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Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας  ΔΣ     

Αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων                                       

Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Αξιολόγησης Ελέγχων                

 

Αθήνα, 23-5-2022 

Αρ. πρωτ.: 33600 

                    

                     Διαβάθμιση: Εσωτερικό            

                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 

 

                   

ΘΕΜΑ: 8η τροποποίηση της  υπ΄ αριθ. 85112/27-7-2015 εγκυκλίου για τις  «Διαδικασίες  Ελέγχων του 

καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια 

των   ΚΑΝ. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2013»  

 
 

Σχετικά  

1. Η υπ΄. αριθ. 85112/27-7-2015 Εγκύκλιος 

2. Η υπ΄. αριθ. 48621/31-7-2020 1η τροποποίηση της υπ΄αριθ.85112/27-7-2015 εγκυκλίου 

3. Η υπ΄. αριθ. 57256/14-9-2020 2η τροποποίηση της υπ΄αριθ.85112/27-7-2015 εγκυκλίου 

4. Η υπ΄.αριθ.70332/29-10-2020 3η τροποποίηση της υπ΄αριθ.85112/27-7-2015 εγκυκλίου 

5. Η υπ΄. αριθ. 81193/9-12-20 4η τροποποίηση της  υπ΄αριθ. 85112/27-7-2015 εγκυκλίου 

6. Η υπ΄. αριθ. 4658/22.01.21 5η τροποποίηση της  υπ΄αριθ. 85112/27-7-2015 εγκυκλίου 

7. Η υπ΄. αριθ. 26457/26-4-2021 6η τροποποίηση της υπ΄αριθ.85112/27-7-2015 εγκυκλίου 

8. Η υπ. αριθ.76928/9-12-2021 7η τροποποίηση της  υπ΄αριθ. 85112/27-7-2015 εγκυκλίου  

 

Η υπ΄. αριθ. 85112/27-7/2015 εγκύκλιος για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής 

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

229/2013», τροποποιείται ως εξής: 

 

1) Το σημείο 1 της παραγράφου 1.1.Β αντικαθίσταται από το κατωτέρω: 

Δεν γίνονται αποδεκτές ενστάσεις που αφορούν σε λανθασμένα υποβληθέντα στοιχεία στην 

ΕΑΕ. Διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται 

στην περιουσιακή κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται απόρριψη του 

αγροτεμαχίου, αλλά αντιμετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, μετά από διερεύνηση που 

θα έχει ως κριτήριο την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με το χαρτογραφικό 

υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες ή και την 

διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. 
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2) Το σημείο 2 της παραγράφου 1.1.Β αντικαθίσταται από το κατωτέρω: 

2. Δεν γίνονται αποδεκτές ενστάσεις που αφορούν σε εκ νέου τροποποίηση των στοιχείων της 

περιουσιακής κατάστασης. Εάν από τον ισχυρό νομικό τίτλο προκύπτει ότι πράγματι ήταν στην 

κατοχή του αιτούντα την 31/5 του έτους αιτήσεων τότε η ένσταση δύναται να γίνει αποδεκτή 

κατά την κρίση του ελεγκτή. 

 

3) Στην παράγραφο 1.1.Β προστίθεται σημείο 5 ως εξής: 

5. Κατά παρέκκλιση των 1 & 2 ανωτέρω εδαφίων, δύναται να γίνουν αποδεκτές κατά την κρίση 

της επιτροπής εξέτασης της ένστασης, οι κάτωθι περιπτώσεις εφόσον τεκμηριωμένα 

επιβεβαιωθούν μέσω του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τις πλέον πρόσφατες 

διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες ή και τη διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης με την προϋπόθεση ότι 

προκύπτει συμφωνία δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ με την περιουσιακή κατάσταση 

ιδιοκτήτη/εκμισθωτή 5.1) περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μη ευρεθείσα έκταση αγροτεμαχίου 

ταυτίζεται με έκταση που έχει δηλωθεί ως οικόπεδο στην εν λόγω περιουσιακή κατάσταση του 

ιδιοκτήτη/ εκμισθωτή.  Από την έκταση που θα ληφθεί υπόψιν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί μη 

επιλέξιμα στοιχεία (π.χ. κτίσματα, βράχια κλπ)  

5.2) περίπτωση που έκταση αγροτεμαχίων έχει καταγραφεί στην ΑΑΔΕ σε διαφορετική κατηγορία 

καλλιέργειας Σε αυτή την περίπτωση η επιτροπή εξέτασης της ένστασης μπορεί να αποδεχτεί την 

ένσταση εφόσον αιτιολογείται η λανθασμένη  καταχώριση και επιβεβαιώνεται το σύνολο των 

εκτάσεων που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. 

