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1.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (εφεξής Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι ο ελληνικός Οργανισμός που είναι αρμόδιος
για την πληρωμή ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ένας
οργανισμός γνώσης που προάγει την καινοτομία, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα.
Είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ISO 27001:2013, το οποίο καθορίζει τις
απαιτήσεις για τη λειτουργία ενός αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών, ενώ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την πιστοποίησή του
σύμφωνα με το ISO 9001:2015, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να
λειτουργεί ένας Οργανισμός ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει να ικανοποιούν τόσο τις
προσδοκίες των συναλλασσομένων με αυτόν όσο και των ενδιαφερόμενων μερών.
Από την έναρξη της λειτουργίας του, κύριο μέλημά του είναι η στήριξη του
πρωτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος την τελευταία δεκαετία έχει
πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περιλαμβάνεται η
διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών των
ενισχύσεων και η κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης
κύρωσης. Επομένως, ο Οργανισμός, αν και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, ως αρμόδια εθνική αρχή για την ορθή διαχείριση και κατανομή των
κοινοτικών ενισχύσεων, ασκεί δημόσια εξουσία και δρα υπό καθεστώς νομοθετικής
υπεροχής. Χαρακτηρίζεται λοιπόν ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου διφυούς
χαρακτήρα. Η δράση του, στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, διέπεται από
τους κανόνες του δημοσίου δικαίου και οι πράξεις του είναι εκτελεστές διοικητικές
πράξεις. (ΣΤΕ 885/2006, 589/2001, 1735/2003 ΔΠρ ΑΘ).
Για το έτος αιτήσεων 2018, ο Οργανισμός παρέλαβε μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού του Συστήματος (ΟΠΣ), από παραγωγούς κατόχους εκτατικών
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, 608.333 Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ), στις
οποίες, βάσει των δηλωθεισών εκτάσεων, αντιστοιχούσε ποσό πληρωμής ύψους
1.036.184.189,58 ευρώ. Το κόστος ανάπτυξης του ΟΠΣ παραλαβής/επεξεργασίας
αιτήσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ανά υποβληθείσα αίτηση, στην εξαετία 2012-2017 είναι
το μικρότερο σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Παράρτημα 10).
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Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων/ποινών
και μειώσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, 602.223 παραγωγοί έλαβαν συνολικό
ποσό βασικής ενίσχυσης ύψους 1.030.018.860,99 ευρώ (δηλ. το 99,00%, περίπου, των
παραγωγών της χώρας με αποδεκτή δήλωση έλαβαν ποσό που αντιστοιχεί στο
99,40% της αξίας των δικαιωμάτων τους βασικής ενίσχυσης). Επιπλέον, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, καταβλήθηκαν
πληρωμές συνολικού ύψους 639.878.943,50 ευρώ.
Ευχαριστώ τη Διευθυντική Ομάδα του Οργανισμού, το σύνολο του στελεχιακού
δυναμικού του και όλους τους συνεργαζόμενους Φορείς για την ανωτέρω επιτυχία,
για την άοκνη προσπάθειά τους όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε καθώς και για τη συνεισφορά τους στην παροχή όλο και πιο ποιοτικών
υπηρεσιών από αυτόν.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, τέλος, απευθύνω προς όλους τους Έλληνες παραγωγούς και
τις οργανώσεις τους για τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
την εμπιστοσύνη με την οποία τον περιβάλλουν.
Ο

αγροτικός

κόσμος

και

ο

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

έχουμε

μια

κοινή

επιδίωξη:

Ούτε ένα ευρώ χαμένο για τους αγρότες, ούτε μια ημέρα καθυστέρηση για τις
πληρωμές, ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τη χώρα.


Προάγουμε την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων



Βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής



Προστατεύουμε το περιβάλλον, ενεργώντας παράλληλα ενάντια στην κλιματική
αλλαγή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
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2.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αποστολή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι η έγκαιρη και σύννομη καταβολή των αγροτικών
ενισχύσεων που χορηγούνται στον ελληνικό γεωργικό τομέα. Η καταβολή των
πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), αλλά και εθνικών
πόρων, στηρίζεται σε ένα σύστημα ελέγχων που διασφαλίζει τη νομιμότητα των
πληρωμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής
νομοθεσίας. Η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ανωτέρω
πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών τα οποία έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως, επίσης αποτελούν μέρος της αποστολής του.
Όραμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι η αποτελεσματική συμβολή του στη διαβούλευση για
τη διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, η βέλτιστη διαχείριση
των κονδυλίων που διατίθενται για τον αγροτικό τομέα, με ελαχιστοποίηση των
επιβαλλόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων από την ΕΕ, η ενημέρωση του συνόλου
των ενδιαφερόμενων για τη δυνατότητα πρόσβασής τους στους διαθέσιμους
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
συναλλασσομένων με τον Οργανισμό. Στην προσπάθεια υλοποίησης αυτού του
οράματος, έχουμε συνοδοιπόρους το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού της χώρας,
με τους οποίους διατηρούμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας για τυχόντα προβλήματα
που ανακύπτουν, ώστε να επιτύχουμε τη βέλτιστη επίλυσή τους. Στρατηγικός σκοπός
όλων μας είναι η με κάθε τρόπο στήριξη της ελληνικής γεωργικής οικονομίας, με
απώτερο στόχο τη διάχυση των ωφελημάτων της στήριξης αυτής στο σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας.
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3.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί υπέρ του
δημοσίου συμφέροντος, εποπτευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το εννεαμελές Διοικητικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρος. Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται από το
Δημόσιο (άρθρα 18 και 19 του ν. 2637/1998). Πόροι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι μεταξύ
άλλων, η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
ανταποδοτικά τέλη πραγματοποιούμενων τεχνικών και διοικητικών ελέγχων εκεί
όπου επιβάλλονται (άρθρο 22 του ν. 2637/1998).
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συστήθηκε ως επιχειρησιακός οργανισμός το 1998 με το ν. 2637 (ΦΕΚ
200/Α/1998) και δραστηριοποιήθηκε, με προσωρινή διαπίστευση, από την 1.9.2001
μέχρι τη 2.9.2002, οπότε και διαπιστεύτηκε οριστικά ως Οργανισμός Πληρωμών των
πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ). Από το 2005, είναι ο μοναδικός ελληνικός φορέας που έχει την ευθύνη για
την καταβολή των ενισχύσεων της ΚΑΠ. Το 2006, λόγω της αναδιοργάνωσης του
ΕΓΤΠΕ, έγινε ο υπεύθυνος οργανισμός διαχείρισης των πιστώσεων και των δύο
γεωργικών ταμείων, του ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν προσδιορίζει ούτε παρεμβαίνει στο περιεχόμενο της κοινοτικής
πολιτικής για τη γεωργία αλλά καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται
με τη χορήγηση των ενωσιακών ενισχύσεων, φροντίζοντας για την υλοποίηση όλων
όσων προβλέπονται στα θεσμικά κείμενα που αναφέρονται στην ΚΑΠ. Κάθε χρόνο
καταβάλλει περί τα 2,7 δις ευρώ κοινοτικών ενισχύσεων, σε περίπου 700.000
δικαιούχους. Δικαιούχοι των ενισχύσεων αυτών είναι κυρίως γεωργοί-κτηνοτρόφοι
αλλά και επενδυτές του αγροτικού τομέα, αγροτικοί συνεταιρισμοί, εξαγωγικές
επιχειρήσεις, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.ά.
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις στον γεωργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της
μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και των διαπραγματεύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου,

οι

περιβαλλοντικές/κλιματικές

και

διατροφικές

προκλήσεις,

οι

παρατεταμένα δυσχερείς δημοσιονομικές συνθήκες και η προσαρμογή σε ένα
συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό πλαίσιο, δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον,
εντός του οποίου καλείται να δραστηριοποιηθεί ο Οργανισμός.
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Για να ανταποκριθεί στις ανωτέρω προκλήσεις, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., έχοντας συνείδηση
ότι προσφέρει δημόσια υπηρεσία ύψιστης σημασίας για την εθνική οικονομία,
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει
στον έλληνα αγρότη, μέσω της αποτελεσματικότερης οργάνωσης των υπηρεσιών του,
της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, της επιμόρφωσης των στελεχών του και της
απλούστευσης των διαδικασιών του.
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4.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998
(ΦΕΚ 200/Α/1998) (Ιδρυτικός Νόμος), όπως αυτός ισχύει, είναι μεταξύ άλλων οι
ακόλουθες:
α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των
δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) του άρθρου 26 του Νόμου 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α/1979), η έγκριση της
πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Τηρούνται
στοιχεία και αρχεία των γενομένων πληρωμών.
β) Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και
την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων
παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης.
γ) Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως
και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων
χρήσης.
δ) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών
που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον
τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές
εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα
συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών.
ε) Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και
πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής
κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μεταβίβαση) των
πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά
περίπτωση Υπουργού, από τον O.Π.E.K.E.Π.E., ως εντολοδόχου του Ελληνικού
Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής
παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών
συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας
των εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή
διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης
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ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα
αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση.
ζ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή
μετρητών

για

την

έκδοση

των

πιστοποιητικών

εισαγωγής-εξαγωγής

και

προκαθορισμού, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή
κατάπτωση αυτών.
η) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και στην
κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω
λογαριασμού.
θ) Η κατάρτιση και η σύναψη διοικητικών συμβάσεων που προβλέπονται στα πλαίσια
των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.
ι) Η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων με τα παραστατικά εσόδων - εξόδων για
την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου του άρθρου 27 του Νόμου 992/1979 (ΦΕΚ
280/Α/1979) στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ια) Η συμμετοχή στην εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για θέματα εφαρμογής του θεσμού των εγγυήσεων.
Επιπλέον των ανωτέρω, στο πλαίσιο του ν. 4061, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι υπεύθυνος για
τον εντοπισμό, αξιολόγηση, επιτόπιο έλεγχο, καταγραφή και κατηγοριοποίηση ως
προς τη χρήση, σε ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, των διαθέσιμων δημόσιων
αγροτικών εκτάσεων για όλη την επικράτεια. Τέλος, με το ν. 3895/2010 «Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ
Α’/8-12-2010) μεταφέρθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της
λυθείσας εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και συναφώς με αυτό και το σύνολο των
αρμοδιοτήτων της εν λόγω καταργηθείσας εταιρείας.
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5.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διοικητικά, είναι οργανωμένος σε:
A. Κεντρική Υπηρεσία και
B. Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Α.1. Η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού συγκροτείται από τις εξής Διευθύνσεις:
(i) Εσωτερικού Ελέγχου
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του
Οργανισμού και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Συγκροτείται από τα εξής
τμήματα:
(α) Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.
(β) Τμήμα Επιθεωρήσεων και Δευτεροβάθμιων Ελέγχων.
(γ) Τμήμα Εποπτείας Φορέων και Πιστοποίησης.
Ευθύνη της Διεύθυνσης είναι να παρακολουθεί τις υπηρεσίες και τους
εξουσιοδοτημένους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων και των
άλλων λειτουργιών με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονιστικών
διατάξεων, των κατευθυντήριων γραμμών και των διαδικασιών, να δρομολογεί την
τροποποίηση των συστημάτων προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα ελέγχου εν
γένει και να επανεξετάζει τις αιτήσεις και τα αιτήματα που υποβάλλονται στον
Οργανισμό, καθώς και άλλα στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για παρατυπίες. Στις
αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται η άσκηση ελέγχου στην οικονομική διαχείριση του
Οργανισμού.
(ii) Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής
Τμήματα:
(α) Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(β) Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού.
(γ) Τμήμα Προμηθειών.
(δ) Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού του Οργανισμού.
Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού, την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού,
τη διαχείριση των προμηθειών, του εξοπλισμού και των εφοδίων του Οργανισμού,
καθώς και τη διοικητική μέριμνα και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.
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(iii) Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
(α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων.
(β) Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων.
(γ) Τμήμα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων.
(δ) Τμήμα Αρχείου Πληρωμών.
Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τη διαχείριση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (ΕΤΑ). Η παρακολούθηση
των μηνιαίων δαπανών και η επεξεργασία των προβλέψεων για τις δαπάνες που
αφορούν όλες τις επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ,
καθώς και τις δαπάνες που προέρχονται από τα προϊόντα που βρίσκονται σε δημόσια
αποθεματοποίηση, όπως επίσης η μέριμνα για την ανάκτηση και παρακολούθηση των
παρανόμως

ή

αχρεωστήτως

καταβληθέντων

ποσών

επίσης

ανήκουν

στις

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
(iv) Τεχνικών Ελέγχων
Η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
(α) Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων.
(β) Τμήμα Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
(γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Χαρτογραφικών Δεδομένων.
(δ) Τμήμα Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων.
Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, οργάνωση και αξιολόγηση των
τεχνικών ελέγχων, καθώς και τη διαχείριση των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για
τους ελέγχους αυτούς. Η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στους κανόνες
πολλαπλής συμμόρφωσης της κοινοτικής νομοθεσίας, η συντήρηση και η ανανέωση
του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων της χώρας, όπως και η διενέργεια
ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

14

(v) Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς
Η Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
(α) Τμήμα Ενισχύσεων και Καθεστώτων.
(β) Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.
(γ) Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων.
(δ) Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων.
Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τη διαχείριση των καθεστώτων του Πυλώνα Ι
(Άμεσες Ενισχύσεις και Παρεμβάσεις Αγοράς).
Η διαχείριση των διαδικασιών κατανομής, μεταβολών και μεταβιβάσεων των
δικαιωμάτων ενίσχυσης και της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών των
αιτούντων, όπως επίσης η έκδοση καταστάσεων πληρωμών και η αναγνώριση και
εκκαθάριση των δαπανών ανήκουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. Στις
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης επίσης ανήκουν: i) η διαχείριση των διαδικασιών για
την ιδιωτική αποθεματοποίηση, ii) η έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγών/εξαγωγών,
iii) η διαχείριση του καθεστώτος εφοδιασμού των Μικρών Νησιών Αιγαίου, iv) η
αγορά και εκποίηση παρεμβατικών προϊόντων, v) η προώθηση γεωργικών προϊόντων
στα σχολεία της χώρας, και vi) η διαχείριση διαδικασιών για τα προγράμματα
ενίσχυσης φορέων με βάση τις σχετικές Κοινές Οργανώσεις Αγοράς.
(vi) Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
(α) Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας.
(β) Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος.
(γ) Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας.
(δ) Τμήμα Αλιείας.
Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τη διαχείριση των καθεστώτων του Πυλώνα ΙΙ
(Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).
Η μέριμνα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φακέλων πληρωμής, η
αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών όπου προβλέπεται, καθώς και ο τεχνικός
έλεγχος των φακέλων πληρωμής στα πλαίσια εποπτείας των φορέων για τα μέτρα
όπου έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα της αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών, με
την αντίστοιχη ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
ανήκουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
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Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης επίσης ανήκουν: i) Η διενέργεια των απαιτούμενων
διασταυρωτικών ελέγχων, ii) Η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων και ανάκτηση
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων, για τα
μέτρα όπου διενεργείται αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών από τον Οργανισμό,
iii) Η ανάπτυξη πλαισίου και διαδικασιών, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων για την
παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και πράξεων αρμοδιότητας του
Τμήματος, iv) Η επικοινωνία με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς με τους οποίους ο
Οργανισμός πρέπει να ανταλλάσσει δεδομένα και πληροφορίες για ζητήματα του
Τμήματος, καθώς και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και τεκμηρίωση των
εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων και πολιτικών.
(vii) Πληροφορικής
Η Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
(α) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών.
(β) Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών και Ασφάλειας Συστημάτων.
(γ) Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Μητρώων.
Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν: α) τη διαχείριση της πληροφοριακής και
επικοινωνιακής υποδομής του Οργανισμού και β) τη συντήρηση και ανάπτυξη
εφαρμογών.

