
αίτθμα χοριγθςθσ ΔΒΕ από το ΕΑ το 2019 και από τον ζλεγχο τθσ ζναρξθσ γεωργικισ
δραςτθριότθτασ προκφπτει ότι το ζτοσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ από το 2017 και μετά
ταυτίηεται, τότε δικαιοφχοσ κρίνεται το ΦΠ.
 ε περίπτωςθ που το ΝΠ ζχει οικονομικό διαχειριςτι που πλθροί το κριτιριο του
νεοειςερχόμενου γεωργοφ και ζλαβε τα ζτθ 2015 ι 2017 ι 2018 ΔΒΕ από το ΕΑ ι ΠΜΟ ωσ ΦΠ (για
λογαριαςμό του) ι ωσ οικονομικόσ διαχειριςτισ άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται
δικαιοφχοσ.
 ε περίπτωςθ που το ΦΠ ιταν οικονομικόσ διαχειριςτισ ςε ΝΠ και το ΝΠ ζλαβε τα ζτθ 2015 ι
2017 ι 2018 ΔΒΕ από το ΕΑ ι ΠΜΟ, τότε το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
 Σο ΝΠ δφναται να κρικεί δικαιοφχοσ ωσ νεοειςερχόμενοσ γεωργόσ που ςτα νομιμοποιθτικά
ζγγραφα του ΝΠ αναφζρεται ςτο ςκοπό γεωργικι δραςτθριότθτα και δεν ζχει υποβάλει Ενιαία
Αίτθςθ Ενίςχυςθσ πριν από τα πζντε ζτθ που προθγοφνται των ετϊν 2017-2019 κατά περίπτωςθ.
Αντίςτοιχα, και το ΦΠ (οικονομικόσ διαχειριςτισ) κα πρζπει να μθν ζχει ζναρξθ γεωργικισ
δραςτθριότθτασ ςτα προςωπικά του ςτοιχεία ι με τθν εγκατάςταςι του ςε άλλο ΝΠ που αςκοφςε
γεωργικι δραςτθριότθτα κατά τα πζντε ζτθ που προθγοφνται τθσ θμερομθνία που το εν λόγω ΝΠ
άρχιςε γεωργικι δραςτθριότθτα μεταξφ των ετϊν 2017-2019. τθν περίπτωςθ αυτι, το ΝΠ
υποβάλει ζγγραφα από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ που αποδεικνφουν ότι άρχιςε γεωργικι
δραςτθριότθτα μεταξφ των ετϊν 2017-2019, δθλαδι ζγγραφα ζναρξθσ/διακοπισ των Κωδικϊν
Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) από τθ ΔΟΤ. ε περίπτωςθ που θ ζναρξθ τθσ γεωργικισ
δραςτθριότθτασ είναι μεταγενζςτερθ από τθν ζκδοςθ των ΚΑΔ, για τθν καταχϊριςθ τθσ
πραγματικισ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ απαιτοφνται, φορολογικι διλωςθ του πρϊτου ζτουσ
διλωςθσ γεωργικϊν ειςοδθμάτων/ηθμιϊν ςυνοδευόμενθ από υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του νόμιμου
εκπρόςωπου και του λογιςτι του ΝΠ για τθν ακριβι θμερομθνία ζναρξθσ τθσ γεωργικισ
δραςτθριότθτασ του ΝΠ, υπογεγραμμζνεσ και κεωρθμζνεσ για το γνιςιο αυτϊν από αρμόδια
Δθμόςια αρχι.
2. Γεωργοί που απορρίφκθκαν από τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ από το εκνικό
απόκεμα ζτουσ 2019 ενϊ πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ
κεραπείασ για τα εξισ:
i. το κριτιριο του γεωργοφ νεαρισ θλικίασ
ii. το κριτιριο του νεοειςερχόμενου γεωργοφ
3. Η αίτθςθ κεραπείασ των περιπτϊςεων i και ii υποβάλλονται θλεκτρονικά, ςυνοδευόμενα από τα
δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν τα αναγραφόμενα τθσ αίτθςθσ τουσ.
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4. Οι ελεγκτζσ των Περιφερειακϊν Δ/νςεων και Περιφερειακϊν Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ
αξιολογοφν τισ αιτιςεισ κεραπείασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «Διοικθτικόσ ζλεγχοσ
αίτθςθσ κεραπείασ των περιπτϊςεων i και ii» ςτο μενοφ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 2019».
τθν περίπτωςθ που από τθν αίτθςθ κεραπείασ προκφπτει ότι απαιτείται επανζλεγχοσ και
τροποποίθςθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου Νομικϊν Προςϊπων ζτουσ 2019, πρϊτα ολοκλθρϊνεται ο
επανζλεγχοσ του Διοικθτικοφ Ελζγχου Νομικϊν Προςϊπων και ςτθ ςυνζχεια ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ
τθσ αίτθςθσ κεραπείασ.
Οι ελεγκτζσ για τισ αιτιςεισ κεραπείασ όπου:
α) εγκρίνονται, επιλζγουν ςτο πεδίο «Αποτζλεςμα ελζγχου» ΕΓΚΡΙΗ και δθμοςιοποιοφν το
αποτζλεςμα του ελζγχου ςτουσ γεωργοφσ επιλζγοντασ το κουμπί «Δθμοςιοποίθςθ».
β) απορρίπτονται, επιλζγουν ςτο πεδίο «Αποτζλεςμα ελζγχου» ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ςυμπλθρϊνουν τθν
απορριπτικι απάντθςθ και τθν δθμοςιοποιοφν ςτουσ γεωργοφσ επιλζγοντασ το κουμπί
«Δθμοςιοποίθςθ»
γ) απαιτοφνται επιπλζον δικαιολογθτικά, επιλζγουν ςτο πεδίο ¨Αποτζλεςμα ελζγχου»
ΠΡΟΚΟΜΙΗ, ςυμπλθρϊνουν τθν απάντθςθ ι πλθκτρολογοφν ελεφκερο κείμενο και τθν
δθμοςιοποιοφν ςτουσ γεωργοφσ επιλζγοντασ το κουμπί «Δθμοςιοποίθςθ». Ο ελεγκτισ κατά τον
ζλεγχο των ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν τθσ αίτθςθσ κεραπείασ, καταχωρεί το πρωτόκολλο
και τθν θμερομθνία αυτοφ, ςαρϊνει τα δικαιολογθτικά και τα επιςυνάπτει ςτα «υμπλθρωματικά
ςτοιχεία».
Σα αποτελζςματα του διοικητικοφ ελζγχου τησ αίτηςησ θεραπείασ δημοςιοποιοφνται:


άμεςα ςτουσ αιτοφντεσ που είναι φυςικά πρόςωπα, εφόςον αυτά δεν είναι οικονομικοί
διαχειριςτζσ ςε Νομικό Πρόςωπο, δθλαδι ςτο πεδίο «Οικονομικόσ Διαχειριςτισ ςε ΝΠ»
του διοικθτικοφ ελζγχου τθσ αίτθςθσ κεραπείασ υπάρχει «ΟΧΙ»



μετά τθν ολοκλιρωςθ του μθχανογραφικοφ διαςταυρωτικοφ ελζγχου για τθ χοριγθςθ του
ΕΑ 2019, ςτουσ αιτοφντεσ που είναι ΝΠ και ο ελεγκτισ βάςει τθσ αίτθςθσ κεραπείασ ζχει
προβεί όπου κρικεί αναγκαίο, ςε τροποποίθςθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου Νομικϊν
Προςϊπων ζτουσ 2019,



μετά τθν ολοκλιρωςθ του μθχανογραφικοφ διαςταυρωτικοφ ελζγχου για τθ χοριγθςθ
δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ από το ΕΑ 2019, ςτουσ αιτοφντεσ που είναι ΦΠ και ςτο
πεδίο «Οικονομικόσ Διαχειριςτισ ςε ΝΠ» του διοικθτικοφ ελζγχου τθσ αίτθςθσ κεραπείασ
υπάρχει «ΝΑΙ» και βάςει αυτισ ο ελεγκτισ ζχει προβεί ςε τροποποίθςθ του Διοικθτικοφ
Ελζγχου Νομικϊν Προςϊπων ζτουσ 2019.