 

4) Στην παράγραφο 5.2.1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Α.Για τα ιδιόκτητα 

αγροτεμάχια και ειδικότερα το σημείο 2 αντικαθίσταται από το κατωτέρω: 

2. Η ταυτοποίηση θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, όταν η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου ή 

των αγροτεμαχίων που δηλώνονται με ένα ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ, είναι μικρότερη ή ίση με την έκταση 

της εγγραφής ακινήτου στην βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης με τον ίδιο ΑΤΑΚ, κατόπιν 

εφαρμογής επί αυτής του ποσοστού συνιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. Διαφορές μεταξύ των 

δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή 

κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεμαχίου, αλλά 

αντιμετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, μετά από διερεύνηση που θα έχει ως κριτήριο 

την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τις 

πλέον πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες ή και τη διενέργεια επιτοπίου ελέγχου. 

 

5) Στην παράγραφο 5.2.1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Β. Για τα ενοικιαζόμενα 

αγροτεμάχια και ειδικότερα στο σημείο 3 προστίθενται τα κάτωθι: 

• Εφόσον το μισθωτήριο είναι ηλεκτρονικής μορφής, ελέγχεται εάν αντιστοιχεί στο Υπόδειγμα 

που περιγράφεται στο θεσμικό πλαίσιο της ΑΑΔΕ.  

• Σε περίπτωση που ο ελεγκτής κρίνει ότι το μισθωτήριο είναι παραποιημένο ή έχει αμφιβολίες 

σε σχέση με την γνησιότητα του, δύναται να ενημερώσει το μισθωτή ώστε να το προσκομίσει 

εκ νέου. 
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6) Στην παράγραφο 5.2.1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Β. Για τα ενοικιαζόμενα 

αγροτεμάχια και ειδικότερα στο τέλος του σημείου 10 απαλείφεται η φράση   

Η μίσθωση ενός αγροτεμαχίου από εκμισθωτή που κατέχει ποσοστό μικρότερο του 50% σε 

αγροτεμάχιο συνεπάγεται τον διοικητικό μηδενισμό της έκτασης του αγροτεμαχίου 10. Επίσης 

απαλείφεται η υποσημείωση 10 καθώς σύμφωνα με παλαιότερες γνωματεύσεις της ΝΥ  ο 

εκμισθωτής μπορεί να είναι νόμιμος κάτοχος των εκτάσεων σύμφωνα με τον ΑΚ (άρθρο 974) 

νόμιμος κάτοχος είναι αυτός που «απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα (κατοχή) είναι 

νομέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή με διάνοια κυρίου.» και άρα μπορεί να εκμισθώνει το 

όποιο ποσοστό ιδιοκτησίας. 

 

7) Στην παράγραφο 5.2.3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ειδικότερα στο τέλος και ειδικότερα στο τέλος του σημείου 10 απαλείφεται η 

φράση   

Η μίσθωση ενός αγροτεμαχίου από εκμισθωτή που κατέχει ποσοστό μικρότερο του 50% σε 

αγροτεμάχιο συνεπάγεται τον διοικητικό μηδενισμό της έκτασης του αγροτεμαχίου 10. Επίσης 

απαλείφεται η υποσημείωση 18 καθώς σύμφωνα με παλαιότερες γνωματεύσεις της ΝΥ  ο 

εκμισθωτής μπορεί να είναι νόμιμος κάτοχος των εκτάσεων σύμφωνα με τον ΑΚ (άρθρο 974) 

νόμιμος κάτοχος είναι αυτός που «απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα (κατοχή) είναι 

νομέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή με διάνοια κυρίου.» και άρα μπορεί να εκμισθώνει το 

όποιο ποσοστό ιδιοκτησίας 

 

8) Στην παράγραφο 5.2.1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Β.Για τα ενοικιαζόμενα 

αγροτεμάχια και ειδικότερα στο τέλος του σημείου 11 προστίθεται: ή και τη διενέργεια 

επιτοπίου ελέγχου. 