Α.2. Στην Κεντρική Υπηρεσία λειτουργούν επίσης:
(i) Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον
Πρόεδρο. Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης είναι τα εξής Αυτοτελή Γραφεία:
1. Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων, μεταξύ άλλων, ανήκει η ενεργή παρακολούθηση των ευρωπαϊκών
θεμάτων και η διαχείριση των σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Η ανάπτυξη συνεργασίας με
ομόλογους οργανισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, η ενημέρωση
σχετικά με τις δραστηριότητες και η προβολή του έργου του Οργανισμού στην Ελλάδα
επίσης ανήκουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου.
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2. Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
Στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας Διοικητικού
Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, ανήκει η μέριμνα για τη διεξαγωγή της ιδιαίτερης
αλληλογραφίας των μελών της Διοίκησης, η συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων για την ενημέρωσή της, η προπαρασκευή των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και η κοινοποίηση των αποφάσεών του στις Υπηρεσίες του
Οργανισμού.
3. Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, μεταξύ
άλλων, ανήκει η διασφάλιση της ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών σχετικά
με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
υποβολή των αιτήσεων, για το αρχείο που διατηρεί ο Οργανισμός για κάθε δικαιούχο,
για την παραλαβή των παραπόνων, καταγγελιών και προβλημάτων του κοινού και για
την εισήγηση προς τη Διοίκηση προτάσεων προληπτικής δράσης, με στόχο την
ελαχιστοποίηση των παραπόνων και των αιτημάτων του κοινού και την επίτευξη
υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης.
(ii) Η Νομική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο.
Αποτελεί αυτοτελές γραφείο και στις αρμοδιότητές της, μεταξύ άλλων, ανήκει η
γνωμοδότηση για κάθε νομικής φύσεως ερώτημα που τίθεται από τη Διοίκηση και τις
Υπηρεσίες του Οργανισμού, η νομική κατοχύρωση και παρακολούθηση όλων των
υποθέσεων του Οργανισμού και η λήψη κάθε απαραιτήτου μέτρου για την
υποστήριξη και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του. Η παροχή
νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων στις Υπηρεσίες του Οργανισμού για την
ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων, κανονισμών και αποφάσεων της
Διοίκησης, η παρακολούθηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και της
νομολογίας και των αποφάσεων των Δικαστηρίων που αφορούν στον Οργανισμό
καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις Υπηρεσίες του επίσης ανήκουν στις
αρμοδιότητες του Γραφείου.
(iii) Η Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, η οποία
υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή. Αποτελεί αυτοτελές γραφείο και στις αρμοδιότητές
της,

μεταξύ

άλλων,

ανήκει

o

προγραμματισμός

και

συντονισμός

συγχρηματοδοτούμενων έργων – ενεργειών, που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του
αγροτικού χώρου.
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Οργανόγραμμα Κεντρικής Υπηρεσίας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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Β. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού συγκροτούνται από:
Β.1. Έξι (6) Περιφερειακές Διευθύνσεις ως κάτωθι:
(i) Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και
γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας,
Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης.
Στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση υπάγονται:
(α) η Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την
Κομοτηνή, στην οποία υπάγονται η Νομαρχιακή Μονάδα Έβρου με έδρα την
Αλεξανδρούπολη, η Νομαρχιακή Μονάδα Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη, η Νομαρχιακή
Μονάδα Δράμας με έδρα τη Δράμα και η Νομαρχιακή Μονάδα Καβάλας με έδρα την
Καβάλα,
(β) η Νομαρχιακή Μονάδα Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά, η Νομαρχιακή Μονάδα
Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, η Νομαρχιακή Μονάδα Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς, η
Νομαρχιακή Μονάδα Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο, η Νομαρχιακή Μονάδα
Πιερίας με έδρα την Κατερίνη και η Νομαρχιακή Μονάδα Σερρών με έδρα τις Σέρρες.
(ii) Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα
και γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας,
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Λευκάδας.
Στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση υπάγονται:
(α) η Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, στην οποία
υπάγονται η Νομαρχιακή Μονάδα Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα, η Νομαρχιακή
Μονάδα Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά και η Νομαρχιακή Μονάδα Καστοριάς με έδρα
την Καστοριά,
(β) η Νομαρχιακή Μονάδα Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα, η Νομαρχιακή
Μονάδα Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα και η Νομαρχιακή Μονάδα Άρτας με έδρα
την Άρτα. Ο νομός Λευκάδας υπάγεται στη δικαιοδοσία της Νομαρχιακής Μονάδας
Πρέβεζας.
(iii) Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου με έδρα
την Πάτρα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου,
Κέρκυρας και Κεφαλληνίας.
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Στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση υπάγονται:
(α) η Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, στην οποία
υπάγονται η Νομαρχιακή Μονάδα Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο, η Νομαρχιακή
Μονάδα Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη, η Νομαρχιακή Μονάδα Κορινθίας με έδρα την
Κόρινθο και η Νομαρχιακή Μονάδα Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα,
(β) η Νομαρχιακή Μονάδα Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι, η Νομαρχιακή
Μονάδα Ηλείας με έδρα τον Πύργο, η Νομαρχιακή Μονάδα Ζακύνθου με έδρα τη
Ζάκυνθο, η Νομαρχιακή Μονάδα Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και η
Νομαρχιακή Μονάδα Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα.
(iv) Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα και
γεωγραφική δικαιοδοσία στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων,
Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση υπάγονται:
(α) η Περιφερειακή Μονάδα Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, στην οποία
υπάγονται η Νομαρχιακή Μονάδα Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά, η Νομαρχιακή
Μονάδα Εύβοιας με έδρα την Χαλκίδα και η Νομαρχιακή Μονάδα Φωκίδας με έδρα
την Άμφισσα. Ο νομός Ευρυτανίας υπάγεται απευθείας στη δικαιοδοσία της
Περιφερειακής Μονάδας Στερεάς Ελλάδας,
(β) η Νομαρχιακή Μονάδα Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα, η Νομαρχιακή Μονάδα
Μαγνησίας με έδρα
το Βόλο και η Νομαρχιακή Μονάδα Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.
(v) Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και γεωγραφική
δικαιοδοσία στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
Στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση υπάγονται η Νομαρχιακή Μονάδα Χανίων με
έδρα τα Χανιά, η Νομαρχιακή Μονάδα Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και η
Νομαρχιακή Μονάδα Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
(vi) Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής – Αιγαίου με έδρα την Αθήνα και γεωγραφική
δικαιοδοσία στους νομούς Αττικής, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου.
Στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση υπάγονται η Νομαρχιακή Μονάδα
Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, η Νομαρχιακή Μονάδα Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, η
Νομαρχιακή Μονάδα Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη, η Νομαρχιακή Μονάδα Χίου με
έδρα τη Χίο και η Νομαρχιακή Μονάδα Σάμου με έδρα τη Σάμο.
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B.2. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
(α) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων.
(β) Τμήμα Ελέγχων και Τεχνικών Μέσων.
(γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Δικαιούχων.

B.3. Κάθε Περιφερειακή Μονάδα λειτουργεί σε επίπεδο υποδιεύθυνσης και
συγκροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφεία:
(α) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων.
(β) Τμήμα Ελέγχων και Τεχνικών Μέσων.
(γ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Δικαιούχων.
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6.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Α. Ανθρώπινο δυναμικό
Οι ανθρώπινοι πόροι με τους οποίους ο Οργανισμός υλοποιεί την αποστολή του
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Προσωπικό Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ

Αριθμός εργαζομένων την
31/12 εκάστου έτους

2015

2016

2017

2018

Τακτικό Προσωπικό

596

594

586

585

Προσωπικό άλλων φορέων
αποσπασμένο στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

14

12

14

6

Δικηγόροι

3

3

3

3

Προσωπικό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
αποσπασμένο σε άλλους φορείς

9

18

23

23

Σύνολο

622

627

626

617

Προσωπικό μέσω
προγράμματος κοινωφελούς
εργασίας ΟΑΕΔ (5-μηνο)

128

2

-

-

Εποχικό προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ
(8-μηνο)

-

-

49

46

Γενικό Σύνολο Προσωπικού

750

629

675

663

Β. Υποδομές
Β.1 Πληροφοριακή υποδομή


Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποδομή (IDC-Internet Data Center) στις
εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Είναι η κύρια
πληροφοριακή υποδομή του Οργανισμού, που φιλοξενεί το σύνολο των
πληροφοριακών του συστημάτων.



Εφεδρική εγκατάσταση (DRS-Data Disaster Site) που τίθεται σε λειτουργία όταν
«πέφτει» το IDC). Εξυπηρετεί τόσο το ΟΠΣΕΑΕ όσο και το ΟΠΣΑΑ.



Δυνατότητα λειτουργίας 40 θέσεων εργασίας, εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας, σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (BCP-Business Continuity Plan).



Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή (με δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 1.500
χρηστών στο ΟΠΣ).



Λειτουργία/συντήρηση

του

δικτυακού

τόπου

του

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

(www.opekepe.gr).
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Β.2 Πληροφοριακά συστήματα / υπόβαθρα
Για τη διαχείριση των πιστώσεων των ταμείων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ ο Οργανισμός
λειτουργεί και υποστηρίζει τα ακόλουθα Πληροφοριακά Συστήματα:
1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ) –
Πυλώνας Ι / ΕΓΤΕ.
2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) –
Πυλώνας ΙΙ / ΕΓΤΑΑ.
3. Πληροφοριακό Σύστημα Συνδεδεμένων Καθεστώτων – Πυλώνας Ι / ΕΓΤΕ.
4. Πληροφοριακό Σύστημα Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων – Πυλώνας ΙΙ /
ΕΓΤΑΑ.
5. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Λογιστηρίου Ενισχύσεων (Διπλογραφικό) και
Αχρεωστήτως Καταβληθέντων για ΟΠΣΕΑΕ και ΟΠΣΑΑ (ERP).
6. Πληροφοριακό σύστημα Στατιστικών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας για ΟΠΣΕΑΕ
και ΟΠΣΑΑ (Business Intelligence-BI για ΕΓΤΕ-ΕΓΤΑΑ).
7. Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (LPIS).
8. Σύστημα

επιτόπιων

δικαιολογητικών

και

διοικητικών

πληρωμής

που

ελέγχων

υποβάλλουν

των
οι

αιτήσεων

δικαιούχοι

και

των

κοινοτικών

ενισχύσεων.
9. Εφαρμογή διαχείρισης των επιτόπιων ελέγχων (Audits).
10. Εφαρμογή διαχείρισης πρωτοκόλλου (Paperless).
11. Εφαρμογή καταγραφής των πόρων του Οργανισμού (Inventory).
12. Εφαρμογή έκδοσης βεβαιώσεων πληρωμής.
13. Λογισμικό επιχειρησιακών διαδικασιών (BPM).
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Γ.

Τρίτοι φορείς σε διαλειτουργική επικοινωνία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.



Υπουργείο Οικονομικών



Υπουργείο Περιβάλλοντος



Περιφέρειες / Δήμοι



Κτηματολόγιο Α.Ε.



Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)



Τραπεζικά Ιδρύματα



Ασφαλιστικοί φορείς



Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)



Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)



Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής



Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)



Κέντρα

Ελέγχου

Πιστοποίησης

Πολλαπλασιαστικού

Υλικού

&

Ελέγχου

Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»



Ομάδες Παραγωγών



Διεπαγγελματικές Οργανώσεις



Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ)



Τυροκομεία



Πιστοποιητικοί φορείς



Πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος

25

7. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
i.

Συντήρηση και επικαιροποίηση – ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης
Αγροτεμαχίων (LPIS) της χώρας. Διασύνδεση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων για την επιβεβαίωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στα
δηλούμενα αγροτεμάχια.

ii.

Παραλαβή και Έλεγχος των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και καταχώρισή τους στα
πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. Δημιουργία ψηφιακού φακέλου για
κάθε συναλλασσόμενο με τον Οργανισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται το
σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται να υποβληθούν για τα διάφορα
καθεστώτα ενίσχυσης. Δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα πληροφοριακά
συστήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και σε προσωποποιημένη πληροφόρηση με έναν
μοναδικό κωδικό (single-sign on) ή μέσω κωδικών Taxisnet.

iii.

Έλεγχος, παρακολούθηση και αναπροσαρμογή της αξίας των δικαιωμάτων του
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

iv.

Έλεγχος των αιτήσεων μεταβολών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

v.

Διαχείριση εθνικού αποθέματος καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

vi.

Εξαγωγή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων
ελέγχων Πυλώνων Ι και ΙΙ και αξιολόγηση του εσωτερικού συστήματος ελέγχου.

vii.

Διενέργεια ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης (Πυλώνας Ι και ΙΙ).

viii.

Διενέργεια διοικητικών και φυσικών επιτόπιων ελέγχων και καταχώριση των
αποτελεσμάτων τους στα πληροφοριακά συστήματα Ι και ΙΙ Πυλώνα.

ix.

Έλεγχος ορθής διεξαγωγής μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.

x.

Τεχνικός έλεγχος φακέλων πληρωμής όλων των Καθεστώτων / Προγραμμάτων /
Μέτρων στήριξης Ι και ΙΙ Πυλώνα.

xi.

Έγκριση φακέλων πληρωμής όλων των όλων των Καθεστώτων / Προγραμμάτων /
Μέτρων στήριξης Ι και ΙΙ Πυλώνα.

xii.

Έλεγχος και έκδοση εντολών πληρωμής Ι και ΙΙ Πυλώνα.

xiii.

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ι και ΙΙ Πυλώνα.

xiv.

Δηλώσεις Δαπανών προς την Ευρ. Επιτροπή για τη λήψη κοινοτικών ενισχύσεων.

xv.

Παραγωγή στατιστικών στοιχείων για ενημέρωση της Ευρ. Επιτροπής.

xvi.

Προετοιμασία, συμμετοχή και συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών στο
πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης από κοινοτικά όργανα.
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xvii.

Προετοιμασία, συμμετοχή και παρακολούθηση των εργασιών του Οργανισμού
Πιστοποίησης, στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου πιστοποίησης των λογαριασμών
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

xviii.

Συμμετοχή σε διαχειριστικές επιτροπές και διμερείς συναντήσεις με όργανα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

xix.

Διαχείριση προϋπολογισμού Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., κατάρτιση Ισολογισμού, Απολογισμού &
Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τήρηση βιβλίων.

xx.

Εξυπηρέτηση/προσωποποιημένη ενημέρωση Πολιτών, Εμπλεκόμενων Φορέων
και ενδιαφερόμενων τρίτων.

xxi.

Χορήγηση στατιστικών στοιχείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας με φορείς του
δημοσίου τομέα, για την εκπλήρωση του έργου τους.
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8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Α. Διεθνείς συνεργασίες
Ο

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

συμμετέχει

σε

έργα

χρηματοδοτούμενα

από

ευρωπαϊκά

προγράμματα, ως μέλος διεθνών κοινοπραξιών. Πρόκειται για έργα καινοτομίας που
βελτιώνουν σημαντικά την παραγωγική λειτουργία του Οργανισμού αλλά και την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους παραγωγούς.
1.

Τίτλος Έργου: RECAP (peRsonalised public sErvices in support of the
implementation of the new CAP) (σε φάση ένταξης σε παραγωγική λειτουργία).
Αντικείμενο: η ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη ψηφιακή διενέργεια
των επιτόπιων έλεγχων φυτικού και ζωικού κεφαλαίου (με tablets και σαρωτές,
αντί για χάρτινα έντυπα που χρησιμοποιούνται σήμερα). Το έργο επιτρέπει την
αυτοαξιολόγηση των παραγωγών σε σχέση με τους κανόνες της Πολλαπλής
Συμμόρφωσης καθώς και την ηλεκτρονική τήρηση των μητρώων τους (σήμερα
τηρούνται σε χαρτί). Προϋπολ.: 2.669.940€ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: 131.650€).

2.

Τίτλος Έργου: NIVA (A New IACS Vision in Action) (σε φάση ανάπτυξης).
Αντικείμενο: η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων ώστε να εφαρμοστεί η νέα
διαδικασία MONITORING που επιβάλει η ΕΕ, η οποία θα υποκαταστήσει μέρος
της διαδικασίας επιτόπιων ελέγχων φυτικού κεφαλαίου που εκτελεί ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βασίζεται σε δωρεάν εικόνες SENTINEL 1, 2 και θα υποδεικνύει
στους παραγωγούς και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την επιλεξιμότητα κάθε δήλωσης
ενίσχυσης, ακόμη και πριν την υποβολή της, ώστε να διασφαλίζονται οι ορθές
πληρωμές. Αναπτύσσονται, επίσης, δείκτες παρακολούθησης / επιδόσεων της
νέας ΚΑΠ 2021-2027. Προϋπολ.: 10.667.810€ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: 427.150 €).

3.