6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΤΜΦΩΝΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΣΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνοφν με τον κακοριςμό και τθν κατανομι των επιλζξιμων εκτάςεων
ανά περιφζρεια ζχουν το δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ κεραπείασ.
2. Οι λόγοι υποβολισ τθσ αίτθςθσ κεραπείασ λόγω αςυμφωνίασ ςτον κακοριςμό και τθν κατανομι
των εκτάςεων ανά περιφζρεια (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) είναι:
iii.
Εκκρεμότθτα ελζγχου μθ κακοριςμοφ περιφζρειασ (διευκρινίηεται ότι αφορά
νεοειςερχόμενεσ εκτάςεισ τθσ ΕΑΕ 2019 με περιφζρεια χωρίσ κατθγορία 1, 2 ι 3)
iv. Εκκρεμότθτα ελζγχου άρςθσ επικάλυψθσ
v.
Εκκρεμότθτα ελζγχου επιλεξιμότθτασ
vi. Εκκρεμότθτα ελζγχου δζςμευςθσ τίτλου χοριγθςθσ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ
εκνικοφ αποκζματοσ
vii. Εκκρεμότθτα ελζγχου αποτελζςματοσ ελζγχου τθλεπιςκόπθςθσ
viii. Εκκρεμότθτα ελζγχου ειδικοφ διοικθτικοφ ελζγχου αιγοπροβάτων για τθ χοριγθςθ
δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ 2019
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ix.

Εκκρεμότθτα ελζγχου ειδικοφ διοικθτικοφ ελζγχου αγροτεμαχίων για τθ χοριγθςθ
δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ 2019

2. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι αιτθμάτων των ανωτζρω iii, iv, v λόγων, είναι θ
φπαρξθ ςχετικισ ζνςταςθσ επανελζγχου, ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 64179/30-8-2019 ΕΓΚΤΚΛΙΟ –
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΕΣΟΤ 2019. Σα εν λόγω αιτιματα αφοροφν μόνο
ςτα αγροτεμάχια, για τα οποία εκκρεμεί το αποτζλεςμα ελζγχου των προαναφερκζντων
ενςτάςεων. φμφωνα με τθν αρικ. 64179/30-8-2019 εγκφκλιο, εμπρόκεςμεσ είναι οι ενςτάςεισ που
ζχουν υποβλθκεί ωσ 31/1/2020. Αιτιματα που υποβάλλονται μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
είναι εκπρόκεςμα. Αναφορικά δε με τον μθ κακοριςμό περιφζρειασ, τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ
εν λόγω αίτθςθσ ζχουν όςοι γεωργοί δθλϊνουν τουλάχιςτον ζνα αγροτεμάχιο με κωδικό ομάδασ
καλλιζργειασ που ενεργοποιεί δικαιϊματα και δεν ανικει ςε καμία Περιφζρεια.
3. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι αιτθμάτων του ανωτζρω viii, ix λόγων, είναι θ φπαρξθ
ςχετικισ ζνςταςθσ επανελζγχου ζωσ 17/1/2020. Σα εν λόγω αιτιματα αφοροφν μόνο ςτα
αγροτεμάχια, για τα οποία εκκρεμεί το αποτζλεςμα ελζγχου τθσ προαναφερκείςθσ ζνςταςθσ.
4. Σα αιτιματα των ανωτζρω i, ii, iv, v, viii, ix λόγων, αξιολογοφνται από ελεγκτζσ των κατά τόπουσ
αρμόδιων Περιφερειακϊν Διευκφνςεων / Μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
5. Σα αιτιματα του iii, vi και vii λόγων, αξιολογοφνται από ελεγκτζσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ελζγχων.
Η αξιολόγθςθ όλων των αιτθμάτων ολοκλθρϊνεται ζωσ τθν 23/03/2020 με τθν καταχϊρθςθ των
αποτελεςμάτων ςτισ ςχετικζσ εφαρμογζσ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Πρόεδροσ

Δρ. Γρηγόριοσ Βάρρασ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΟΠΕΚΕΠΕ:
Περιφερειακζσ και Νομαρχιακζσ Μονάδεσ & Διευκφνςεισ ΟΠΕΚΕΠΕ - Ζδρεσ τουσ

2. Πιςτοποιθμζνα Κζντρα Τποδοχισ Δθλϊςεων

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ
- Δ/νςθ Σεχνικϊν Ελζγχων
- Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
- Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΒΑΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ ΕΣΟΤ 2019

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
1.ΤΠΟΔΕΙΜΑ 1: ΑΠΑΝΣΗΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΩΝ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ
(ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ)
2. ΤΠΟΔΕΙΜΑ 2: ΑΠΑΝΣΗΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΝΣΑΞΗ
ΝΕΟΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ)

ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤ ΣΗΝ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΣΩΝ

3. ΤΠΟΔΕΙΜΑ 3: ΑΠΑΝΣΗΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΩΝ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ
(ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ)
4. ΤΠΟΔΕΙΜΑ 4: ΑΠΑΝΣΗΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΟΤ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ)

ΣΩΝ

5. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΑΠΑΝΣΗΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ
6. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΑΠΑΝΣΗΗ ΛΟΓΩ AΔΤΝΑΜΙΑ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
7. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΑΠΑΝΣΗΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΡΗ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ
8. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΑΠΑΝΣΗΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΗ ΕΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ
9. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΑΠΑΝΣΗΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΒΑΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ ΕΣΟΤ
2019
Προσ:
Αριθμόσ πρωτοκόλλου:
Ημερομηνία:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ
ΑΦΜ:
ΕΠΩΝΤΜΟ
(ή ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ):

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ:

(ΟΔΟ/ΑΡΙΘΜΟ)

ΠΟΛΗ:
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:

E-mail:
ΛΟΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

(ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ/ΝΟΜΟ/
ΣΚ)

(ςυμπληρώνεται με Χ το
αντίςτοιχο πεδίο)

Πλθρϊ το κριτιριο του γεωργοφ νεαρισ θλικίασ
Πλθρϊ το κριτιριο του νεοειςερχόμενου γεωργοφ
Εκκρεμότθτα ελζγχου μθ κακοριςμοφ περιφζρειασ
Εκκρεμότθτα ελζγχου άρςθσ επικάλυψθσ
Εκκρεμότθτα ελζγχου επιλεξιμότθτασ
Εκκρεμότθτα ελζγχου δζςμευςθσ τίτλου χοριγθςθσ δικαιωμάτων βαςικισ
ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ
Εκκρεμότθτα ελζγχου αποτελζςματοσ ελζγχου τθλεπιςκόπθςθσ
Εκκρεμότθτα ελζγχου ειδικοφ διοικθτικοφ ελζγχου αιγοπροβάτων για τθ
χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ 2019
Εκκρεμότθτα ελζγχου ειδικοφ διοικθτικοφ ελζγχου αγροτεμαχίων για τθ
χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ 2019

Η αίτθςθ κεραπείασ αφορά τισ περιπτϊςεισ:
i.Ωσ γεωργόσ νεαρισ θλικίασ δθμιοφργθςα για πρϊτθ φορά γεωργικι εκμετάλλευςθ ωσ επικεφαλισ τθσ
εκμετάλλευςθσ το ζτοσ 2019 ι ζχω ιδθ εγκαταςτακεί κατά τθ διάρκεια των πζντε ετϊν που προθγοφνται τθσ Ενιαίασ
Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ ζτουσ 2019 για το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ, δθλαδι το ζτοσ …… (μεταξφ των ετϊν 2014-2018)
και είμαι γεννθμζνοσ ../../…. (από 01/01/1979 ζωσ και τισ 31/12/2001).
ii.Ωσ νεοειςερχόμενοσ γεωργόσ άρχιςα τθ γεωργικι μου δραςτθριότθτα από το ζτοσ …. (μεταξφ των ετϊν 2017-2019)
και κατά τα πζντε ζτθ που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, δεν άςκθςα γεωργικι δραςτθριότθτα
ςτο όνομά μου και υπ’ ευκφνθ μου οφτε ιλεγχα νομικό πρόςωπο που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα.
iii. Εκκρεμότθτα ελζγχου μθ κακοριςμοφ περιφζρειασ (διευκρινίηεται ότι αφορά νεοειςερχόμενεσ εκτάςεισ τθσ ΕΑΕ 2019 με
περιφζρεια χωρίσ κατθγορία 1, 2 ι 3)
iv. Εκκρεμότθτα ελζγχου άρςθσ επικάλυψθσ
v. Εκκρεμότθτα ελζγχου επιλεξιμότθτασ
vi. Εκκρεμότθτα ελζγχου δζςμευςθσ τίτλου χοριγθςθσ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ αποκζματοσ
vii. Εκκρεμότθτα ελζγχου αποτελζςματοσ ελζγχου τθλεπιςκόπθςθσ
viii. Εκκρεμότθτα ελζγχου ειδικοφ διοικθτικοφ ελζγχου αιγοπροβάτων για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ
αποκζματοσ 2019
ix. Εκκρεμότθτα ελζγχου ειδικοφ διοικθτικοφ ελζγχου αγροτεμαχίων για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ εκνικοφ
αποκζματοσ 2019