 

9) Στην παράγραφο 5.2.3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ειδικότερα στο τέλος του σημείου 11 προστίθεται: ή και τη διενέργεια 

επιτοπίου ελέγχου. 

 

10) Προστίθεται η παράγραφος 5.2.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

Α.EΛΕΓΧΟΣ  
 
Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων πραγματοποιείται προς επιβεβαίωση ή 

μη και τεκμηρίωση του πλήθους των ζώων, του συνόλου των αιγοπροβατοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων, που δηλώθηκαν από τον γεωργό, στην ΕΑΕ του έτους ελέγχου. Ο εν λόγω έλεγχος 

δύναται να επεκταθεί  έως τρία προηγούμενα έτη από το τρέχον έτος αιτήσεων και πάντα εντός της 

ίδιας προγραμματικής περιόδου. 

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου ορίζεται διμελής επιτροπή από τον Προϊστάμενο της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης ή/και της Περιφερειακής  Μονάδας.  

Για τoν σκοπό του ελέγχου, η επιτροπή αναζητά από τον ελεγχόμενο γεωργό αντίγραφο του μητρώου 

εκμετάλλευσης καθώς και το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων, με  αποστολή σχετικής επιστολής, 

με κάθε πρόσφορο μέσο και με αποδεικτικό παραλαβής.  
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Ο γεωργός οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή ελέγχου, όταν αυτό του ζητηθεί, όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν τις καταχωρήσεις στο μητρώο 

εκμετάλλευσής, καθώς και το πλήθος των ζώων τα οποία είχε στην κατοχή του, το διάστημα ελέγχου. 

Τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα εργασίμων ημερών από την λήψη της επιστολής για 

προσκόμισή τους.  

 
Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν από τον ελεγχόμενο: 

1. αντίγραφο χειρόγραφου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (Μέρος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄),  

2. έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό για κάθε μετακίνηση ζώων από και προς 

την εκμετάλλευση για το διάστημα ελέγχου. 

Το μητρώο εκμετάλλευσης και κάθε έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό, που 

προσκομίζονται, πρέπει να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 και 

άρθρο 10 αντίστοιχα, της 263493/27.07.2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1253/16.08.2004), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την 134167/18.04.2011 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 823/2011) και την 1952/92114/04.09.2017 ΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄3190/2017) καθώς και με τα όσα αναφέρονται στο υπ΄αριθμ. 2714/100947/01-10-2012 

έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ. και κάθε σχετική οδηγία της αρμόδιας Δ/νσης.  

 

Ελέγχεται εάν το προσκομιζόμενο μητρώο εκμετάλλευσης (Μέρος Β΄) είναι ενημερωμένο με την 

ετήσια απογραφή της εκμετάλλευσης στο διάστημα ελέγχου (1/11 έως 15/12 του προηγούμενου 

έτους του έτους ελέγχου). 

Ελέγχεται το σύνολο των εγγραφών που εμφανίζονται στο προσκομιζόμενο μητρώο εκμετάλλευσης 

αιγοπροβάτων και αφορούν στο πλήθος των αιγοπροβάτων που έχουν εισαχθεί ή/και έχουν 

απομακρυνθεί στην υπό έλεγχο εκμετάλλευση για χρονικό διάστημα ενός έτους πριν την υποβολή 

της ΕΑΕ ελέγχου ή από την ημερομηνία έναρξης της εκμετάλλευσης και της ΕΑΕ ελέγχου.  

Εφόσον η ημερομηνία έναρξης της  εκμετάλλευσης είναι εντός τριετίας, ελέγχονται και τα έγγραφα 

κυκλοφορίας για το πλήθος των ζώων με τα οποία έγινε η έναρξη της εκμετάλλευσης. 