Τίτλος Έργου: OPEN-IACS (Open LOD platform based on HPC capabilities for
Integrated Administration of Common Agriculture Policy) (σε φάση ανάπτυξης).
Αντικείμενο: είναι έργο συμπληρωματικό προς στο NIVA και αφορά στην
ανάπτυξη

συστήματος

διασυνοριακής

διαμοίρασης

ανοιχτών

αγρο-

περιβαλλοντικών δεδομένων του ΟΣΔΕ και στον καθορισμό της υποδομής που
απαιτείται για την παραγωγική λειτουργία του MONITORING. Και τα δύο αυτά
στοιχεία είναι προαπαιτούμενα για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2021-2027.
Προϋπολ.: 4.480.967€ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: 559.075€).
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Β. Εσωτερικά έργα καινοτομίας
1. Τίτλος Έργου: ALL_BUT_OSDE-OEF (Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα
Διαχείρισης

Πιστώσεων

ΕΓΤΕ

εκτός

ΟΣΔΕ

-

Πρόγραμμα

Οργανώσεων

Ελαιοπαραγωγικών Φορέων/ΟΕΦ).
Φάση

Υλοποίησης:

Παραγωγική

Λειτουργία

υπηρεσιών

για

ΟΕΦ

και

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (υπολείπονται οι υπηρεσίες για Δ.Α.Ο.Κ.) Έναρξη υλοποίησης:
Σεπτέμβριος 2019. Αντικείμενο: αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης των πληρωμών που πραγματοποιεί ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο προγράμματος στήριξης των τομέων του ελαιολάδου
και των επιτραπέζιων ελιών (Οργανώσεις Ελαιοπαραγωγικών Φορέων). Μέχρι
σήμερα όλη η διαδικασία υλοποιείται μέσω εντύπων, χωρίς τη χρήση
πληροφοριακού συστήματος.
Ωφελούμενοι του έργου: α) Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., β) Οργανώσεις Ελαιοπαραγωγικών Φορέων και σύμβουλοι έργων
και γ) Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.
Περίοδος Υλοποίησης: Ιούλιος 2018 – Αύγουστος 2019.
Συμμετέχοντες: στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ομάδα έργου).
Χρηματοδότηση: Ίδια μέσα.
2. Τίτλος Έργου: Καταγραφή, διαχείριση ψηφιοποίησης και εκκαθάριση καταστροφή των έντυπων εγγράφων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Φάση Υλοποίησης: έχει υλοποιηθεί για το 20%, περίπου, των εγγράφων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Αντικείμενο: αφορά την καταγραφή, διαχείριση ψηφιοποίησης και
εκκαθάριση - καταστροφή των ανενεργών έντυπων εγγράφων του Οργανισμού.
Σκοπός του έργου είναι η μείωση των αναγκών για αποθηκευτικούς χώρους και
αντίστοιχα η μείωση των δαπανών ενοικίασης αυτών. Σημαντικός ρόλο παίζει το
έργο

αυτό

στη

διατήρηση

της

πιστοποίησης

ISO

27001

(Ασφάλεια

Πληροφοριακών Συστημάτων). Ωφελούμενοι του έργου: όλες οι Διευθύνσεις του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εν γένει ο Οργανισμός.
Περίοδος Υλοποίησης: Ιούλιος 2018 – Ιούλιος 2020.
Συμμετέχοντες: όλες οι Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Χρηματοδότηση: Ίδια μέσα.
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9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1 – Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018
(AAR2018) - Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη – DG AGRI
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2018-agriculture-andrural-development_el

Σχόλιο DG AGRI
Επιφύλαξη αριθ. ABB04 – Πληρωμές για την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ελλάδα
Οι έλεγχοι της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG
AGRI) εντόπισαν αδυναμίες στα εντός ΟΣΔΕ μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και στην
εφαρμογή των μέτρων "Νέοι γεωργοί" και "Επενδυτικά Μέτρα".

Θέση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Στις 13/09/2019, διαβιβάστηκε στη DG AGRI Πίνακας παρακολούθησης της
εφαρμογής Σχεδίου Δράσης των ελληνικών αρχών για τον μετριασμό του ποσοστού
σφάλματος στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος συμπληρώθηκε από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. Οι διορθωτικές ενέργειες που περιλαμβάνονται
στο εν λόγω σχέδιο δράσης αφορούν σε πράξεις για τη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των Μέτρων του ΕΓΤΑΑ, για τις οποίες η DG
AGRI εξέφρασε επιφύλαξη στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων της έτους 2018 (AAR
2018). Οι εν λόγω διορθωτικές ενέργειες, αποτελούν κομμάτι της δυναμικής
διαδικασίας βελτίωσης και εξέλιξης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των
μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
Με την περαίωση των εν εξελίξει ερευνών της DG AGRI, μετά τις διευκρινιστικές
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το πραγματικό ποσοστό
σφάλματος για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης που ενισχύονται από το ΕΓΤΑΑ
αναμένεται να μειωθεί κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας 2%.
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Παράρτημα 2 – Γνωμοδότηση του Οργανισμού Πιστοποίησης σχετικά με τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το οικονομικό έτος ΕΓΤΕ/ΕΓΤΑΑ 2018

“Ελέγξαμε τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή
Οργανισμός Πληρωμών), Δομοκού 5, ΤΚ 10445 Αθήνα, που αφορούν τις δαπάνες του
ΕΓΤΕ (τελική συνολική καθαρή δαπάνη: 2.011.103.975,47 ευρώ) και του ΕΓΤΑΑ (τελική
συνολική καθαρή δαπάνη: 579.944.680,26 ευρώ) για το οικονομικό έτος ΕΓΤΕ/ΕΓΤΑΑ
2018 και αξιολογήσαμε τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει ο
οργανισμός. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελέγξαμε επίσης εάν η
εξέτασή μας θέτει εν αμφιβόλω το περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης του
Διευθυντή του Οργανισμού Πληρωμών για το οικονομικό έτος 16 Οκτωβρίου 2017 έως
15 Οκτωβρίου 2018.
Αρμοδιότητα της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς και
αρμοδιότητα του Διευθυντή όσον αφορά τη διαχειριστική δήλωση
Η διοίκηση είναι αρμόδια για την κατάρτιση και ορθή παρουσίαση των ετήσιων
λογαριασμών σύμφωνα με τα άρθρα 29, 30 και 31 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 908/2014 της Επιτροπής. Η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη
διενέργεια και τη διατήρηση εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά στην κατάρτιση και την
ορθή παρουσίαση ετήσιων λογαριασμών απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες
οφειλόμενες σε δόλο ή σφάλμα.
Ο Διευθυντής του οργανισμού πληρωμών είναι αρμόδιος για την εκπόνηση και σωστή
παρουσίαση της διαχειριστικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής. Στις σχετικές αρμοδιότητες ανήκουν η
αξιολόγηση ως προς την ειλικρίνεια, πληρότητα και ορθότητα των ετήσιων
λογαριασμών που υποβάλλονται στην Επιτροπή, καθώς και μια αξιολόγηση σχετικά με
το κατά πόσον το σύστημα ελέγχου που καθιερώθηκε από τον οργανισμό πληρωμών
εξασφαλίζει επαρκή εχέγγυα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των
υποκείμενων πράξεων. Ο Διευθυντής του οργανισμού πληρωμών πρέπει να στηρίξει
την αξιολόγησή του σε όλες τις πληροφορίες που θα έχει στη διάθεσή του,
συμπεριλαμβανομένου του έργου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.
Αρμοδιότητα του οργανισμού πιστοποίησης
Αρμοδιότητά μας, ως οργανισμού πιστοποίησης, είναι η διατύπωση γνώμης επί των
ετήσιων λογαριασμών. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με το άρθρο 6 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής και τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά προβλέπουν τη συμμόρφωσή μας προς τις δεοντολογικές
απαιτήσεις καθώς και τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων για την
αποκόμιση της εύλογης διασφάλισης ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί που διαβιβάζονται
στην Επιτροπή είναι απαλλαγμένοι από ουσιώδεις ανακρίβειες.
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Ο έλεγχος περιελάμβανε την εξέταση, σε δοκιμαστική βάση, των αποδεικτικών
στοιχείων που αιτιολογούν τις πληροφορίες που παρατίθενται στους ετήσιους
λογαριασμούς, καθώς και την εξέταση των διαδικασιών και ενός δείγματος πράξεων
για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τα
γνωστοποιημένα στοιχεία στους ετήσιους λογαριασμούς. Η αρμοδιότητά μας βάσει
του άρθρου 5 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της
Επιτροπής αφορά τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους. Το
συμπέρασμά μας βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διενεργήσαμε
όσον αφορά τη συμμόρφωση του οργανισμού πληρωμών με τα κριτήρια διαπίστευσης
του παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της
Επιτροπής. Η διαπίστωση του κατά πόσον στο σύστημα συμπεριελήφθησαν όλοι οι
πιθανοί έλεγχοι δεν εμπίπτει στη σφαίρα αρμοδιοτήτων μας.
Επιπλέον, αρμοδιότητά μας είναι η έκφραση γνώμης σχετικά με το εάν η εξέτασή μας
θέτει εν αμφιβόλω το περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης και εάν η
διαχειριστική δήλωση συμμορφώνεται με το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής και την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 4 σχετικά με
τη διαχειριστική δήλωση.
Εξετάσαμε όλες τις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες που
αναφέρονται στη διαχειριστική δήλωση και τα παραρτήματά της για να
διαπιστώσουμε εάν η διαχειριστική δήλωση είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα της
εξέτασής μας. Αξιολογήσαμε επίσης εάν τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν την
ανάγκη διατύπωσης επιφυλάξεων. Στην περίπτωση που λάβαμε γνώση οποιασδήποτε
ουσιώδους ανακρίβειας ή ασυμφωνίας, λάβαμε υπόψη τις επιπτώσεις της στην
έκθεσή μας.
Εκτιμούμε ότι οι εργασίες μας παρέχουν εύλογη βάση για τη διατύπωση της γνώμης
μας.
Γνωμοδότηση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς - [χωρίς επιφύλαξη (για
αμφότερα τα ταμεία)]
Κατά την άπoψή μας:


οι λογαριασμοί του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ που πρόκειται να διαβιβαστούν στην
Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2018 το οποίο έληξε στις 15/10/2018 είναι
αληθείς, πλήρεις και ακριβείς σε όλες τις σημαντικές πτυχές που αφορούν στις
συνολικές καθαρές δαπάνες που καταλογίστηκαν στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ·και



από την εξέταση της συμμόρφωσης του οργανισμού πληρωμών προς τα κριτήρια
διαπίστευσης προκύπτει ότι οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού
πληρωμών λειτούργησαν ικανοποιητικά όσον αφορά τόσο το ΕΓΤΕ όσο και το
ΕΓΤΑΑ.



Οι δαπάνες για τις οποίες έχει υποβληθεί στην Επιτροπή αίτηση επιστροφής για
το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ είναι νόμιμες και κανονικές από κάθε σημαντική άποψη.
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Γνωμοδότηση σχετικά με τη διαχειριστική δήλωση - [χωρίς επιφύλαξη]
Βάσει της εξέτασής μας, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας τίποτα που:


να θέτει εν αμφιβόλω το περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης για το
οικονομικό έτος 16 Οκτωβρίου 2017 έως 15 Οκτωβρίου 2018·



να μας κάνει να θεωρούμε ότι η διαχειριστική δήλωση δεν συμμορφώνεται με το
νομικό πλαίσιο.

Το ελεγκτικό μας έργο οριστικοποιήθηκε την 28/02/2019. Τα συμπεράσματα αφορούν
την κατάσταση που επικρατεί κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η έκθεση με τα
πορίσματά μας παραδίδεται την ημέρα κατά την οποία εκδίδεται η παρούσα γνώμη.”

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ICAP ADVISORY A.E.
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 2
176 76 Καλλιθέα

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511
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Παράρτημα 3 – Πιστοποίηση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το διεθνές πρότυπο
ISO 27001:2013, για τη λειτουργία αξιόπιστου Συστήματος
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
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Παράρτημα 4 – Κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ανά περιφέρεια, και αξία αυτών σε επίπεδο χώρας για το έτος Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης 2018

Περιφέρεια

Αριθμός δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης
(ha*)

Αξία δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης
(€)

ΠΕ1 – Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις
εκτάσεις βοσκοτόπων

1.234.509,97 ha

282.115.799,22 €

ΠΕ2 – Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις
αρόσιμες εκτάσεις

1.787.628,52 ha

495.863.702,79 €

873.346,00 ha

303.459.278,95 €

3.895.484,49 ha

1.081.438.780,96 €

ΠΕ3 – Περιφέρεια που περιλαμβάνει
γεωργικούς δενδρώνες και
αμπελώνες από τις εκτάσεις
μόνιμων καλλιεργειών
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός δικαιούχων

643.292

* 1 ha = 1 εκτάριο (όπου 1 εκτάριο αντιστοιχεί σε έκταση 10 στρεμμάτων)
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Παράρτημα 5 – Πληρωμές άμεσων ενισχύσεων για το έτος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018
ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ*

1.973.111.065,61 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ**
Καθεστώς βασικής ενίσχυση
Πράσινη ενίσχυση
Νέοι Γεωργοί Πυλώνα Ι

Ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βάμβακος
Διεπαγγελματική βάμβακος
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης – ΣΥΝΟΛΟ
Ενίσχυση για την καλλιέργεια σκληρού σίτου
Ενίσχυση για την καλλιέργεια καρπών με κέλυφος
Ενίσχυση για την καλλιέργεια μήλων
Ενίσχυση για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων
Ενίσχυση για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων
Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών
ψυχανθών
Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών
σανοδοτικών ψυχανθών
Ενίσχυση για την καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων
Ενίσχυση για την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας
Ενίσχυση για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας
Ενίσχυση για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση
Ενίσχυση για την καλλιέργεια ρυζιού
Ενίσχυση για την καλλιέργεια σπαραγγιών
Ενίσχυση για την παράδοση ροδάκινων προς χυμοποίηση
Ενίσχυση για την καλλιέργεια σπόρων της σπορά
Συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικού κεφαλαίου – ΣΥΝΟΛΟ
Ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος
Ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος
Ενίσχυση βοοτρόφων (ΜΕΤΡΟ 1) βάσει της παρ. 4 του
άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
Ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων (ΜΕΤΡΟ 2) βάσει της παρ. 4
του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.611.531.742,48 €
602.223
71.788
45.916
44.703

1.030.018.860,99 €
548.249.355,59 €
33.263.525,90 €

182.544.438,53 €
485.892,47 €
163.578.518,16 €

27.231
26.535
7.259
57
347

78.132.605,73 €
11.421.906,72 €
3.581.784,41 €
3.700.169,14 €
386.286,76 €
947.137,84 €

21.985

6.342.751,80 €

66.459

24.260.820,12 €

13.083
775
6.318
5.172
4.084
641
471
2.105
8.315
39.649

4.601.115,14 €
2.833.277,70 €
4.404.516,75 €
4.475.686,65 €
7.498.213,20 €
819.837,41 €
129.910,32 €
2.729.191,77 €
85.445.912,43 €
33.885.895,78 €
48.782.226,88 €

67

2.244.958,22 €

56

532.831,55 €
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ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018
ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ειδικά μέτρα για τη γεωργία υπέρ των μικρότερων
νησιών του Αιγαίου – ΣΥΝΟΛΟ
Ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιού, βρώσιμου
λαθουριού και φάβας Σαντορίνης

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

14.970.473,97 €
653

148.634,17 €

Ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπελώνων

2.494

1.333.444,97 €

Ενίσχυση για τη διατήρηση των παραδοσιακών ελαιώνων

32.444

8.420.054,87 €

Ενίσχυση για την καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου

22

4.940,33 €

Ενίσχυση για την καλλιέργεια γεωμήλων

882

372.411,56 €

Ενίσχυση για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου

61

15.600,94 €

Ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στα νησιά
Χίος, Σάμος και στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου,
Καρπάθου, Κω και Ρόδου

1.404

243.868,06 €

Ενίσχυση για την καλλιέργεια κριθαριού Λήμνου

1.052

265.717,92 €

Ενίσχυση για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου

1.219

1.112.896,46 €

Ενίσχυση για την καλλιέργεια τοματακίου Σαντορίνης

79

13.935,76 €

Ενίσχυση για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος με
προορισμό την παραγωγή τυριού

354

819.964,36 €

Ενίσχυση για την παραγωγή αίγειου γάλακτος με προορισμό
την παραγωγή τυριού

785

197.012,94 €

Ενίσχυση για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος με
προορισμό την παραγωγή τυριού

2.501

2.021.991,63 €

* Ως «άμεσες ενισχύσεις» νοούνται το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, η ενίσχυση για τις επωφελείς για το κλίμα
και το περιβάλλον πρακτικές (η «πράσινη» ενίσχυση), η ενίσχυση για νέους γεωργούς, η προαιρετική
συνδεδεμένη στήριξη, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, το καθεστώς για της μικροκαλλιεργητές, καθώς και τα
ειδικά μέτρα για τη γεωργία υπέρ των μικρότερων νησιών του Αιγαίου που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
** Στο συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις, συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που
καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος για της μικροκαλλιεργητές.
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Παράρτημα 6 – Πληρωμές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, για το
έτος 2018*

ΜΕΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση

1

6.524.700,00 €

Μέτρο 3 - Συστήματα ποιότητας

11

11.042,74 €

Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

1.762

80.375.933,02 €

Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης

11.311

105.756.352,99 €

Μέτρο 7 - Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών

75

6.833.251,72 €

Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

5.438

8.699.523,42 €

Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις

13.621

42.011.812,02 €

Μέτρο 11 - Βιολογική γεωργία

36.027

98.812.887,01 €

Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα

382.556

225.269.354,10 €

Μέτρο 19 - LEADER/CLLD

517

25.506.649,52 €

Μέτρο 20 - Τεχνική βοήθεια

180

3.645.787,23 €

18.560

36.431.649,73 €

Μέτρο 97 - Πρόωρη συνταξιοδότηση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

639.878.943,50 €

* Συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2007-2013.
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Παράρτημα 7 – Πληρωμές των Μέτρων των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, για το έτος 2018
και λοιπές πληρωμές

ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Αναδιάρθρωση-μετατροπή αμπελώνων
Βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού
Δωρεάν διανομή φρούτων και γάλακτος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

