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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΜΕΤΡΟΥ 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙ∆ΙΚΑ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.

Στις 15 ∆εκεµβρίου 2017 ολοκληρώθηκε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ' αριθ.
1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1275 Β΄- Α∆Α 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως ισχύει, η
τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΠΑΑ 20142020 (Εξισωτική Αποζηµίωση), για το έτος 2017. Μετά την πραγµατοποίηση όλων των
προβλεπόµενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριµένων) και Μη
Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτοµένων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http:www.opekepe.gr) και είναι διαθέσιµοι για προσωποποιηµένη
πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Καρτέλα του Αγρότη».
Οι πίνακες είναι επίσης διαθέσιµοι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
καθώς και στους Πιστοποιηµένους Φορείς Υποβολής Αιτήσεων.
Επισηµαίνεται ότι:
• η τελική κατάταξη προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των
ενδικοφανών προσφυγών,

• ο χαρακτηρισµός της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από το
τελευταίο αρχείο της Α.Α.∆.Ε. (αρχές ∆εκεµβρίου 2017),
• οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου ήταν «υπό έλεγχο» ως
προς την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για τις ανάγκες της
τελικής κατάταξης.
“Καρτέλα
Αγρότη”
πραγµατοποιείται
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login. Για να είναι δυνατή η είσοδός στην
εφαρµογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού από
τη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ στην επιλογή “Εγγραφή”.
Οδηγίες για τη δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού και λήψης κωδικού περιέχονται στο
αρχείο
Η

είσοδος

στην

εφαρµογή

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2017
.pdf. Επισηµαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online
για τα έτη 2014-2016 ∆ΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.
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