Επισημαίνονται τα κάτωθι: 

i. Εφόσον δεν προσκομιστεί αντίγραφο χειρόγραφου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, 

δεν γίνεται περαιτέρω έλεγχος και μηδενίζονται τα δηλωθέντα ζώα της ΕΑΕ. 

ii. Εφόσον προβλέπεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλεγχος των εγγράφων κυκλοφορίας – 

υγειονομικών πιστοποιητικών για το πλήθος των ζώων με τα οποία έγινε η έναρξη της 

εκμετάλλευσης, και τα εν λόγω έγγραφα δεν προσκομιστούν ή προσκομιστούν αλλά δεν είναι 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δεν γίνεται περαιτέρω έλεγχος και μηδενίζονται τα 

δηλωθέντα ζώα της ΕΑΕ. 

iii. Για κάθε μετακίνηση ζώων για την οποία δεν προσκομίζεται έγγραφο κυκλοφορίας ή  

προσκομίζεται αλλά δεν είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα, δεν λαμβάνεται υπόψη το 

πλήθος των ζώων της αντίστοιχης καταχώρησης του μητρώου. 

iv. Προκειμένου να υπολογιστεί το μέγιστο αποδεκτό πλήθος αμνοεριφίων που γεννήθηκε στην 

υπό έλεγχο εκμετάλλευση, λαμβάνεται υπόψη η αναλογία 1:1,5. Η αναλογία αντιστοιχεί στο 

πλήθος των θηλυκών αιγοπροβάτων ανά κατηγορία (αίγες, προβατίνες) που προκύπτει από 

το χειρόγραφο μητρώο ότι ο γεωργός κατείχε το διάστημα γέννησης των αμνοεριφίων προς 

το πλήθος των αμνοεριφίων που δηλώνονται στην ΕΑΕ του έτους ελέγχου. Εφόσον δηλώνεται 
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μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων λαμβάνεται υπόψη το πλήθος που προκύπτει από τη 

συγκεκριμένη αναλογία. Μεμονωμένες περιπτώσεις εκτός των ανωτέρω αποδεκτών ορίων 

ελέγχονται μετά την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία υποβολής 

των ενστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Β.  

v. Εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία των αναγραφόμενων στο χειρόγραφο μητρώο και των 

υποστηρικτικών εγγράφων δίνεται το πλήθος των ζωών που υποστηρίζεται από τα 

προσκομιζόμενα έγγραφα και σημειώνεται η μη ορθή ενημέρωση του μητρώου. 

Εφόσον από τα στοιχεία του ελέγχου η επιτροπή έχει επιφυλάξεις ή ενδείξεις παρατυπιών, ως προς 

την ακρίβεια και την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνονται, όπως ο εντοπισμός αδικαιολόγητων 

μεταβολών ζωικού κεφαλαίου ή απουσία μεταβολών κατά το διάστημα ελέγχου, τότε ζητούνται από 

τον ελεγχόμενο γεωργό επιπλέον έγγραφα που τεκμηριώνουν την ορθή δήλωσή του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: αντίγραφα δελτίου γνωστοποίησης μεταβολών ζωικού κεφαλαίου στην αρμόδια 

κτηνιατρική υπηρεσία, παρασταστικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 

για αγορά/δωρεά/πώληση/σφαγή ζώων της εκμετάλλευσης, μητρώο εισροών - εκροών της 

εκμετάλλευσης με τα υποστηρικτικά αυτού παραστατικά (παράδοσης γάλακτος, αγοράς ζωοτροφών, 

σφαγές ζώων), παραστατικά παραγγελίας και αγοράς μέσων σήμανσης, Δελτίο Εμβολιασμού (ΔΟ) ή 

Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (ΔΟΕ) για την εφαρμογή του προγράμματος βρουκέλλωσης 

αιγοπροβάτων  σύμφωνα με την ΥΑ 3339/117339 (ΦΕΚ 3589Β΄/04-11-2016), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει). Επισημαίνεται ότι : 

i. σε περίπτωση μη προσκόμισης των επιπλέον ζητούμενων εγγράφων ή σε περίπτωση που 

αυτά δεν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές εθνικές διατάξεις, δεν 

λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των ζώων της αντίστοιχης καταχώρησης του μητρώου 

ii. σε περίπτωση απουσίας κινήσεων ζωικού κεφαλαίου το διάστημα ελέγχου και μη 

προσκόμισης επιπλέον εγγράφων που τεκμηριώνουν την ορθότητα της ΕΑΕ, μηδενίζονται τα 

δηλωθέντα ζώα της ΕΑΕ 

iii. σε περίπτωση απουσίας κινήσεων ζωικού κεφαλαίου το διάστημα ελέγχου και εφόσον 