966

9.718.097,10 €

5.252

6.811.722,57 €

2

344.619,99 €

Έκτακτα μέτρα στήριξης στα οπωροκηπευτικά

226

10.794.438,44 €

Επενδύσεις στην οινοποιία

39

1.885.448,29 €

Επιστροφή εισφοράς στη ζάχαρη

2

694.154,68 €

Επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων

100

10.917.408,75 €

Μεταφορικά νησιών Αιγαίου

624

5.080.328,17 €

Μελισσοκομία στα νησιά Αιγαίου

27

1.109.062,08 €

Προγράμματα δραστηριοτήτων Οργανώσεων Ελαιοκομικών
Φορέων

99

15.937.156,31 €

ΦΠΑ νησιών Αιγαίου

21

41.813,34 €

Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες

19

4.186.555,35 €

Προώθηση γεωργικών προϊόντων στην ενωσιακή αγορά

13

4.231.368,14 €

Προώθηση γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες

19

11.700.882,54 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας [DE MINIMIS Καν. (ΕΕ) αριθ.
1408/2013]

83.453.055,75

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
44.829

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
39.505.787,84
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Παράρτημα 8 – Αριθμός επιτόπιων ελέγχων, ανά καθεστώς/μέτρο ενίσχυσης, για το έτος
αιτήσεων 2018

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Καθεστώς / Μέτρο ενίσχυσης

Αριθμός επιτόπιων ελέγχων

Καθεστώς βασικής ενίσχυση

40.617

Πράσινη ενίσχυση

16.261

Νέοι Γεωργοί Πυλώνα Ι

4.191

Ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βάμβακος

3.808

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης

14.433

Συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικού κεφαλαίου

5.651

Ειδικά μέτρα για τη γεωργία υπέρ των μικρότερων
νησιών του Αιγαίου

5.167

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

21.419

111.547
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Παράρτημα 9 – Συγκριτικό κόστος ανάπτυξης/συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων σχετιζόμενων με τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ, στην εξαετία 2012-2017

ΧΩΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΞΑΕΤΙΑ 2012-2017
(εκ €)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ
2012-2017 (*)
(€)

Austria - AgrarMarkt Austria

ΠΟΣΑ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ
2015-2020 (**)
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑ
ΕΥΡΩ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
(%)

12.600.000.000

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
(***)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΚΤΑΡΙΑ (***)

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ
ΗΣ
(ha)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟ
(€)

140.360

2.726.480

19,42

0

37.740

1.307.820

34,65

485,78

Belgium - Flanders

21-30

30.000.000

2.400.000.000

1,25

Belgium - Wallonia
Bulgaria - State Fund Agriculture - PA for the
Bulgarian RDP
Croatia - Paying Agency for Agriculture, Fisheries
and Rural Development
Cyprus - Cyprus Agricultural Payments
Organisation

61-80

80.000.000

3.000.000.000

2,67

< 10

10.000.000

8.000.000.000

0,13

253.670

4.621.500

18,22

6,57

< 10

10.000.000

2.500.000.000

0,40

157.260

1.570.860

9,99

10,60

< 10

10.000.000

350.000.000

2,86

35.220

109.070

3,10

47,32

Denmark - The Danish Agricultural Agency
Estonia - Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet (PRIA)
Finland - Maaseutuvirasto

11-20

20.000.000

27.580.000.000

0,07

37.820

2.613.830

69,11

88,14

11-20

20.000.000

2.000.000.000

1,00

14.680

906.410

61,74

227,07

21-30

30.000.000

15.000.000.000

0,20

54.400

2.282.400

41,96

91,91

France - Agence de services et de paiement

> 81

90.000.000

63.000.000.000

0,14

France - ODEADOM

< 10

10.000.000

1.200.000.000

0,83

471.240

27.731.700

58,85

35,37

Germany - Federal Office for Agriculture and Food

< 10

10.000.000

0

Germany - Lower Saxony and Bremen

41-60

60.000.000

7.000.000.000

0,86

Germany - Mecklenburg-Western Pomerania

21-30

30.000.000

3.650.000.000

0,82

< 10

10.000.000

3.500.000.000

0,29

284.500

16.693.250

58,68

87,87

Germany - Saxony-Anhalt

11-20

20.000.000

3.161.340.000
(2015-21)

Germany - Schleswig-Holstein

11-20

20.000.000

2.600.000.000

0,77

< 10

10.000.000

18.000.000.000
ανεπαρκή
στοιχεία

0,06

703.360

4.844.680

6,89

2,37

471.270

4.645.740

9,86

0,00

139.580

4.959.360

35,53

47,76

1.001.560

12.055.100

12,04

8,32

Germany - North Rhine-Westphalia

Greece - OPEKEPE
Hungary - Agricultural and Rural Development
Agency
Ireland - Department of Agriculture, Fisheries and
Food
Italy - AGREA (Emilia Romagna)
Italy - APPAG (Provincia Autonoma di Trento)
Italy - ARPEA (Piemonte)

0
31-40

40.000.000

10.800.000.000

0,37

11-20

20.000.000

3.500.000.000

0,57

< 10

10.000.000

430.000.000

2,33

11-20

20.000.000

3.000.000.000

0,67
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ΧΩΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΞΑΕΤΙΑ 2012-2017

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ
2012-2017 (*)
(€)

ΠΟΣΑ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ
2015-2020 (**)
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑ
ΕΥΡΩ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
(***)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΚΤΑΡΙΑ (***)

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ
ΗΣ
(ha)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟ
(€)

Latvia - Rural Support Service

< 10

10.000.000

3.500.000.000

0,29

76.020

1.858.210

24,44

21,92

Lithuania - National Paying Agency

< 10

10.000.000

7.000.000.000

0,14

169.790

2.849.430

16,78

9,82

0

600.000.000

0,00

2.080

131.040

63,00

0,00

61-80

80.000.000

37.000.000.000

0,22

1.399.010

14.324.220

10,24

9,53

< 10

10.000.000

9.600.000.000

0,10

261.720

3.607.780

13,78

6,37

11-20

20.000.000

4.900.000.000

0,41

23.250

1.898.050

81,64

143,37

11-20

20.000.000

1.450.000.000

1,38

72.370

485.760

6,71

46,06

< 10

10.000.000

3.500.000.000

0,29

Spain - Castilla-la-Mancha

< 10

10.000.000

4.000.000.000

0,25

Spain - Murcia

< 10

10.000.000

250.000.000

4,00

949.500

23.132.030

24,36

7,02

Spain - Navarra
Sweden - Swedish Board of
Agriculture/Jordbruksverket
The Netherlands - Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
United Kingdom - Northern Ireland

< 10

10.000.000

840.000.000

1,19

41-60

60.000.000

7.000.000.000

0,86

64.970

3.011.730

46,36

153,92

31-40

40.000.000

5.000.000.000

0,80

67.360

1.847.570

27,43

98,97

31-40

40.000.000

3.000.000.000

1,33

> 81

90.000.000

1,96

182.270

17.291.030

94,86

146,30

21-30

30.000.000

4.600.000.000
1.681.465.498
(2015-2020)

Luxembourg - Ministère de l'Agriculture
Poland - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Portugal - IFAP
Slovakia - Agricultural Paying Agency
Solvenia - Agency of the Republic of Slovenia for
Agricultural Markets and RD
Spain - Aragón

United Kingdom - Scotland
United Kingdom - Wales

1,78

Παρατηρήσεις
* Το κόστος ανάπτυξης/συντήρησης των συστημάτων στην εξαετία 2012-2017 αναφέρεται σε εύρος τιμών αλλά για την εξαγωγή συμπερασμάτων έχει χρησιμοποιηθεί το ανώτερο όριο. Π.χ. εάν το κράτος
μέλος δήλωσε εύρος κόστους <10 για την εξαγωγή των στοιχείων θεωρήθηκε ότι το κόστος ήταν 10.000.000€. Τα πληροφοριακά συστήματα στον πίνακα αφορούν όλα τα συστήματα που αναπτύχθηκαν
από το κράτος-μέλος για την ΚΑΠ και αφορούν στα καθεστώτα του Ι και ΙΙ πυλώνα.
** Τα ποσά επιδοτήσεων για την εξαετία 2015-2020 είναι ποσά που έχουν προσδιορίσει τα κράτη μέλη με σχετική προσέγγιση.
*** Τα στοιχεία "Πλήθος παραγωγών" (λήψη κοινοτικής επιδότησης από Ι και ΙΙ πυλώνα) και "Συνολική έκταση σε εκτάρια" αποτελούν επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ και αντλήθηκαν από την επίσημη
ιστοσελίδα της https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_en.


Η μέση έκταση εκμετάλλευσης για την Ελλάδα όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, περιλαμβάνει τις συνολικές εκτάσεις, καλλιεργήσιμες και εκτάσεις βοσκοτόπων.



Από τις δηλούμενες εκτάσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017 προκύπτει ότι η μέση έκταση εκμετάλλευσης για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι 4.48 ha και για τις βοσκοτοπικές 11.84 ha.
O Μέσος Όρος είναι 6.06 ha.

Τα ανωτέρω στοιχεία κόστους προήλθαν από τη διαβούλευση στελεχών της Δ/νσης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με στελέχη αντίστοιχων Δ/νσεων των ομολόγων Οργανισμών Πληρωμής των 25 Κ-Μ.
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Παράρτημα 10 – Εξέλιξη διοικητικού κόστους σχετιζόμενου με τις άμεσες
ενισχύσεις και τα εντός ΟΣΔΕ μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, σε
12 κράτη μέλη της ΕΕ, από το 2015 και μετά
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2018analysis-adm-burden-arising-cap/final-report_en.pdf

Πηγή: συνεντεύξεις παραγωγών των 12 κρατών μελών

Τα ανωτέρω στοιχεία διοικητικού κόστους παρουσιάζονται στην έκθεση της ΓΔ
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο:

“Analysis of administrative burden arising from the CAP”. Σύμφωνα με αυτά τα
στοιχεία, από τις συνεντεύξεις παραγωγών 12 κρατών μελών της Ένωσης, προκύπτει
ότι στην Ελλάδα εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγών που θεωρούν ότι το
διοικητικό κόστος που σχετίζεται με τις άμεσες ενισχύσεις και τα εντός ΟΣΔΕ μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης, κατά τη μετάβαση από την ΚΑΠ 2007-2013 στην ΚΑΠ 20142020, είτε μειώθηκε είτε παρέμεινε σταθερό.

44

Παράρτημα 11 – Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το τελευταίο οικονομικό έτος έχουν ως ακολούθως:
Ισολογισμός Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έτους 2018
"Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Α.Φ.Μ. 099019314 ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία
κτήσεως
Β.

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία

Αξία
κτήσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
2018
Α.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙΙ.

19.211.706,55

17.461.677,80

1.750.028,75

18.620.250,54

16.768.595,71

1.851.654,83

Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
ενεργητικού

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια

ΙΙΙ.

IV.
292.309,70

274.033,62

18.276,08

292.309,70

269.776,67

22.533,03

62.924,39

62.924,35

0,04

62.924,38

62.924,35

0,03

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7.887.069,20

7.655.935,68

231.133,52

7.814.160,10

7.572.778,10

241.382,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

8.242.303,29

7.992.893,65

249.409,64

8.169.394,18

7.905.479,12

263.915,06

5. Μεταφορικά μέσα

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
2017

2.115.569,89

246.237,13

182.281,75

932.882,64

187.252,73

932.882,64

187.252,73

3.178.558,16

2.485.104,37

7.982.473,90

7.989.359,45

Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές

2.115.569,89

1.999.438,39
Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά

V.

1.999.438,39

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑIΙΙ+AIV+AV)

απαιτήσεις

Δ.

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

300.563,26

306.197,48

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

549.972,90

570.112,54

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού

Β.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.

λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Απαιτήσεις

2. Λοιπές προβλέψεις

11. Χρεώστες διάφοροι

725.328,93

269.460,18

2.788,56

3.469,36

728.117,49

272.929,54

και πιστώσεων

Διαθέσιμα
1. Ταμείο

1.219,80

1.399,81

3. Καταθέσεις
α) Όψεως
β) Αποζημίωση αποχωρούντων Α.Ν 513/1968
γ) Ενιαία αρχή πληρωμών
δ) Πρώην Οργανισμού Βάμβακος

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)

42.188,29

8.024.662,19

8.031.547,74

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών

IV.

42.188,29

8.106.020,90

ΙΙ.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές

863.198,13

781.755,73

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

90.821,93

98.285,29

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

34.141,53

31.180,44

11. Πιστωτές διάφοροι

29.998,52

67.216,39

1.018.160,11

978.437,85

1.018.160,11

978.437,85

7.270.450,95

246.205,45

182.281,75

1.183.520,74

1.186.637,98

31,68

Γ.

9.535.778,77

0,00

8.639.370,68

9.536.998,57

8.640.770,49

10.265.116,06

8.913.700,03

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ.

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

25.139,05

13.248,89

0,00

234.366,03

25.139,05

247.614,92

12.590.256,76

11.583.082,32

414.274,90

362.439,10

414.274,90

362.439,10

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Β+Γ+Δ)

Ε.

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

105.750,73

80.348,90

7.643,46

7.643,46

255.482,11

0,00

368.876,30

87.992,36

12.590.256,76

11.583.082,32

414.274,90

362.439,10

414.274,90

362.439,10

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ι.

Ληφθείσες επιχορηγήσεις προς κάλυψη
τρεχουσών δαπανών

26.023.428,31

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
2017

26.266.256,29

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
πάγιων επενδύσεων

778.953,65

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

26.802.381,96

830.012,93

77.963,40

Σύνολο

26.880.345,36

27.096.269,22

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως

27.142.175,05

(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών Ζημιών)

26.278.849,55

26.851.324,28

Κέρδη προς διάθεση - Ζημίες εις νέο

601.495,81

290.850,77

26.880.345,36

27.142.175,05

προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως

1.137.614,12

187.252,73

-950.361,39

932.882,64

187.252,73

932.882,64

187.252,73

Η διάθεση του υπόλοιπου γίνεται ως
εξής:

ΠΛΕΟΝ:
ΙΙ.

745.629,91

45.905,83

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

44.209,93

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1.408,97

56.797,83

Μείον:

Κέρδη εις νέο

Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως

42.800,96

1.361,40

644.296,77

55.436,43
346.287,20

ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων

119.198,51

210.204,76

40,00
0,00

12.424,05
119.238,51

635.399,68

858.028,49

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

5.635,74
12.269,63

14,13
17.905,37

Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

101.333,14

66.687,44

66.701,57

745.629,91
778.953,65

791.326,92
1.137.614,12

830.012,93

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

778.953,65

0,00

830.012,93

745.629,91

0,00
1.137.614,12

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ

Α.Δ.Τ. Φ 075331

Α.Δ.Τ. ΑΕ 036122

Α.Δ.Τ. Τ 136516

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 226234
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0074760
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10. ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ "Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή"
https://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.files.598895

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη να προβεί στη
σύνταξη αναλυτικής έκθεσης σχετικά με τη διαχείριση των ενισχύσεων στην ελληνική
πρωτογενή παραγωγή, στον γεωργικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα της
οικονομικής δράσης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του εν λόγω τομέα για την εθνική
οικονομία. Ο Οργανισμός, ως κατ’ εξοχήν αρμόδιος για τη διαχείριση των γεωργικών
ενισχύσεων, δημοσιοποιεί στην παρούσα ετήσια έκθεσή του τις θέσεις του
αναφορικά με τα σχόλια και τις προτάσεις του Συνηγόρου για τη βελτίωση των
διοικητικών διαδικασιών στη χορήγηση των εν λόγω ενισχύσεων.
Ειδικότερα, αναφορικά με το σχόλιο του Συνηγόρου του Πολίτη για τη, μέχρι σήμερα,
μη έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που να καθορίζει το περιεχόμενο, τον τρόπο και
τη διαδικασία άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τον
Υπουργό Γεωργίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επίλυση αυτής της
εκκρεμότητας πρέπει να απασχολήσει την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση,
επιθυμία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι να περιβληθεί με νομική προσωπικότητα αντίστοιχη
αυτής των Ανεξάρτητων Αρχών, που θα του εξασφαλίσει οικονομική και διοικητική
αυτοτέλεια και λειτουργική ανεξαρτησία.