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και ςτισ υπ’ αρικμ. 104/7056/2015 ΤΑ και
1930/81861/22-07-2015 ΤΑ όπωσ ιςχφουν, υποβάλω αίτθςθ κεραπείασ για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ
ενίςχυςθσ από το εκνικό απόκεμα ζτουσ 2019 για τουσ λόγουσ που ςθμειϊνω ςτθν πάνω λίςτα, υποβάλλοντασ
ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν τα ανωτζρω αναγραφόμενα.
Δθλϊνω πωσ όλα τα ςτοιχεία αυτισ τθσ αίτθςθσ είναι ακριβι και αλθκι.
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
* Σα αποτελζςματα των αιτθμάτων που αφοροφν ςτθν κεραπεία εκτάςεων κα ενςωματωκοφν ςτο μθχανογραφικό
διαςταυρωτικό ζλεγχο, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων βαςικισ ενίςχυςθσ από το Εκνικό
Απόκεμα 2019.
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Ε

…………………

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ

Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ
ε απάντθςθ του ωσ άνω ςχετικοφ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και ςτθν υπ' αρικ. 1930/81861/22-07-2015 ΤΑ όπωσ ιςχφει, γεωργόσ νεαρισ
θλικίασ νοείται το φυςικό πρόςωπο που δθμιουργεί για πρϊτθ φορά γεωργικι εκμετάλλευςθ ωσ
επικεφαλισ τθσ εκμετάλλευςθσ το ζτοσ 2019 ι ζχει ιδθ εγκαταςτακεί κατά τθ διάρκεια των πζντε
ετϊν που προθγοφνται τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ ζτουσ 2019 για το κακεςτϊσ βαςικισ
ενίςχυςθσ, δθλαδι μεταξφ των ετϊν 2014-2018 και είναι ενιλικοσ και ζωσ 40 ετϊν κατά το ζτοσ
υποβολισ τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ ζτουσ 2019, δθλαδι ζχει γεννθκεί από 01/01/1979 ζωσ
και τισ 31/12/2001.
Κατόπιν εξζταςθσ τθσ αίτθςισ ςασ διαπιςτϊκθκε ότι ……………

Ο Προϊςτάμενοσ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Ε

…………………

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ

Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:

ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ

ε απάντθςθ του ωσ άνω ςχετικοφ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και ςτθν υπ' αρικ. 1930/81861/22-07-2015 ΤΑ όπωσ ιςχφει, νεοειςερχόμενοσ
γεωργόσ νοείται το φυςικό πρόςωπο που άρχιςε τθ γεωργικι του δραςτθριότθτα μεταξφ των ετϊν
2017-2019 και κατά τα πζντε ζτθ που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, δεν
άςκθςε γεωργικι δραςτθριότθτα ςτο όνομά του και υπ’ ευκφνθ του οφτε ιλεγχε νομικό πρόςωπο
που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα και είναι ενιλικοσ, δθλαδι ζχει γεννθκεί ζωσ και τισ
31/12/2001.
Κατόπιν εξζταςθσ τθσ αίτθςισ ςασ διαπιςτϊκθκε ότι ……………