προσκομίζονται επιπλέον έγγραφα δίνεται το πλήθος των ζωών που υποστηρίζεται από αυτά 

και σημειώνεται η μη ορθή ενημέρωση του μητρώου. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ενδείξεις παρατυπιών ή υπάρχουν επιφυλάξεις σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, η επιτροπή δύναται να διενεργήσει : 

 

- ειδικό επιτόπιο έλεγχο στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ελεγχόμενου γεωργού ή/και 

- ειδικό διοικητικό έλεγχο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και ειδικό επιτόπιο έλεγχο στην 

κτηνοτροφική εκμετάλλευση: 

i. του γεωργού από τον οποίο έγιναν κινήσεις ζωικού κεφαλαίου από και προς τον 

ελεγχόμενο γεωργό, 

ii. του συστεγαζόμενου κτηνοτρόφου, σε περίπτωση συστέγασης του ελεγχόμενου 

γεωργού,  

 

εφόσον ενημερωθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κ.Υ. με σχετική εισήγηση, προκειμένου να 

εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου. 

Για τον ειδικό επιτόπιο έλεγχο ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.1. 
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Η επιτροπή, όπου απαιτείται, δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις ή/και συμπληρωματική 

πληροφόρηση, από την αρμόδια περιφερειακή Κτηνιατρική υπηρεσία, επί των εγγράφων που 

εκδίδονται από αυτή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην απόφαση της. 

 

Β ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΟΥ  - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Σε κάθε περίπτωση, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ενημερώνεται ο ελεγχόμενος γεωργός, με κάθε 

πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων.  

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την παραλαβή 

των αποτελεσμάτων ελέγχου. Για τη διαδικασία υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων ισχύουν όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία των ενστάσεων υποβληθούν δικαιολογητικά τα οποία είχαν 

ζητηθεί αρχικά και δεν προσκομίστηκαν γίνονται δεκτά μόνο σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν 

ήταν στη διάθεση του γεωργού κατά την προσκόμιση αυτών. 

 

11) Στην παράγραφο 5.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1. στο σημείο α) συμπληρώνεται : Η έκθεση ελέγχου αφορά είτε σε καταγγελίες είτε σε 

στοχευμένους ελέγχους και συντάσσεται μία έκθεση για το σύνολο των παραγωγών που 

αφορούν την κάθε εντολή ελέγχου 

2. προστίθεται το κατωτέρω σημείο: ε) Στην περίπτωση που κατά την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων υπάρξει ενημέρωση για θάνατο του ελεγχόμενου θα πρέπει να ακολουθηθεί 

διαδικασία αναζήτησης των κληρονόμων του με το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του 

θανόντα  είτε στην εφαρμογή μεταβολής Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από ενδεχόμενη 

μεταβίβαση των αντίστοιχων δικαιωμάτων του θανόντα στους πλησιέστερους συγγενείς - 

αποδέκτες, είτε  στη ΔΟΥ  (για πληροφορίες από τα στοιχεία Μητρώου σχετικά με την 

σύνδεση του ΑΦΜ του θανόντα με τους εν ζωή συγγενείς), είτε στο Δήμο (για πληροφορίες 

από τα στοιχεία του θανόντα με τους εγγύτερους συγγενείς - πιστοποιητικό εγγυτέρων 

συγγενών), είτε στις αντίστοιχες Δικαστικές Υπηρεσίες (Ειρηνοδικείο, 

Πρωτοδικείο  κ.λ.π  -  πιστοποιητικά ύπαρξης ή μη δημοσίευσης διαθήκης ). 

        

Ο Πρόεδρος  

 

                 Δημήτριος Μελάς 
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Πίνακας Διανομής 

1. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

2. Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

3. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

4. Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων 

5. Δ/νση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

6. Δ/νση Πληροφορικής 

7. Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

8. Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Αιγαίου 

9. Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης 

10. Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιουνίου 

11. Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου 

12. Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας 

13. Περιφερειακή Μονάδα Δ. Μακεδονίας 

14. Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας – Θράκης 

15. Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

16. Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

17. Περιφερειακή Μονάδα Στερεάς Ελλάδας  

ΑΔΑ: Ψ9ΕΛ46ΨΧΞΧ-7ΕΔ


		2022-05-23T13:48:56+0300
	Athens