1. Θέσπιση συγκεκριμένων διατάξεων νόμου ή κανονιστικών πράξεων που να
προβλέπουν ρητά (α) τον τρόπο και τα μέσα κοινοποίησης των διοικητικών
πράξεων επιβολής κυρώσεων, (β) τη διαδικασία και τις προθεσμίες υποβολής
ενστάσεων.
Α. Κατ’ έτος, υποβάλλονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΣΔΕ
(ΟΠΣ) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περίπου 670.000 αιτήσεις δικαιούχων. Ο Οργανισμός
μεριμνά για την έγκαιρη πληρωμή του συνόλου των αιτήσεων, επιβάλλοντας
κυρώσεις στο 1%, περίπου, εξ αυτών. Προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση
λαθών μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των
αιτήσεων, λειτουργούν οι παρακάτω έλεγχοι:
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i) Μηχανογραφικοί έλεγχοι, με τους οποίους ο παραγωγός ενημερώνεται, σε
πραγματικό χρόνο, για οποιαδήποτε ασυμφωνία παρουσιάζεται σχετικά τόσο με τα
δηλωθέντα αλφαριθμητικά στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησής του όσο και με τον
σχεδιασμό (χωρική αποτύπωση) των αγροτεμαχίων του στο Σύστημα Αναγνώρισης
Αγροτεμαχίων της χώρας.
ii) Προκαταρκτικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται τακτικά, σε
πανελλαδικό επίπεδο, πριν την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας για την
υποβολή των αιτήσεων. Οι έλεγχοι διενεργούνται επί των δηλωθέντων στοιχείων των
Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που έχουν οριστικοποιηθεί τη στιγμή που
λαμβάνουν χώρα. Κατόπιν των ανωτέρω προκαταρκτικών ελέγχων, οι αιτήσεις
μπορούν να τροποποιηθούν, για τη διόρθωση προφανών λαθών.
Τα τελευταία έτη, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και την εξοικείωση των
παραγωγών με το διαδίκτυο (μέσω του οποίου υποβάλλονται, υποχρεωτικά, οι
αιτήσεις τους), αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρέχουν το διαδίκτυο και οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέγοντάς τα ως κύριο μέσο ενημέρωσης
των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό. Οι πληρωμές των - συνδεδεμένων με το
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) - καθεστώτων που
ενισχύονται από τα δύο Ταμεία, δηλ. το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
πραγματοποιούνται μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων, στα οποία οι παραγωγοί
έχουν πρόσβαση με χρήση προσωπικών κωδικών (η ταυτοποίηση κάθε παραγωγού
πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών του στο Taxisnet). Η πρόσβαση αυτή καθιστά
δυνατή, ανά πάσα στιγμή, την επισκόπηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που
διενεργεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τους αφορούν. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί
των ευρημάτων των ελέγχων αυτών περιγράφεται με σαφήνεια και πληρότητα στις
εγκυκλίους των καθεστώτων που πληρώνει ο Οργανισμός. Όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς (Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Περιφερειακές Υπηρεσίες –
Δ.Α.Ο.Κ., Δ.Α.Ο. – Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ., Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων)
ενημερώνονται για τα χρονικά διαστήματα υποβολής των ενστάσεων αυτών μέσω
εγγράφων οδηγιών και ανακοινώσεων. Επιπροσθέτως, προς αποφυγή προβλημάτων,
για ορισμένα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, στο ισχύον
θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η ύπαρξη γεωπόνου συμβούλου, που ενημερώνειυποβοηθά τους δικαιούχους στην υποβολή ενστάσεων.
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Η ενημέρωση των συναλλασσομένων δεν πραγματοποιείται αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο. Ο Οργανισμός αποστέλλει στους παραγωγούς και έντυπες
επιστολές. Η εν λόγω λύση όμως δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη, διότι συνεπάγεται
υψηλό διοικητικό και οικονομικό κόστος που είναι αδύνατον να επωμιστεί επί μακρόν
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., λόγω του αυξημένου αριθμού επιστολών που πρέπει να αποσταλούν
μετά από κάθε διασταυρωτικό έλεγχο πληρωμής. Να σημειωθεί ότι η χειρόγραφη
αποστολή μεγάλου αριθμού σημειωμάτων, ως προαπαιτούμενο της πιστοποίησης του
Οργανισμού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO27001:2013, υποχρεωτικά γίνεται με
«συστημένη» ατομική επιστολή. Επιπλέον, η αποστολή ενημερωτικών επιστολών
καθίσταται ανέφικτη σε περιπτώσεις παραγωγών που αναγράφουν λανθασμένα, στην
αίτησή τους, προσωπικά στοιχεία όπως η ταχυδρομική τους διεύθυνση και το
τηλέφωνο επικοινωνίας τους.
Για να υπερκεραστούν τα ανωτέρω προβλήματα, μετά από κάθε διασταυρωτικό
έλεγχο, τα τυχόντα ευρήματα κοινοποιούνται στους παραγωγούς είτε μέσω της
έκδοσης ανακοινώσεων που αναρτούνται στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε
μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών εφαρμογής των επιμέρους προγραμμάτων
(Διαχειριστική Αρχή, Υπ.Α.Α.&Τ κ.α.). Επιπλέον, αποστέλλονται μηνύματα στα Κέντρα
Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) προκειμένου να ενημερώσουν τους παραγωγούς-πελάτες
τους. Στη συνέχεια, εντός προκαθορισμένου από το θεσμικό πλαίσιο χρονικού
διαστήματος, παραγωγοί με ευρήματα που μειώνουν την πληρωμή τους, μπορούν να
υποβάλλουν ένσταση, η οποία μετά την εξέτασή της (μηχανογραφική αξιολόγηση ή
εξέταση από επιτροπή) ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένο ποσό πληρωμής.
Υποβοηθητικά των ανωτέρω, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αναγνωρίζοντας την αδυναμία
πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα τμήματος του αγροτικού πληθυσμού της χώρας,
εξυπηρετεί τους συναλλασσόμενους με αυτόν πολίτες και με τους ακόλουθους
τρόπους, προκειμένου να διορθωθούν πιθανές αστοχίες των ελέγχων αλλά και για να
εξεταστεί εις βάθος κάθε περίπτωση:


με επίσκεψή τους στην Κεντρική Υπηρεσία, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του
Πολίτη καθώς και στα γραφεία του Οργανισμού σε όλη τη χώρα.



με τηλεφωνικές κλήσεις που απαντώνται αυτόματα από ειδικό τηλεφωνικό
σύστημα (IVR).



με τηλεφωνικές κλήσεις που απαντώνται από εκπρόσωπο του τηλεφωνικού
κέντρου ή από υπάλληλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται σε ειδική
εφαρμογή καταγραφής των εισερχόμενων επισκέψεων/κλήσεων/ηλεκτρονικών
μηνυμάτων, οι καταγραφείσες επισκέψεις πολιτών στην Κεντρική Υπηρεσία του
Οργανισμού (στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) αποτυπώνονται στον Πίνακα 1:
Πίνακας 1: Καταγραφείσες επισκέψεις πολιτών στην ΚΥ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΕΤΟΣ
2015
2016
2017
2018
2019 (έως σήμερα)

Επισκέψεις στην Κεντρική Υπηρεσία
1.146
1.281
4.613
2.773
1.500

Στις ανωτέρω καταγραφές, δεν περιλαμβάνονται οι επισκέψεις στα Περιφερειακά
Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που είναι πολλαπλάσιες και αδύνατον να καταγραφούν
στο σύνολό τους.
Αντίστοιχα, οι τηλεφωνικές κλήσεις συναλλασσομένων προς το τηλεφωνικό κέντρο
του Οργανισμού που απαντήθηκαν αυτόματα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2:
Πίνακας 2: Αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΕΤΟΣ
2015
2016
2017
2018
2019 (έως σήμερα)

Κλήσεις που εξυπηρετήθηκαν χωρίς εκπρόσωπο
(αυτόματα) IVR
111.739
188.128
149.414
204.821
79.977

Οι τηλεφωνικές κλήσεις προς εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου ή υπάλληλο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθμούνται στον Πίνακα 3:
Πίνακας 3: Αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων προς εκπρόσωπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΕΤΟΣ

Κλήσεις προς την Κεντρική
Υπηρεσία με εκπρόσωπο

2017
2018
2019 (έως σήμερα)

68.316
43.809
27.192

Κλήσεις προς τα
Περιφερειακά
τηλεφωνικά κέντρα
133.774
117.521
87.423

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν σταλεί στον ιστότοπο του Οργανισμού,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί:
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Πίνακας 4: Ηλεκτρονικά μηνύματα γεωργών προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ
2015
2016
2017
2018
2019 (έως σήμερα)

Αιτήματα μέσω Internet
2.978
2.430
1.209
886
628

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. χαιρετίζει την πρόταση για «Θέσπιση συγκεκριμένων διατάξεων
νόμου ή κανονιστικών πράξεων που να προβλέπουν ρητά (α) τον τρόπο και τα μέσα
κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων (β) τη διαδικασία και τις
προθεσμίες υποβολής ενστάσεων, εφόσον κρίνεται σκόπιμη απόκλιση από τους
γενικούς κανόνες του Διοικητικού Δικαίου, όπως αποτυπώνονται ιδίως στον Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας». Ο Οργανισμός έχει ήδη ζητήσει, με εισήγησή του προς το
Υπ.Α.Α.&Τ., την τροποποίηση του ν. 2520/97, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να
ορίζει με εγκυκλίους του τον τρόπο κοινοποιήσεων βάσει του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας και συνεπώς βάσει του άρθρου 5 του ν. 4174/13 και όχι βάσει του
Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Εφόσον προχωρήσει η εν λόγω τροποποίηση και
θεσπιστεί η διαδικασία ηλεκτρονικής ενημέρωσης των δικαιούχων για τυχόντα
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που διαπιστώνονται, θα επέλθει απλούστευση της
όλης διαδικασίας και επίσπευση της ενημέρωσης των παραγωγών (υπό την
προϋπόθεση ότι το σύνολο τους θα αποκτήσει πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα).
Β. Σχετικά με τη διαπιστωθείσα καθυστέρηση στις πληρωμές των παραγωγών μετά
την αποδοχή ενστάσεών τους, επισημαίνεται ότι, μετά την υποβολή ένστασης, οι
μηχανογραφικοί-διασταυρωτικοί έλεγχοι που απαιτούνται για τον εκ νέου
υπολογισμό της πληρωμής δεν διενεργούνται ανά πάσα στιγμή, αλλά σε καθορισμένο
χρόνο κατά τον οποίο εκκαθαρίζεται εκ νέου το σύνολο των αιτήσεων που αφορούν
κάθε έτος ενίσχυσης. Ο έλεγχος του συνόλου των αιτήσεων είναι υποχρεωτικός,
καθότι επηρεάζει την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε εθνικό
επίπεδο και την καταβολή της «πράσινης» ενίσχυσης και άλλων ενισχύσεων. Αυτή η
διαδικασία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα, ειδικότερα όταν αφορά σε
προηγούμενα έτη αιτήσεων από το εκάστοτε τρέχον. Ως εκ τούτου, η καταβολή
ενισχύσεων αμέσως μετά την αποδοχή ενστάσεων δεν είναι εφικτή. Για την οριστική
επίλυση αυτού του ζητήματος, μελετάται η δυνατότητα ανάπτυξης μηχανογραφικού
υπο-συστήματος καταβολής πληρωμών σε μεμονωμένους δικαιούχους.
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2. Έκδοση διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνουν σαφή, ειδική και επαρκή
αιτιολογία και αναφέρουν τη διαδικασία και τις προθεσμίες προσφυγής –
ενστάσεων κατά των πράξεων αυτών.
Ο τρόπος υπολογισμού των ποσών πληρωμής κάθε παραγωγού, ανά καθεστώς/μέτρο
ενίσχυσης και ο τρόπος υπολογισμού των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται,
τόσο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης όσο και σε περίπτωση
δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική, περιγράφεται λεπτομερώς στο
κεφάλαιο 7 της εγκύκλιου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το ΟΣΔΕ, η οποία είναι αναρτημένη
στην

ιστοσελίδα

του

Οργανισμού

(https://www.opekepe.gr/images/olddata/

doc/egkuklios_diad_xorhghshs_osdae2018-compressed.pdf). Επιπλέον, στον πίνακα Ζ
«Δηλώσεις και ανάληψη υποχρεώσεων», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης που υποβάλλει κάθε παραγωγός, οι συναλλασσόμενοι
δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
αίτηση που υποβάλλουν, ότι είναι ενήμεροι για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους καθώς και ότι σε περίπτωση που
προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αποδέχονται το συμψηφισμό τους με
μελλοντικές πληρωμές που πρόκειται να τους καταβληθούν.
Η επισκόπηση των αποτελεσμάτων των διαφόρων ελέγχων, των ποσών πληρωμής των
παραγωγών, ανά καθεστώς/μέτρο ενίσχυσης και των ευρημάτων κάθε κεντρικού
μηχανογραφικού-διασταυρωτικού ελέγχου πληρωμής που οδηγεί στην επιβολή
κυρώσεων, είναι δυνατή μέσω χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του
Αγρότη» (στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι συναλλασσόμενοι με χρήση των
κωδικών τους στο Taxisnet). Πρόκειται για προσωποποιημένη πληροφόρηση που
είναι διαθέσιμη σε όλους τους παραγωγούς. Για τη δυνατότητα χρήσης της «Καρτέλας
του Αγρότη» ως επίσημου μέσου κοινοποίησης του συνόλου των διοικητικών
πράξεων που εκδίδονται από τον Οργανισμό, θα ληφθεί πρόνοια στην – υπό
αναθεώρηση – εγκύκλιο για το ΟΣΔΕ.
Επιπροσθέτως, οι α΄ ειδοποιήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
συντάσσονται βάσει του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, εκδίδονται με μηχανογραφικό
τρόπο και κοινοποιούνται στους παραγωγούς με «ατομική» επιστολή (στην οποία
αναφέρεται η δυνατότητα και η διαδικασία υποβολής ένστασης). Το περιεχόμενο των
επιστολών αυτών βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο, όσον αφορά στην αναλυτική
περιγραφή κάθε υπόθεσης, ώστε η πληροφόρηση των πολιτών να είναι η πληρέστερη
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δυνατή. Ομοίως, η απόφαση ανάκτησης συντάσσεται βάσει σχεδίου, όπως
περιγράφεται στον ν. 2520/97.

3. Κοινοποίηση εγγράφων μέσω ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Υποδοχής
Δηλώσεων, παράλληλα με το διαδίκτυο μετά από δήλωση επιθυμίας του
παραγωγού.
Η ενημέρωση των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό ούτως ή άλλως δεν
πραγματοποιείται

αποκλειστικά

μέσω

διαδικτύου.

Όπως

προαναφέραμε, ο

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κοινοποιεί διάφορα έγγραφα στους παραγωγούς με «ατομική»
επιστολή ή μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (με σύμφωνη γνώμη των
παραγωγών). Για λόγους όμως που ήδη αναλύθηκαν, η συνέχιση της αποστολής
εγγράφων μέσω συστημένων επιστολών είναι ανέφικτη.
Αναφορικά με την πρόταση του Συνηγόρου για αξιοποίηση των Κέντρων Υποδοχής
Δηλώσεων (ΚΥΔ) στη διαδικασία ενημέρωσης των παραγωγών, επισημαίνεται ότι,
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η
αποστολή όλων των κατηγοριών επιστολών απευθείας στα ΚΥΔ, επί παραδείγματι α’
ειδοποίησης οφειλών, δεν επιτρέπεται για λόγους ασφάλειας/προστασίας των
δεδομένων αυτών. Επιπλέον, η κοινοποίηση εγγράφων μέσω των ΚΥΔ δεν ικανοποιεί
την απαίτηση ύπαρξης απόδειξης παραλαβής κάθε εγγράφου, υπογεγραμμένης από
την/τον παραγωγό. Ωστόσο, τα ΚΥΔ, έχοντας πρόσβαση στο ΟΠΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
ενημερώνουν τους γεωργούς για θέματα που τους απασχολούν, διευκρινίζοντας
ενδεχόμενες απορίες τους. Επιπρόσθετα, μετά από δήλωση επιθυμίας της/του
παραγωγού (δηλ. με τη συγκατάθεσή της/του), έχουν τη δυνατότητα να την/τον
υποβοηθήσουν στη χρήση της ατομικής της/του «Καρτέλας του Αγρότη».
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4. Αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην καταβολή των ενισχύσεων στο πλαίσιο
μέτρων

Αγροτικής

Ανάπτυξης

μέσω

της

διαδικασίας

της

ταμειακής

διευκόλυνσης ή μέσω επέκτασης του πιστωτικού ορίου της κάρτας του αγρότη.
Αναφορικά

με

την

υστέρηση

πληρωμών

εκκρεμοτήτων

προηγούμενων

προγραμματικών περιόδων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, θα
θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Για την προγραμματική περίοδο 2000-2006, η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων
στους δικαιούχους έχει ολοκληρωθεί, για τους παραγωγούς που οι φάκελοί τους
έχουν σταλεί από τους φορείς υλοποίησης στον Οργανισμό, μετά την έκδοση της υπ’
αριθ. 114358/14-11-2018 εγκυκλίου πληρωμής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, πράγματι υπήρξαν καθυστερήσεις στην
έναρξη

καταβολής

των

οικονομικών

ενισχύσεων

στους

δικαιούχους

των

αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων, για τα πρώτα έτη δεσμεύσεων, η οποία οφειλόταν σε
καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων ένταξης. Για τα τελευταία 2 έτη
δεσμεύσεων η κατάσταση είχε εξομαλυνθεί και οι πληρωμές γίνονταν στη λήξη του
έτους δέσμευσης. Οι πληρωμές της προαναφερθείσας προγραμματικής περιόδου
έχουν

ολοκληρωθεί

και

τυχούσες

μικροεκκρεμότητες

προγραμματίζεται

να

πληρωθούν μέχρι το τέλος του 2019.
Για τις προσκλήσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν
υφίστανται καθυστερήσεις ανάλογες με τις παρατηρηθείσες κατά τις προηγούμενες
περιόδους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2393/2017, από το έτος αιτήσεων
2019 και μετά, η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, δίνοντας ένα μικρό
ποσοστό παρέκκλισης για την πληρωμή ενισχύσεων μέχρι το τέλος του επόμενου
έτους. Ο Οργανισμός, σε συμμόρφωση με την απαίτηση του εν λόγω Κανονισμού
ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία ήδη από τις αιτήσεις πληρωμής του έτους 2017,
καταβάλλοντας στους δικαιούχους παραγωγούς προκαταβολή τον Νοέμβριο του ιδίου
έτους και την πρώτη εκκαθάριση έως τον Ιούλιο του 2018. Για το έτος αιτήσεων
πληρωμής 2019 ο Οργανισμός θα βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το
χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο εν λόγω κανονισμός.
Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη περί χρήσης ταμειακών διευκολύνσεων στις
περιπτώσεις καθυστερήσεων πληρωμών δε δύναται να εφαρμοστεί, δεδομένου ότι η
ενέργεια αυτή αποτελεί ευθεία παραβίαση των άρθρων 107-109 της Συνθήκης για την
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Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε περίπτωση υιοθέτησής της,
τίθεται σε κίνδυνο η καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων από τον ενωσιακό
προϋπολογισμό. Ο τρόπος αυτός χορήγησης ενισχύσεων έχει επιφέρει κατά το
παρελθόν μεγάλες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και
για τον λόγο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ουδέποτε προέβη στην καταβολή ενισχύσεων με
ταμειακή διευκόλυνση.