Ο Προϊςτάμενοσ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Ε

……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:
ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ
Αναφορικά με το ανωτζρω ςχετικό ςασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και ςτθν υπ' αρικμ. 1930/81861/22-07-2015 ΤΑ όπωσ ιςχφουν, ωσ γεωργόσ
νεαρισ θλικίασ νοείται το νομικό πρόςωπο που το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο
και ςτθ διαχείριςθ του νομικοφ προςϊπου είναι γεωργόσ νεαρισ θλικίασ, δθλαδι:
-δθμιουργεί για πρϊτθ φορά γεωργικι εκμετάλλευςθ ωσ επικεφαλισ τθσ εκμετάλλευςθσ το
ζτοσ 2019 ι ζχει ιδθ εγκαταςτακεί κατά τθ διάρκεια των πζντε ετϊν που προθγοφνται τθσ Ενιαίασ
Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ ζτουσ 2019 για το κακεςτϊσ βαςικισ ενίςχυςθσ, δθλαδι μεταξφ των ετϊν 20142018 και
-είναι ενιλικοσ και ζωσ 40 ετϊν κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ
ζτουσ 2019, δθλαδι είναι γεννθκείσ από 01/01/1979 ζωσ και τισ 31/12/2001 και
-αςκεί αποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου όςον αφορά
ςτισ αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ χρθματοοικονομικοφσ
κινδφνουσ για το ζτοσ υποβολισ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από το νομικό πρόςωπο ςτο πλαίςιο του
κακεςτϊτοσ γεωργϊν νεαρισ θλικίασ.
Ωσ δθμιουργία εκμετάλλευςθσ για πρϊτθ φορά του φυςικοφ προςϊπου, νοείται θ
εγκατάςταςθ του γεωργοφ νεαρισ θλικίασ (οικονομικόσ διαχειριςτισ) που ςυμμετζχει ςτο
κεφάλαιο και ςτθ διαχείριςθ του νομικοφ προςϊπου και αςκεί ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου.
Σο ζτοσ δθμιουργίασ πρϊτθσ φοράσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ του οικονομικοφ διαχειριςτι κα
πρζπει να είναι από το ζτοσ 2014 και μετά. ε διαφορετικι περίπτωςθ, αν ο οικονομικόσ
διαχειριςτισ ζχει δθμιουργιςει πρϊτθ φορά γεωργικι εκμετάλλευςθ με τθν εγκατάςταςθ του ςτο
εν λόγω νομικό πρόςωπο ι ςε άλλο νομικό πρόςωπο που αςκεί γεωργικι δραςτθριότθτα ι ςτα
ςτοιχεία του ωσ φυςικό πρόςωπο πριν από το πρϊτο ζτοσ δθμιουργίασ πρϊτθσ φοράσ γεωργικισ
εκμετάλλευςθσ του νομικοφ προςϊπου ςτα πλαίςια τθσ βαςικισ ενίςχυςθσ, τότε το εν λόγω νομικό
πρόςωπο δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
τα ςτοιχεία του νομικοφ προςϊπου διαπιςτϊκθκε ότι ……………

Ο Προϊςτάμενοσ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

Ε

……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:
ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ
Αναφορικά με το ανωτζρω ςχετικό ςασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και ςτθν υπ' αρικμ. 1930/81861/22-07-2015 ΤΑ όπωσ ιςχφουν, ωσ
νεοειςερχόμενοσ γεωργόσ νοείται το νομικό πρόςωπο που τόςο το νομικό πρόςωπο όςο και το
φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο και ςτθ διαχείριςθ του νομικοφ προςϊπου
(οικονομικόσ διαχειριςτισ) είναι νεοειςερχόμενοι γεωργοί.
υγκεκριμζνα, το νομικό πρόςωπο αρχίηει τθ γεωργικι του δραςτθριότθτα από το ζτοσ 2017
και μετά και κατά τα πζντε ζτθ που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, δεν
άςκθςε γεωργικι δραςτθριότθτα ςτο όνομά του και υπ’ ευκφνθ του οφτε ιλεγχε άλλο νομικό
πρόςωπο που αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα και το φυςικό πρόςωπο:
- Γεννικθκε ζωσ 31/12/2001 και
- Άρχιςε τθ γεωργικι του δραςτθριότθτα μεταξφ των ετϊν 2017-2019 και κατά τα πζντε ζτθ
που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, δεν άςκθςε γεωργικι
δραςτθριότθτα ςτο όνομά του και υπ’ ευκφνθ του οφτε ιλεγχε νομικό πρόςωπο που
αςκοφςε γεωργικι δραςτθριότθτα και
- Αςκεί αποτελεςματικό και μακροχρόνιο ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου όςον αφορά
ςτισ αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ, τα κζρδθ και τουσ χρθματοοικονομικοφσ
κινδφνουσ για το ζτοσ υποβολισ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από το νομικό πρόςωπο ςτο πλαίςιο
του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ.
μεταξφ των ετϊν 2017-2019.
Ωσ ζναρξθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ νοείται θ πρϊτθ υποβολι ΕΑΕ του νομικοφ προςϊπου
ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ μεταξφ των ετϊν 2017 - 2019.
Ωσ ζναρξθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του φυςικοφ προςϊπου (οικονομικόσ διαχειριςτισ),
νοείται θ εγκατάςταςθ του νεοειςερχόμενου γεωργοφ που ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο και ςτθ
διαχείριςθ του νομικοφ προςϊπου και αςκεί ζλεγχο επί του νομικοφ προςϊπου. Σο ζτοσ ζναρξθσ
γεωργικισ δραςτθριότθτασ του οικονομικοφ διαχειριςτι κα πρζπει να είναι από το ζτοσ 2017 και
μετά. ε διαφορετικι περίπτωςθ, αν ο οικονομικόσ διαχειριςτισ είχε γεωργικι δραςτθριότθτα με
τθν εγκατάςταςθ του ςτο εν λόγω νομικό πρόςωπο ι ςε άλλο νομικό πρόςωπο που αςκεί
γεωργικι δραςτθριότθτα ι ςτα ςτοιχεία του ωσ φυςικό πρόςωπο, κατά τα πζντε ζτθ που
προθγοφνται τθσ ζναρξθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ του νομικοφ προςϊπου ςτα πλαίςια τθσ
βαςικισ ενίςχυςθσ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιοφχοσ.
τα ςτοιχεία του νομικοφ προςϊπου διαπιςτϊκθκε ότι ……………
Ο Προϊςτάμενοσ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