5. Συνεκτίμηση της παραμέτρου της ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων, υπέρ του
παραγωγού κατά την εξέταση ενστάσεων. Συνεχή κατάρτιση των στελεχών τους
και πλήρης εποπτεία και έλεγχος αυτών από τις εθνικές αρχές. Κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής σε περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών
τους υποχρεώσεων.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως ο μοναδικός διαπιστευμένος ελληνικός οργανισμός πληρωμών,
καλείται να συνεργαστεί με πολλές υπηρεσίες, φορείς και δομές του ελληνικού
κράτους, όχι μόνο δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές:
Υπ.Α.Α.&Τ., ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ, ΕΛΓΑ, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, Τραπεζικά Ιδρύματα,
Ασφαλιστικούς Φορείς, κ.ά.
Για την ετήσια υποβολή των ΕΑΕ στο ΟΠΣ το 2018, είχαν πιστοποιηθεί από τον
Οργανισμό 449 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), στις αρμοδιότητες των οποίων
περιλαμβάνεται η υποβοήθηση των δικαιούχων για την καταχώρηση και αποστολή
προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων των Ενιαίων
Αιτήσεων Ενίσχυσης. Στις υποχρεώσεις τους περιλαμβάνεται, επίσης, η ενημέρωση
των

παραγωγών

για

εκκρεμότητες

που

διαπιστώθηκαν

μετά

από

τους

μηχανογραφικούς-διασταυρωτικούς ελέγχους πληρωμής, καθώς και η τροποποίηση –
όποτε επιτρέπεται – και εκ νέου αποστολή των αιτήσεων στις οποίες εντοπίστηκαν
σφάλματα.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ορθής λειτουργίας των ΚΥΔ στην εύρυθμη λειτουργία
του συστήματος καταβολής των γεωργικών ενισχύσεων της χώρας, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
δρομολόγησε

σειρά

ενεργειών,

με

αξιοσημείωτα

θετικά

αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα:
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πιστοποιεί, κάθε χρόνο, νέα ΚΥΔ, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του
αριθμού τους. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δραστική μείωση του κόστους υποβολής
αίτησης από την/τον παραγωγό αλλά και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας
του έργου τους, λόγω αύξησης του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Τα αποτελέσματα
είναι ορατά από τη σημαντική μείωση των αστοχιών στην πληρωμή.



προέβη σε βελτιώσεις του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, προκειμένου να προλαμβάνονται λάθη κατά την
εισαγωγή των στοιχείων των αιτήσεων και να διορθώνονται τυχούσες αστοχίες.



έθεσε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα ερωταπαντήσεων για τα ΚΥΔ, στην
οποία απαντώνται, άμεσα, όλα τα ερωτήματά τους, ενώ ερωτήματα που
αφορούν σε συγκεκριμένα ΑΦΜ, για λόγους ασφάλειας των πληροφοριών,
απαντώνται από το email της Επιτροπής Συντονισμού των φορέων υποδοχής
δηλώσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται περιπτώσεις
δυσερμηνειών των οδηγιών του Οργανισμού από τα ΚΥΔ και προλαβαίνονται
αστοχίες στην πληρωμή των δικαιούχων.



πριν την έναρξη κάθε περιόδου υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης
διενεργεί σεμινάρια για τα ΚΥΔ, ανά περιφέρεια, στα οποία παρουσιάζεται το
σύνολο των απαιτήσεων υποβολής, με έμφαση στα σημεία της ΕΑΕ που
υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και σε αυτά που
παρατηρούνται οι συνήθεις αστοχίες.



προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση των ΚΥΔ, βάσει συστήματος μοριοδότησης που
προβλέπεται στις ισχύουσες συμβάσεις. Βάσει αυτής της μοριοδότησης, τα ΚΥΔ
της χώρας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου που καλούνται να
υλοποιήσουν. Ενδεικτικά, από την αξιολόγηση του έργου για το 2018 προέκυψε
ότι από το σύνολο των 388 ΚΥΔ, 10 είχαν βαθμολογία 100 (άριστα), 210 πάνω
από 90, 146 πάνω από 80, 20 πάνω από 60 ενώ μόλις 2 είχαν άνω των 50.

Η διαπίστωση του Συνηγόρου του Πολίτη ότι «η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων,
η οποία περιλαμβάνει και την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων δεν είναι απλή και
βασίζεται σε ένα σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο» μας
βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Για το λόγο αυτό, μελετάται η διερεύνηση ετήσιας
επικαιροποίησης της πιστοποίησης όλων των χρηστών της εφαρμογής υποβολής των
ΕΑΕ στο ΟΠΣ, μέσω της επιτυχούς από πλευράς τους παρακολούθησης
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου υποβολής
των ΕΑΕ.
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Σχετικά με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4 “Ευθύνη ενδιάμεσων φορέων” της
έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη, θεωρούμε ότι λάθη που οφείλονται στη δράση
φορέων στους οποίους έχει εκχωρηθεί η άσκηση αρμοδιότητας από τη Διοίκηση – επί
παραδείγματι στα ΚΥΔ – θα πρέπει να θεωρούνται ως λάθη των εν λόγω φορέων,
εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η υπαιτιότητά τους.
Των ανωτέρω λεχθέντων, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως ρητά αναφέρεται
στους ενωσιακούς κανονισμούς 1306/2013 και 809/2014, που διέπουν το πλαίσιο
υποβολής των αιτήσεων των παραγωγών, «η ορθή καταχώρηση και υποβολή της
ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου
και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα
προκειμένου να λάβει τις κοινοτικές ενισχύσεις».
Προκειμένου οι παραγωγοί να ευαισθητοποιηθούν στον επανέλεγχο της ορθότητας
καταχώρησης της αίτησής τους, για τα έτη 2015 και 2016 ήταν υποχρεωτικό να
συμφωνούν ενυπόγραφα (στην εκτύπωση της πρώτης σελίδας), με γνώση των
κυρώσεων του ν. 1599/86 ότι «τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή» και
ότι χωρίς την επισύναψη της πρώτης σελίδας της οριστικώς καταχωρημένης αίτησής
τους, υπογεγραμμένης, αυτή δεν γινόταν αποδεκτή. Από το έτος 2017 και μετά, η
καταχώρηση της ΕΑΕ πραγματοποιείται με χρήση κωδικού, που χορηγείται αφού
προηγηθεί ταυτοποίηση του παραγωγού μέσω των προσωπικών κωδικών του στο
Taxisnet.
Επομένως, εναπόκειται στην/ον ενδιαφερόμενη/ο να επιβλέπει προσεχτικά την
υποβολή της δήλωσής της/του και δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή, σε κάθε
περίπτωση, η αποποίηση της από μέρους της/του ευθύνης, εφόσον για να υποβληθεί
μια Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης εκείνη/ος επιλέγει τον τρόπο υποβολής της. Η/Ο
παραγωγός οφείλει να επιδεικνύει επιμέλεια κατά την υποβολή της αίτησής της/του
και να ζητά πάντα τόσο αποδεικτικό οριστικοποίησής της όσο και σχετικό αντίγραφό
της με αποσπάσματα χαρτογραφικού υποβάθρου, ώστε να έχει τη δυνατότητα
επιβεβαίωσής της.
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6. Διόρθωση προφανών σφαλμάτων επί των αιτήσεων ενίσχυσης οποτεδήποτε
και για όλα τα πεδία αυτών, εφόσον αποδεικνύεται μετά από σχετικούς
ελέγχους ότι η λανθασμένη καταχώρηση οφείλεται σε ανθρώπινα σφάλματα
που δεν υποκρύπτουν δόλο.
Α. Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ενότητα 5 “Σφάλματα κατά την
ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων” της έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη,
χρησιμοποιείται ο όρος “προφανές σφάλμα”. Η χρήση του όρου «προφανές
λάθος/σφάλμα» δεν πρέπει να είναι συστηματική, αλλά να γίνεται μόνον κατόπιν
εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, υπό την προϋπόθεση ότι τα τυχόντα λάθη είναι
ακούσια και δεν υποκρύπτουν δόλο.
Αναφορικά με τη δυνατότητα τροποποιήσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ),
στην ενωσιακή νομοθεσία προβλέπονται τα ακόλουθα:
Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των ΕΑΕ είναι η 15η Μαΐου κάθε
ημερολογιακού έτους (για τα έτη αιτήσεων 2015 έως και 2019, η προθεσμία υποβολής
έληγε την 15η Ιουνίου του εκάστοτε έτους). Σε περίπτωση καθυστέρησης στην
υποβολή μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, η αίτηση θεωρείται
απαράδεκτη. Η προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία έχει τεθεί από το ενωσιακό
δίκαιο για τη εύρυθμη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των ενισχύσεων και
για την έγκαιρη καταβολή τους κατά τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι
υπάρχουν καθεστώτα, όπως επί παραδείγματι αυτό της προαιρετικής συνδεδεμένης
στήριξης, όπου η μοναδιαία τιμή ανά εκτάριο καθορίζεται σε επίπεδο χώρας και ως εκ
τούτου η πληρωμή του συνόλου των δικαιούχων καθορίζεται από το σύνολο των
δηλούμενων επιλέξιμων εκτάσεων. Επομένως, η Διοίκηση επιβάλλεται να έχει τη
δυνατότητα να θέτει αποκλειστικές προθεσμίες, που πρέπει να τηρούνται αυστηρά,
καθώς η μη τήρησή τους θα έθετε σε αμφιβολία την πλήρη συμμόρφωση με εθνικές
και ενωσιακές διατάξεις. Τροποποιήσεις στην ΕΑΕ αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και
γίνονται αποδεκτές μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της.
Μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.
Τροποποιήσεις της ΕΑΕ δεν είναι δυνατές μετά την πληροφόρηση του παραγωγού για
την πρόθεση της Διοίκησης να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στην εκμετάλλευσή του ή
την ενημέρωσή του σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των αιτήσεών του,
καθώς σύμφωνα και με το άρθρο 15 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014:
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"1. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δεν επιβάλλονται
για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής ως προς τα
οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης ή
η αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό
τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει στον δικαιούχο την πρόθεσή της
να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση
πληρωμής.
2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ενημέρωση από τον δικαιούχο έχει ως
αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής στην
πραγματική κατάσταση.”
Η έννοια του “προφανούς σφάλματος” προβλέπεται στις ακόλουθες αναφορές της
ενωσιακής νομοθεσίας:
 Στο άρθρο 4, εδάφιο α του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014,
σύμφωνα με το οποίο: “Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή αιτήσεις
πληρωμής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος μπορούν να
διορθώνονται και να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε
περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή βάσει
συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο
δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστει.”.


Στο άρθρο 77 παράγραφος 2 σημείο β του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, όπου

προβλέπεται ότι δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση
οφείλεται σε «προφανή σφάλματα».
Διευκρινήσεις επί της χρήσης του όρου «προφανές σφάλμα» δόθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο έγγραφο εργασίας της με αριθμό AGR 49533/2002.
Η ενωσιακή νομοθεσία ορίζει ότι μια αίτηση ενίσχυσης μπορεί να διορθωθεί
οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή της, σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων
που αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή, καθώς βάσει του άρθρου 59 παρ. 6 του
Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 «Οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι αιτήσεις πληρωμής ή άλλες
κοινοποιήσεις, αιτήσεις ή αιτήματα μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται
μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει
η αρμόδια αρχή». Θέτει, ωστόσο, κάποιους περιορισμούς:
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α) τα

“προφανή

σφάλματα”

αναγνωρίζονται

μόνον

εφόσον

μπορούν

να

διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο
εδάφιο [Καν. (ΕΕ) αριθ. 809, άρθρο 4, εδάφιο β].
β) Κατά την εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης «προφανών λαθών» πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι οι πληρωμές δεν μπορούν να διενεργηθούν για μεγαλύτερο
αριθμό ζώων ή για μεγαλύτερη έκταση από αυτά που περιγράφονται στην αίτηση
(έγγραφο Ευρ. Επιτροπής αριθ. AGR 49533/2002).
Η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή μη της έννοιας «προφανές λάθος» εξαρτάται από
το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση
ξεχωριστά, καθώς η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή
χαρακτήρα κάθε λάθους.
Χάριν πληρότητας διευκρινίζεται ότι, η διόρθωση “προφανών σφαλμάτων” μετά την
υποβολή της Ενιαίας Αίτησης είναι δυνατή για ακούσια λάθη που δεν υποκρύπτουν
δόλο. Οι κατηγορίες τέτοιων λαθών που μπορούν να αναγνωρισθούν ως “προφανή
σφάλματα” είναι οι εξής :
i)

Λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν:


Πεδία που δεν έχουν συμπληρωθεί ή που περιλαμβάνουν ελλιπείς
πληροφορίες.



Λάθη κωδικών δήμων - κοινοτήτων, νομού ή λάθος τραπεζικού λογαριασμού,
ΑΦΜ γεωργού κ.λπ.

ii)

Λάθη εκ παραδρομής, 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:


Λάθη λογιστικά (π.χ. πρόσθεσης).



Ασυμβατότητες μεταξύ των δηλούμενων πληροφοριών (π.χ. ένα αγροτεμάχιο
που δηλώνεται δύο φορές από την/τον ίδια/ο γεωργό).



Αγροτεμάχια που δηλώνονται για δύο χρήσεις, εκτός των περιπτώσεων
συγκαλλιέργειας (π.χ. σκληρό σιτάρι / αραβόσιτο).



Αγροτεμάχια που δηλώνονται ως δύο διαφορετικά (με διαφορετικό Α/Α) με δύο
χρήσεις λόγω περιπτώσεων συγκαλλιέργειας.
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Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως “προφανές σφάλμα” η λάθος
υπόδειξη και ψηφιοποίηση αγροτεμαχίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, προκειμένου
αυτό να ψηφιοποιηθεί εκ νέου στη σωστή θέση, πλην της μοναδικής περίπτωσης
αμοιβαίας ανταλλαγής της θέσης ζεύγους αγροτεμαχίων (π.χ. σε περίπτωση που
καλλιέργεια σκληρού σίτου δηλώθηκε ως βαμβάκι και βαμβάκι δηλώθηκε ως σκληρός
σίτος) και υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:


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



ίδια ή παρόμοια λάθη δεν είναι επαναλαμβανόμενα είτε σε διαδοχικά έτη
ενίσχυσης είτε μέσα στο ίδιο έτος ενίσχυσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι περιπτώσεις που αφορούν
σε αιτήματα διόρθωσης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά από διενέργεια ελέγχου που
αποκάλυψε παρατυπίες δεν δύναται να αναγνωρισθούν από την Υπηρεσία μας ως
περιπτώσεις “προφανούς σφάλματος”.
Άλλωστε, στο υπ’ αριθ. AGR 49533/2002 έγγραφο της Επιτροπής αναφέρεται ότι τα
λάθη που εντοπίζονται στο πλαίσιο διασταυρωτικών ελέγχων των αιτήσεων ενίσχυσης
με αυτόνομες βάσεις δεδομένων δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε αυτομάτως ούτε
συστηματικά ως προφανή λάθη. Ένα λάθος δεν μπορεί να θεωρηθεί προφανές λόγω
του ότι το κράτος μέλος έχει θέσει σε λειτουργία αποτελεσματικό σύστημα
εντοπισμού των παρατυπιών.
Β. Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, οι δικαιούχοι
υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων που έχουν στη
διάθεσή τους, είτε ζητούν ενίσχυση για τις εκτάσεις αυτές είτε όχι. Συγκεκριμένα, στο
άρθρο 16 του Κανονισμού αναφέρεται ότι: «Εάν, για ένα δεδομένο έτος, δικαιούχος
δεν δηλώσει όλα τα αγροτεμάχιά του που σχετίζονται με εκτάσεις οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και η
διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
και/ή πληρωμής, αφενός, και της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή
προστεθεί η συνολική έκταση των αδήλωτων αγροτεμαχίων, αφετέρου, υπερβαίνει το
3 %, το συνολικό ποσό των άμεσων πληρωμών βάσει της έκτασης και/ή της στήριξης
βάσει μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για
το συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3 %, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
παράλειψης.».
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Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι η παράλειψη δήλωσης αγροτεμαχίων δεν
δύναται να αναγνωρισθεί ως περίπτωση προφανούς σφάλματος, αφενός διότι δεν
μπορεί να διαπιστωθεί στα πλαίσια ενός τυπικού ελέγχου των δικαιολογητικών
εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την ΕΑΕ και αφετέρου διότι η δήλωση του
συνόλου των διαθέσιμων εκτάσεων είναι υποχρέωση του δικαιούχου, η μη τήρηση
της οποίας επιφέρει κυρώσεις. Επιπλέον, η επισήμανση στο έγγραφο εργασίας της
Επιτροπής με αριθμό AGR 49533/2002, ότι «οι πληρωμές δεν μπορούν να
διενεργηθούν για μεγαλύτερο αριθμό ζώων ή για μεγαλύτερη έκταση από αυτά που
περιγράφονται στην αίτηση» θέτει έναν ακόμα περιορισμό ως προς την προσθήκη
αγροτεμαχίων ή την διόρθωση της έκτασης με σκοπό την αύξησή της.
Ωστόσο, όπως ορθά αναφέρεται και στην έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, πρόθεση
του ενωσιακού νομοθέτη δεν είναι η επιβολή κυρώσεων σε παραγωγούς που
υπέπεσαν σε σφάλματα αβλεψίας κατά την συμπλήρωση των αιτήσεών τους.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αναγνωρίζοντας την ανάγκη να μην επιβάλλονται κυρώσεις σε
περιπτώσεις που δύναται να αναγνωρισθούν μετά από εξέταση ως “προφανή
σφάλματα”, αναφέρει στα έγγραφα οδηγιών του:
-

η έγγραφη ανάκληση κάθε αίτησης ενίσχυσης, αίτησης στήριξης, αίτησης
πληρωμής ή άλλης δήλωσης, εν όλω ή εν μέρει, ήτοι κατά το μέρος που αφορά
στα στοιχεία του αιτήματος ενός καθεστώτος επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή.

-

Η διόρθωση των σταθερών στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης επιτρέπεται
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων εμπρόθεσμων πληρωμών
ενισχύσεων, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βάσει των ανωτέρω, οι ελεγκτές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνουν σε έλεγχο κάθε
αιτήματος και σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προχωρούν στην
έγκριση ή απόρριψη της/των μεταβολής/ών. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη
διόρθωσης, η/ο αρμόδια/ος ελεγκτής της προβαίνει στην αντίστοιχη διόρθωση και
οριστικοποιεί την μεταβολή στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Η ημερομηνία διόρθωσης
και τα στοιχεία της/του ελεγκτή καταγράφονται κατά την διενέργεια της διοικητικής
πράξης στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν μπορεί να οδηγήσει σε
ασφαλές αποτέλεσμα, οι ελεγκτές δύνανται να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο. Σε
περίπτωση μη αποδοχής της ανάγκης διόρθωσης (υπό την έννοια του «προφανούς
λάθους»), δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή και ενημερώνεται ο παραγωγός.

62

Οι χρονικοί περιορισμοί που τίθενται στα έγγραφα οδηγιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
μοναδικό σκοπό έχουν τον πλήρη έλεγχο των διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης και
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών. Σε καμία περίπτωση δεν
λειτουργούν απαγορευτικά ως προς την αναγνώριση ενός “προφανούς σφάλματος”,
προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις για λάθη αβλεψίας. Αν δεν υφίσταντο
καταληκτικές προθεσμίες για τη διόρθωση σφαλμάτων, οι πληρωμές αρκετών
καθεστώτων θα μπορούσαν, δυνητικά, να παραμείνουν εκκρεμείς για αόριστο χρονικό
διάστημα επειδή, πρακτικά, θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να γίνει επίκληση μιας
περίπτωσης ανωτέρας βίας ή ενός “προφανούς σφάλματος”. Σε κάθε περίπτωση, η
μακρόχρονη εμπειρία μας καταδεικνύει ότι η πλειονότητα των αιτημάτων που
υποβάλλονται δεν είναι προφανή, ούτε χωρίς δόλο, αλλά εμπίπτουν στις περιπτώσεις
δημιουργίας «τεχνητών προϋποθέσεων» για την καταβολή ενισχύσεων.

7. Έμφαση στην εξέταση ενστάσεων με άμεση διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σε
υποθέσεις που συνδέονται με ερμηνεία χαρτογραφικού υποβάθρου.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός γεωχωρικού πληροφοριακού συστήματος όπως το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΣΔΕ, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις (η
ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων των οποίων πολλές φορές αλλάζει από έτος σε έτος,
καθώς αγροτεμάχια διαγράφονται, προστίθενται ή τροποποιείται η θέση τους,
ανάλογα με την ετήσια δραστηριότητα των παραγωγών), αποτελούν τη βασική
οντότητα εξαγωγής δειγμάτων για τη διεξαγωγή των ετήσιου προγράμματος τακτικών
και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων.
Η καταχώρηση των δηλώσεων των παραγωγών στο ΟΠΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
πραγματοποιείται είτε άμεσα (μέσω on-line υποβολής) είτε έμμεσα (μέσω υποβολής
σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων), με τη βοήθεια ενός ευρύτατου συνόλου
χαρτογραφικών υποβάθρων υποβοήθησης (π.χ. μέσω ορθοφωτοχαρτών, εικόνων
Google-earth, διανομών, συντεταγμένων GPS, λοιπών χαρτογραφικών κωδικών, κτλ.),
που καθιστούν την ορθή αναγνώριση/ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων των
παραγωγών καθώς και την περιγραφή των καλλιεργειών τους απολύτως κατανοητή
και προσιτή διαδικασία (εξάλλου, η ίδια πρακτική έχει προκριθεί, λόγω της σχετικής
απλότητάς της, και ακολουθείται σήμερα κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης της
χώρας, όπως αυτή εξελίσσεται).
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Δεδομένου

του

προκαθορισμένου

χρονοδιαγράμματος

ολοκλήρωσης

των

προαπαιτούμενων ελέγχων, προ της αυστηρά καθοριζόμενης στην ενωσιακή
νομοθεσία ημερομηνίας έναρξης των πληρωμών, οι αιτήσεις των παραγωγών πρέπει
να οριστικοποιούνται εγκαίρως. Ατέρμονες διαδικασίες τροποποίησής τους μέσω
υποδείξεων χωρικών μεταβολών, ασαφών πολλές φορές, δεν είναι δυνατές. Επίσης,
δεν είναι δυνατές οι διορθώσεις λανθασμένων καταχωρήσεων ως “προφανών
σφαλμάτων” ή «σφαλμάτων αβλεψίας», διότι οι ελεγκτές του Οργανισμού αδυνατούν
να αποφανθούν επ’ αυτών, ελλείψει στοιχείων οριστικών κτηματολογικών εγγραφών
Εθνικού Κτηματολογίου και τελικών Δασικών Χαρτών για το σύνολο της χώρας.
Για ενδεχόμενες αστοχίες του χαρτογραφικού υποβάθρου, το οποίο συντάσσεται με
την μέθοδο της φωτοερμηνείας της κάλυψης γης επί των πλέον πρόσφατων
ορθοφωτοχαρτών που διαθέτει η χώρα, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η
μεθοδολογία της φωτοερμηνευτικής παρατήρησης ούτως ή άλλως εμπεριέχει ένα
ποσοστό αβεβαιότητας. Αυτό όμως μπορεί να εξαλειφθεί, μέσω της τακτικής
επικαιροποίησης των ορθοφωτοχαρτών, ανάλογα πάντα με τους πόρους που
διατίθενται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον σκοπό αυτό. Επίσης, μπορεί να περιοριστεί
μέσω της κατάρτισης κρίσιμων χαρτογραφικών πανελλαδικών δεδομένων όπως είναι
Δασικοί και Κτηματολογικοί Χάρτες καθώς και με την οριοθέτηση των Πόλεων Οικισμών, των ΒΙΠΕ και των Επιφανειακών Υδάτων αλλά και άλλων Χωροταξικών
Δεδομένων, με ψηφιακή ακρίβεια σε κάθε περίπτωση ανάλογη αυτής του ΟΣΔΕ.
Επισημαίνεται ότι στην ετήσια εγκύκλιο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής ενστάσεων αναφορικά με
δηλούμενα επικαλυπτόμενα αγροτεμάχια ή με επιλεξιμότητες αγροτεμαχίων που
συνδέονται με ερμηνεία χαρτογραφικού υποβάθρου, με αρκετά ικανοποιητικές
καταληκτικές προθεσμίες τόσο για την υποβολή τους από ενδιαφερόμενους
παραγωγούς όσο και για την εξέτασή τους από τον Οργανισμό (στην περίπτωση αυτή
δεν αποκλείεται η διενέργεια γρήγορων επισκέψεων πεδίου, προς επιβεβαίωση – ή
μη – φωτοερμηνευτικών παρατηρήσεων).
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8. Ορθή και ταχεία ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου στο εθνικό. Έγκαιρος και
συντονισμένος σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που επιφέρει
η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην ενωσιακή, στις διοικητικές
διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων - Σύνδεση της διαδικασίας αποτύπωσης
των βοσκήσιμων γαιών με τις διαδικασίες κατάρτισης των δασικών χαρτών.
Αναφορικά με τη διαδικασία αποτύπωσης των βοσκήσιμων γαιών, οι αλλαγές στην
επιλεξιμότητα και οι μειώσεις των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων έλαβαν χώρα
πριν την υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης για το έτος 2013. Για το εν λόγω
έτος αιτήσεων, η κατανομή βοσκοτόπων δεν έγινε σε κεντρικό επίπεδο αλλά έλαβε
χώρα σε επίπεδο Δήμων. Παραγωγοί στους οποίους είχε δοθεί βοσκότοπος από τον
οικείο Δήμο, μέσω της συμπερίληψής τους σε Κατάσταση Τελών Βοσκής, μπορούσαν
να δηλώσουν το βοσκότοπο που τους παραχωρήθηκε κατά τρόπο ώστε να μην
δημιουργηθούν προβλήματα στις πληρωμές τους. Εκτός αυτού, οι Δήμοι, έχοντας
ενημερωθεί, εγκαίρως, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη μείωση στις επιλέξιμες εκτάσεις
βοσκοτόπων, είχαν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τους κτηνοτρόφους να
εξασφαλίσουν τις αναγκαίες εκτάσεις βοσκοτόπων μέσω της σύνταξης των
Καταστάσεων Τελών Βοσκής. Σημειώνεται ότι στις καταστάσεις αυτές δεν υπήρχε
γεωχωρική πληροφορία για την τοποθεσία του δηλούμενου, από κάθε κτηνοτρόφο,
βοσκότοπου. Η σχετική δυνατότητα κατοχής γεωχωρικής πληροφορίας, που δόθηκε
στους ΟΤΑ το επόμενο έτος 2014 με την υπ’ αριθ. 2023/113790/11.09.2014 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν απέδωσε τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο εξέδωσε την υπ’ αριθ.
22172/12.12.2014 απόφαση, που αφορούσε στην κατανομή βοσκοτόπων για το έτος
αιτήσεων 2014, σε κεντρικό επίπεδο.
Η υπ’ αριθ. 22172/12.12.2014 απόφαση, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ότι, για
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με αξία εκτατικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το
2014 μεγαλύτερη των 40.000 €, η προσαρμογή/μείωση της αξίας των δικαιωμάτων
τους δεν μπορούσε να υπερβεί το 15%, πρόβλεψη που είχε εφαρμογή όμως μόνο σε
συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, στις

οποίες επί

παραδείγματι δεν

περιλαμβανόταν η Κρήτη ή ο νομός Αιτωλοακαρνανίας.
Τέλος, σε ότι αφορά στην εξισωτική αποζημίωση αλλά και στα υπόλοιπα Μέτρα του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (π.χ. Βιολογική Κτηνοτροφία), το
σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων βοσκοτόπων θεωρήθηκαν επιλέξιμες, εφόσον
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χρησιμοποιούνταν για βόσκηση. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν να
καταβληθούν συμπληρωματικές πληρωμές σε παραγωγούς, ιδιαίτερα για την
εξισωτική αποζημίωση και για εκτάσεις που σε προηγούμενες χρήσεις δεν είχαν
πληρωθεί, διότι είχαν κριθεί ως μη επιλέξιμες.

9. Επιβολή κυρώσεων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο κατόπιν ενδελεχούς
ελέγχου και αδιαμφισβήτητου εντοπισμού παρατυπιών.
Σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι πληρωμές των γεωργικών ενισχύσεων δεν
καταβάλλονται παρά μόνο όταν εξακριβωθεί η τήρηση των όρων επιλεξιμότητας, η
οποία

πραγματοποιείται

μέσω

της

διενέργειας

διοικητικών

ελέγχων,

που

συνοδεύονται από συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους.
Οι έλεγχοι που διεξάγει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ρυθμίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία και
ιδίως από τον Καν. (ΕΕ) 809/2014, ο οποίος στο άρθρο 25 προβλέπει ότι: «Οι επιτόπιοι
έλεγχοι μπορούν να προαναγγέλλονται υπό την προϋπόθεση ότι η προαναγγελία τους
δεν αντιβαίνει στον σκοπό ή την αποτελεσματικότητά τους. Κάθε προαναγγελία
περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει
τις 14 ημέρες. Ωστόσο, για επιτόπιους ελέγχους που αφορούν αιτήσεις ενίσχυσης για
ζώα ή αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα, ή
δεσμεύσεις κοινοποιηθείσες σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 5, η
προαναγγελία δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, εξαιρουμένων δεόντως δικαιολογημένων
περιπτώσεων.» Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί και αφορούν
τουλάχιστον το 5% των αιτήσεων ενίσχυσης για ζώα. Κατά συνέπεια, υφίσταται πάντα
πιθανότητα κτηνοτρόφοι που δεν διαθέτουν ζώα να αιτούνται τη χορήγηση
ενίσχυσης, ελπίζοντας ότι δε θα υποστούν έλεγχο και σε περίπτωση που περιληφθούν
στο δείγμα ελέγχου, προφασιζόμενοι ασθένεια ή αδυναμία συγκέντρωσης των ζώων
τους, να κερδίσουν χρόνο μέχρι να δανειστούν από άλλους κτηνοτρόφους το ζωικό
κεφάλαιο που δε διαθέτουν, για να ανταποκριθούν στους σκοπούς του ελέγχου.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αναγνωρίζοντας τις πιθανές δυσκολίες στη συγκέντρωση του ζωικού
κεφαλαίου των εκτατικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κάνει στις περισσότερες
περιπτώσεις χρήση της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό προειδοποίησης ελέγχου
εντός 48 ωρών, παρ’ ότι η προθεσμία αυτή είναι προαιρετική για τους ελεγκτές, οι
οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο, εφ’ όσον
κρίνουν ότι από την προαναγγελία του επιτόπιου ελέγχου διακινδυνεύεται η
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αποτελεσματικότητά του. Επίσης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο
Οργανισμός δε διστάζει να υπερβεί την προθεσμία των 48 ωρών, όπως συνέβη στην
πρώτη ενδεικτική περίπτωση που αναφέρεται στην ενότητα 8, για την οποία στην
έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη αναγράφεται ότι ο κτηνοτρόφος «δήλωσε
ασθένεια και ακολούθως προσκόμισε βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος η
οποία συνέστηνε την παραμονή του σε κλινήρη κατάσταση επί πενθημέρου». Εν
προκειμένω, η επιλογή του ελεγχόμενου να μην παραστεί στον έλεγχο, να μην ορίσει
αντιπρόσωπο και να προσκομίσει εκ των υστέρων ιατρική βεβαίωση που συνιστούσε
την παραμονή του σε κλινήρη κατάσταση για διάστημα που υπερέβαινε το διάστημα
προειδοποίησης κατά μία ημέρα, καθιστά προφανή την ορθότητα της επιλογής των
υπηρεσιών του Οργανισμού.
Το ζωικό κεφάλαιο απαιτεί καθημερινή επιτήρηση και φροντίδα εκ μέρους των
κτηνοτρόφων, ακόμη και αν εκτρέφεται εκτατικά σε αγελαία μορφή, τόσο για λόγους
αστικής ευθύνης (πρόληψη αγροζημιών, τροχαίων ατυχημάτων, εισόδου σε δασικές ή
αναδασωτέες εκτάσεις), όσο και για λόγους προστασίας των ζώων, για την οποία οι
ενωσιακοί κανόνες επιβάλουν την καθημερινή επιθεώρηση και την προστασία των
αγελαίων ζώων τόσο από τους θηρευτές όσο και από τα καιρικά φαινόμενα που
ενσκήπτουν. Άρα, ακόμη και αν ένας κτηνοτρόφος νοσεί, έχει την υποχρέωση να
διαθέτει αντικαταστάτη για την επιτήρηση των ζώων του, που μπορεί να είναι
υπάλληλος (βοσκός) ή συγγενικό του πρόσωπο, που δύναται να λειτουργήσει ως
νόμιμος εκπρόσωπος κατά τον έλεγχο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση που αναφέρεται στην ενότητα 8 της έκθεσης και
αφορά σε αδυναμία συγκέντρωσης του ζωικού κεφαλαίου, εκτός από την υποχρέωση
επιτήρησης των ζώων από τους κτηνοτρόφους που αναπτύσσεται ανωτέρω,
επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1077) «Τιθασευμένο ζώο
γίνεται αδέσποτο, αν χάσει τη συνήθεια της επιστροφής». Πέρα από τη νομική
διάσταση του θέματος, η αδυναμία ενός κτηνοτρόφου να συγκεντρώσει το ζωικό
κεφάλαιο που δηλώνει καθιστά εμφανές ότι είτε δεν υφίσταται πραγματικά το ζωικό
κεφάλαιο, είτε ο κτηνοτρόφος δεν είναι ο πραγματικός κύριος αυτού.
Σχετικά με την τρίτη περίπτωση της ενότητας 8 της έκθεσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απέδειξε
την καλή του πίστη έναντι του ελεγχομένου, βασιζόμενος σε στοιχεία νεότερου
ελέγχου και στη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη. Όσον αφορά την τέταρτη
περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη δυσμενών καιρικών συνθηκών