Ε

……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:
ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ
Αναφορικά με το ανωτζρω ςχετικό ςασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και ςτθν υπ' αρικμ. 1930/81861/22-07-2015 ΤΑ όπωσ ιςχφουν, ωσ επιλζξιμθ
ζκταςθ κεωρείται θ επιφάνεια που πραγματικά καλφπτει θ καλλιζργεια ι που μπορεί να
καλλιεργθκεί, δθλαδι θ κακαρι ζκταςθ που προκφπτει αφοφ αφαιρεκεί θ επιφάνεια που
καλφπτεται από μθ επιδοτοφμενα είδθ, (π.χ. δαςικά δζντρα, κάμνουσ, κτίςματα, δρόμουσ,
ακαλλιζργθτεσ επιφάνειεσ κ.α.).
Οι διαδικαςίεσ που αφοροφν ςε μεταβολζσ ςτουσ ελζγχουσ επιλεξιμότθτασ, κακορίηονται
από τθν αρικ. 64179/30-8-2019 ΕΓΚΤΚΛΙΟ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ
ΕΣΟΤ 2019, όπου αναφζρονται και οι καταλθκτικζσ προκεςμίεσ ενςτάςεων επιλεξιμότθτασ.
Κατόπιν εξζταςθσ τθσ αίτθςισ ςασ διαπιςτϊκθκε ότι ……………

Ο Προϊςτάμενοσ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

Ε

……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:
ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ
Αναφορικά με το ανωτζρω ςχετικό ςασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και ςτθν υπ' αρικμ. 1930/81861/22-07-2015 ΤΑ όπωσ ιςχφουν, το κακεςτϊσ
βαςικισ ενίςχυςθσ εφαρμόηεται ςε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό κακορίςτθκαν το ζτοσ
2015 τρεισ περιφζρειεσ ςτθν χϊρα ωσ εξισ:
ΠΕ1 Εκτάςεισ βοςκοτόπων
ΠΕ2 Αρόςιμεσ εκτάςεισ
ΠΕ3 Γεωργικοί δενδρϊνεσ και αμπελϊνεσ από τισ εκτάςεισ μόνιμων καλλιεργειϊν
Σα αγροτεμάχια που δθλϊνουν οι γεωργοί το 2019 ζχουν καταταχκεί ςτισ 3 περιφζρειεσ
βάςει τθσ αποτφπωςθσ τουσ ςτο χαρτογραφικό υπόβακρο αγροτεμαχίων του υςτιματοσ
Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το ζτοσ ενίςχυςθσ 2013, το οποίο
χρθςιμοποιείται ωσ ζτοσ αναφοράσ κακοριςμοφ των περιφερειϊν.
Για το ζτοσ 2019 τυχόν νζεσ εντάξεισ ςε Περιφζρεια εξετάηονται μόνο για τισ περιπτϊςεισ
νεοειςερχόμενων εκτάςεων τθσ ΕΑΕ 2019 με μθδενικι περιφζρεια.
Οι διαδικαςίεσ που αφοροφν ςε μεταβολζσ ςτουσ ελζγχουσ περιφερειοποίθςθσ,
κακορίηονται από τθν αρικ. 64179/30-8-2019 ΕΓΚΤΚΛΙΟ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΕΣΟΤ 2019, όπου αναφζρονται και οι καταλθκτικζσ προκεςμίεσ ενςτάςεων
Περιφερειοποίθςθσ.
Κατόπιν εξζταςθσ τθσ αίτθςισ ςασ διαπιςτϊκθκε ότι ……………

Ο Προϊςτάμενοσ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 7

Ε

……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:
ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ
Αναφορικά με το ανωτζρω ςχετικό ςασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 29 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ α και γ του Καν. (ΕΕ) 809/2014 όπωσ ιςχφει, δεν καταβάλλεται
ενίςχυςθ ςε επικαλυπτόμενθ επιλζξιμθ ζκταςθ.
Οι διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν άρςθ επικάλυψθσ, κακορίηονται από τθν αρικ. 64179/308-2019 ΕΓΚΤΚΛΙΟ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΕΣΟΤ 2019, όπου
αναφζρονται και οι καταλθκτικζσ προκεςμίεσ αιτθμάτων άρςθσ επικάλυψθσ.
Κατόπιν εξζταςθσ τθσ αίτθςισ ςασ διαπιςτϊκθκε ότι ……………

Ο Προϊςτάμενοσ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 8

Ε

……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:
ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ
Αναφορικά με το ανωτζρω ςχετικό ςασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και ςτο με αρ. πρωτ. 85112/27-07-2015 ζγγραφο με τίτλο Διαδικαςίεσ
Ελζγχων του καθεςτώτοσ τησ βαςικήσ Ενίςχυςησ και Λοιπών Καθεςτώτων και Μζτρων Στήριξησ ςτα
Πλαίςια των Καν. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2013, ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ ενιαίασ ενίςχυςθσ, οι
ζλεγχοι επαλικευςθσ των όρων επιλεξιμότθτασ διεξάγονται με τθν μζκοδο τθσ Σθλεπιςκόπθςθσ,
ςε ποςοςτό που καλφπτει τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ του 5% του ςυνολικοφ αρικμοφ των παραγωγϊν
που υποβάλλουν αίτθςθ.
Η εξζταςθ των περιπτϊςεων μείωςθσ τθσ δθλωκείςασ ζκταςθσ λόγω ελζγχου
Σθλεπιςκόπθςθσ αφορά αυτοφσ που υπζβαλαν εμπρόκεςμα ςτθν ειδικι εφαρμογι ζνςταςθ κατά
των αποτελεςμάτων ελζγχων μζςω τθλεπιςκόπθςθσ ςτα πλαίςια τθσ Βαςικισ Ενίςχυςθσ (BPS).
Κατόπιν εξζταςθσ τθσ αίτθςισ ςασ διαπιςτϊκθκε ότι ……………

Ο Προϊςτάμενοσ
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ΑΔΑ: ΩΑ3Ι46ΨΧΞΧ-ΝΦΧ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 9

Ε

……..…….

ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ
Ημ/νία :
Αρ.πρωτ.:

Προσ:
ΘΕΜΑ: «Χορήγηςη Δικαιωμάτων Βαςικήσ Ενίςχυςησ από το Εθνικό Απόθεμα, ζτοσ 2019»
χετ.: Η υπ’ αρικμ. ………………. αίτθςθ ςασ
Αναφορικά με το ανωτζρω ςχετικό ςασ ενθμερϊνουμε ότι ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
χοριγθςθσ Δικαιωμάτων Βαςικισ Ενίςχυςθσ από το Εκνικό Απόκεμα διενεργοφνται ειδικοί
διοικθτικοί ζλεγχοι τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ.
Η εξζταςθ των περιπτϊςεων μείωςθσ τθσ δθλωκείςασ ζκταςθσ λόγω του ειδικοφ
διοικθτικοφ ελζγχου, αφορά αυτοφσ που υπζβαλαν εμπρόκεςμα ζνςταςθ κατά των
αποτελεςμάτων του εν λόγω ελζγχου.
Κατόπιν εξζταςθσ τθσ αίτθςισ ςασ διαπιςτϊκθκε ότι:

Ο Προϊςτάμενοσ
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