67

υποχρέωνε την/τον κτηνοτρόφο να έχει ήδη συγκεντρώσει τα ζώα της/του, για να τα
προστατέψει. Κατά συνέπεια, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εφ’ όσον πράγματι
υφίσταντο κατά τον έλεγχο, δεν αποτελούν δικαιολογία αποφυγής του ελέγχου.
Τέλος, όσον αφορά στην παρατήρηση ότι «η μη καταβολή των ενισχύσεων στις
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι καταστροφική, καθώς οδηγεί στις περισσότερες
περιπτώσεις σε αδυναμία σίτισης των ζώων και θάνατό τους», θα θέλαμε να
επισημάνουμε ότι, όπως αναφέρεται και στην υποσημείωση 94 της έκθεσης, τα
αγελαία ζώα, που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να αποτελέσουν
αντικείμενο ψευδών δηλώσεων και ο έλεγχος των οποίων οδηγεί σε επιβολή
κυρώσεων, όπως στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, «εκτρέφονται» ελεύθερα /
εκτατικά σε δημόσιους, συνήθως, βοσκότοπους, στερώντας τις εκτάσεις αυτές από
κτηνοτρόφους που δηλώνουν τον πραγματικό αριθμό των ζώων τους. Κατά συνέπεια,
για ζώα η σίτιση των οποίων εναπόκειται κυρίως σε δημόσιους φυσικούς πόρους, στις
περιπτώσεις που ο κτηνοτρόφος ή τα ζώα δεν εμφανίζονται στον έλεγχο, το
πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι δεν υφίστανται και δεν υπάρχει στην
πραγματικότητα κίνδυνος αδυναμίας σίτισης ή/και θανάτου τους.

10. Έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών για τροποποιήσεις του κανονιστικού
πλαισίου που ενδέχεται να τους προκαλέσουν οικονομική ζημία. Ερμηνεία
διατάξεων ενωσιακής νομοθεσίας με τη συνδρομή του ειδικού γραφείου
κοινοτικού δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου
αυτό απαιτείται.
Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου – εθνικού και ενωσιακού – για το Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2021, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (https://www.opekepe.gr/el/nea-kap-2015-2020) και οποιοσδήποτε το
επιθυμεί έχει πρόσβαση σε αυτό, ανά πάσα στιγμή.
Ήδη από το 2014, τελευταίο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημέρωνε όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς για την
αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης από το νέο καθεστώς της βασικής
ενίσχυσης και για το γεγονός ότι η απόκτηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το 2014
δεν αποτελούσε προϋπόθεση κατανομής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.
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Με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης τον Ιανουάριο του 2015, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημέρωσε με κάθε πρόσφορο
μέσο, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων στην Κεντρική Υπηρεσία, τόσο τους
ενδιαφερόμενους γεωργούς όσο και όλους τους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής
δηλώσεων Α' και Β' βαθμού για τις διαδικασίες ορθής υποβολής της αίτησης,
προκειμένου να συμβουλέψουν και να κατευθύνουν σωστά τους παραγωγούς, για τις
προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 και εφόσον
κρινόταν σκόπιμο, για την αναγκαιότητα υποβολής αίτησης αναθεώρησης/μεταβολής
δικαιωμάτων, επιπλέον της υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
Πέρα από τη διεξαγωγή σεμιναρίων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
αναλυτικό πληροφοριακό υλικό είχε αναρτηθεί έγκαιρα και στην ιστοσελίδα του
(http://www.opekepe.gr/eae_nea_kap.asp). Στην ίδια ιστοσελίδα είχε αναρτηθεί και
τεύχος με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις άμεσες ενισχύσεις της περιόδου
2015-2020 (http://www.opekepe.gr/eae_nea_kap.asp). Επιπλέον, κατά την περίοδο
υποβολής αιτήσεων των ετών 2016 και 2017, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διοργάνωσε ανοιχτές
ημερίδες σε όλη τη χώρα με κύριους αποδέκτες τους αιτούντες, εστιάζοντας κυρίως
σε λάθη και παραλείψεις προηγούμενων ετών, ώστε να αποφεύγονται μειώσεις των
ενισχύσεων.
Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης,
υπολογίστηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τον Δεκέμβριο 2015 και χορηγήθηκαν στους
δικαιούχους γεωργούς τα προσωρινά τους δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Ο
υπολογισμός του αριθμού και της αξίας αυτών των προσωρινών δικαιωμάτων, έγινε
βάσει του συνόλου των πληροφοριών, για κάθε γεωργό, που διέθετε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του για την περίοδο αναφοράς 2013 και 2014, με
σεβασμό του ανώτατου περιφερειακού ορίου

και με τις προβλεπόμενες

παρακρατήσεις για το εθνικό απόθεμα. Ακολούθησε η έκδοση για κάθε δικαιούχο της
«Πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης». Στην
πράξη αυτή περιλαμβανόταν ο αριθμός των δικαιωμάτων του βασικής ενίσχυσης, ο
αριθμός των εκταρίων στα οποία αντιστοιχούσαν και ο αναλυτικός προσδιορισμός της
αρχικής μοναδιαίας αξίας τους, η αξία της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές
επωφελείς για το περιβάλλον καθώς και η σύγκλιση της μοναδιαίας αξίας των
δικαιωμάτων, ανά έτος, μέχρι το 2020.
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Οι ατομικές πράξεις προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opekepe.gr), με παράλληλη
ανάρτηση ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με τη δυνατότητα εκτύπωσής τους.
Γεωργοί που διαπίστωναν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που έπρεπε
να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των οριστικών τους δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτημα αναθεώρησης/μεταβολής στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός ενός ημερολογιακού μήνα, το οποίο συνοδευόταν από τα κατά
περίπτωση κατάλληλα δικαιολογητικά.
Λόγοι αναθεώρησης των πράξεων προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της
βασικής ενίσχυσης των παραγωγών ήταν οι ακόλουθοι:
(α) Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά τους στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών, σε
περίπτωση αλλαγής.
(β) Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15/05/2014, το
αποτέλεσμα της οποίας επηρέαζε τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας
ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν είχε ληφθεί υπόψη.
(γ) Απένταξη από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015.
(δ) Χαρακτηρισμός ενός γεωργού ως μη ενεργού.
Μετά την εξέταση των αιτημάτων αναθεώρησης των παραγωγών και την χορήγηση
δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προέβη τον Απρίλιο 2016 στον
υπολογισμό και χορήγηση των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, για όλους
τους δικαιούχους γεωργούς, τηρώντας πάντα το περιφερειακό ανώτατο όριο.
Παραγωγοί με δικαιώματα αξίας μικρότερης του ορίου των 250 ευρώ, είχαν δύο
ολόκληρα χρόνια στη διάθεσή τους για να τα μεταβιβάσουν. Σχετικά με το σχόλιο του
Συνηγόρου του Πολίτη ότι θα έπρεπε να υπάρχει σχετική επισήμανση στον τίτλο
δικαιωμάτων

που

τους

κοινοποιήθηκε,

προκειμένου

να

μεταβιβάσουν

τα

χορηγηθέντα δικαιώματά - ή να αυξήσουν την αξία τους μέσω μεταβίβασης - πριν την
οριστική απώλειά τους, επισημαίνουμε ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωμένος να
εφαρμόζει τόσο τις ενωσιακές όσο και τις εθνικές διατάξεις, δύναται όμως να προβεί
σε ενημέρωση των παραγωγών μόνο όταν αυτές θεσπιστούν, είτε με την έκδοση
κοινοτικών Κανονισμών είτε με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων. Στο
προπαρασκευαστικό στάδιο της προετοιμασίας αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου,
οποιαδήποτε ενημέρωση είναι επισφαλής και ενέχει τον κίνδυνο παραπληροφόρησης
των ενδιαφερομένων.
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Σε κάθε περίπτωση, όποτε ανακύπτουν ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της
ενωσιακής νομοθεσίας, ζητείται πάντοτε από τον Οργανισμό η συνδρομή του Ειδικού
Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Θέσπιση ακατάσχετου στη βασική ενίσχυση, ως ποσοστό επί της αξίας των
δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης. Προστασία της εξισωτικής αποζημίωσης
από τις κατασχέσεις.
Σύμφωνα τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1306/2016 και 907/2014, οι πληρωμές των
ενισχύσεων που πραγματοποιεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλονται στο ακέραιο στους
δικαιούχους με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδειχθεί
από τους ίδιους κατά την υποβολή της αίτησής τους, εντός πέντε εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 982 παρ. 2 στοιχείο ε του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει, εξαιρούνται των
κατασχέσεων “κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των
δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.”
Επομένως, ο Οργανισμός δεν προβαίνει στην αφαίρεση, παρακράτηση, οποιαδήποτε
ειδική επιβάρυνση, κατάσχεση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της δικαιούμενης ενίσχυσης, εκτός αν προβλέπεται
από την εθνική νομοθεσία περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
Ειδικότερα, για τις προκαταβολές και τις ενδιάμεσες πληρωμές των προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και απαιτούν την προσκόμιση ασφαλιστικής
και φορολογικής ενημερότητας κατά την πληρωμή τους, καταβάλλονται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο ακέραιο στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου χωρίς καμία
παρακράτηση κατόπιν της έκδοσης απόφασης έγκρισης πληρωμής του αρμοδίου
διατάκτη βάσει του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012. Σε περίπτωση που οι πληρωμές
αφορούν σε τελικές πληρωμές, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρακρατεί κατά την πληρωμή και
αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα ασφαλιστικά ταμεία, το ποσό που
αναφέρεται στην φορολογική ή/και στην ασφαλιστική ενημερότητα. Επιπλέον, σε
όλες τις πληρωμές των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και
απαιτούν την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας κατά την

71

πληρωμή τους, Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε παρακράτηση των ποσών που
αναφέρονται σε αυτές.
Για κάθε πληρωμή οποιουδήποτε καθεστώτος του ΕΓΤΕ & του ΕΓΤΑΑ που αφορά σε
έκταση, ζώα, παραγωγή ή ειδικό μέτρο στήριξης και δεν απαιτεί την προσκόμιση
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας κατά την πληρωμή, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
καταβάλλει την ενίσχυση στο ακέραιο στους δικαιούχους με απευθείας πίστωση του
τραπεζικού τους λογαριασμού.
Ο Οργανισμός έχει πολλάκις εκφράσει την άποψη για την αναγκαιότητα έκδοσης από
τα συναρμόδια υπουργεία σχετικής διεξοδικής εγκυκλίου περί των κατασχέσεων
αγροτικών επιδοτήσεων, όπου θα αναλύονται, εξαντλητικά, τόσο οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της νομοθεσίας του ακατάσχετου, όσο και η λίστα των καθεστώτων που
συμμετέχουν ή μη σε αυτό, έτσι ώστε να αποφεύγονται οιεσδήποτε στρεβλώσεις ή
αρρυθμίες κατά την εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθεσίας.
Τέλος, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα επί των κατασχέσεων
αγροτικών επιδοτήσεων ή επί της παροχής ενημέρωσης προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα
ή τους δικαιούχους περί της φύσης ή του ακατάσχετου των επιδοτήσεων ή της
υπαγωγής κάποιου καθεστώτος στην λίστα με το ακατάσχετο. Αντιθέτως, παρέχει
μέσω της ιστοσελίδας του, σε καθημερινή βάση, οποιαδήποτε πληροφορία για τις
πληρωμές που καταβάλλει, ενώ με σχετική ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου 17/1/2017)
παρείχε τις αναγκαίες σχετικές διευκρινίσεις επί του θέματος. Επιπλέον, και το
Υπ.Α.Α.&Τ., με το από 3/8/2017 Δελτίο Τύπου του, παρείχε με την σειρά του όλες τις
απαραίτητες διευκρινίσεις επί του θέματος.

12. Αυστηρή τήρηση των προθεσμιών και των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος
από τη Διοίκηση κατά τις διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
Αναφορικά με τις εντός ΟΣΔΕ ενισχύσεις του Πυλώνα Ι, με τη λήξη εκάστου
οικονομικού έτους, στις 15 Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται κάθε
έτους υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωράει χωρίς
καθυστέρηση, αυτόματα, στη διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών και οφειλών από διοικητικές κυρώσεις, εφόσον αυτά επιβεβαιωθούν από τους
κεντρικούς μηχανογραφικούς-διασταυρωτικούς ελέγχους που διενεργούνται. Η
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ανάκτηση ενισχύσεων του Πυλώνα ΙΙ αφορά περιπτώσεις παραγωγών, αρμοδιότητας
είτε της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής
& Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων είτε Διευθύνσεων του Υπ.Α.Α.&Τ, για τις οποίες ο
Οργανισμός είναι ενήμερος αλλά δεν ενεργεί τη διαδικασία ανάκτησης των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών .
Στο

πλαίσιο

εκσυχρονισμού

των

διαδικασιών

ανάκτησης

αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών, βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και ελέγχου υλοποίησης
Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση της διαδικασίας προσδιορισμού της
αξίωσης της Διοίκησης, έκδοσης πρόσκλησης α΄ ειδοποίησης οφειλής, έκδοσης
απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και περαιτέρω ενημέρωσης των οικονομικών
υπηρεσιών σε περίπτωση μη εξόφλησης. Για να τεθεί σε λειτουργία το εν λόγω
πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να συνοδεύεται από τροποποίηση του ν. 2520/97
που θα δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης των ειδοποιήσεων, ώστε η
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων να είναι άμεση και προσωποποιημένη. Ο εν λόγω
νόμος χρήζει επικαιροποίησης, καθότι έχει εκδοθεί πριν πολλά έτη

13. Άρση του ανωτάτου ορίου ηλικίας (α) για την καταβολή της ενίσχυσης για
απώλεια παραγωγής λόγω απρόβλεπτων ή έκτακτων γεγονότων από τον
Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και (β) για την ένταξη στις
Δράσεις 4.1.1. και 4.1.3. του ΠΑΑ 2014 – 2020.
Η συνιστώμενη δράση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

14. Έκδοση προεδρικού διατάγματος που προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία
τριµελών Συμβουλίων Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών με αντικείμενο την
εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της αλιευτικής
νομοθεσίας σε περιφερειακό επίπεδο.
Η συνιστώμενη δράση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι 100, περίπου, υποθέσεις παραγωγών
που διαβιβάστηκαν από τον Συνήγορο του Πολίτη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά την
τελευταία 6ετία, εκ των οποίων οι περισσότερες διευθετήθηκαν υπέρ των
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παραγωγών, αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις και απειροελάχιστο ποσοστό στο
σύνολο των δικαιούχων παραγωγών της χώρας. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία πληρωμών για το έτος αιτήσεων 2018, το 99,00% των 610.000, περίπου,
Ελλήνων παραγωγών δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων με αποδεκτή δήλωση
πληρώθηκαν κανονικά, στην ώρα τους, ποσό που αντιστοιχεί στο 99,40% της αξίας
των δικαιωμάτων τους βασικής ενίσχυσης. Από το γεγονός αυτό και μόνο τεκμαίρεται
η επάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Οργανισμού.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ευελπιστεί ότι η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη θα
αποτελέσει το έναυσμα για την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου για τη σημασία και το
μέλλον των ενισχύσεων που καταβάλλονται στον πρωτογενή τομέα της ελληνικής
παραγωγής αλλά και για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του εν λόγω τομέα. Τα
προβλήματα που αναδεικνύονται μέσω της έκθεσης, εντοπίζονται σε ένα ευρύ φάσμα
δομών του στενού & ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα, η
συνεργασία μεταξύ των οποίων καθίσταται επιτακτική για τη δρομολόγηση των
ενδεικνυόμενων λύσεων.

Στη σύνταξη της παρούσας ετήσιας έκθεσης συνέβαλαν όλες οι Οργανικές Μονάδες
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθεμία για θέματα αρμοδιότητάς της.

Επιμέλεια έκδοσης: Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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