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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.07 (ΟΡΥΖΩΝΕΣ) 

 
 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του 
προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης της υπ’ 
αριθμ. 5217/20-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση 
των ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2925/5-4-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1307/Β΄/13-

4-2018) της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες» του 

Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης εκ μέρους των υποψηφίων, 

πραγματοποιείται μηχανογραφικός - διασταυρωτικός έλεγχος και δημιουργείται, μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης, προσωρινός 

πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης. 

 

Κατά των αποτελεσμάτων του ως άνω πίνακα, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν προσφυγή 

(ενδικοφανής προσφυγή) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, ως ακολούθως: 

1. Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία που αναγράφεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδίδει ο ΕΦΔ και 

αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr του ΠΑΑ 

www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr : 

1.1 Ανά εύρημα – Κωδικό λάθους 

1.2 Για υπέρβαση προϋπολογισμού ή για λοιπούς λόγους 
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2.  Στην προσφυγή του ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της 

προσφυγής και να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣ οποιοδήποτε επιπλέον παραστατικό 

προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του επί των λόγων απόρριψης της αίτησης 

στήριξής του ή των λόγων διαφοροποίησης της αίτησης στήριξής του ως συνέπεια της 

διενέργειας του διοικητικού ελέγχου.  

3. Οι ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες δεν αφορούν σε μηχανογραφική επαναξιολόγηση, 

εξετάζονται και αξιολογούνται από τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του 

Περιφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφέρειας, στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας 

γεωτεχνικός. 

4. Οι αποφάσεις επί των προσφυγών λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των 

παρόντων μελών.  

5. Εξασφαλίζεται ότι πρόσωπα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές μιας αίτησης στήριξης, 

δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης προσφυγής που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση 

στήριξης.  

6. Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα πρόσωπα που μετέχουν στη διαδικασία της εξέτασης και 

αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω 

υποβολής κατάλληλης δήλωσης (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986), η οποία φυλάσσεται 

στο αρχείο της υπηρεσίας (ΔΑΟΠ/ΔΑΟΚ). 

7. Η εξέταση και αξιολόγηση των προσφυγών επί των κωδικών λάθους οφείλει να διεξάγεται 

παράλληλα με την υποβολή των προσφυγών και να έχει ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην προαναφερθείσα (σημείο 1 

της παρούσας) ανακοίνωση που εκδίδει ο ΕΦΔ.  

8. Τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται οριστικά 

και καταχωρίζονται στο ΠΣ από τις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, οι οποίες ενημερώνουν, μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ΕΦΔ σχετικά με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, 

ώστε να οριστικοποιηθεί ο προσωρινός πίνακας των παραδεκτών και μη παραδεκτών 

αιτήσεων στήριξης. 

9. Για τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού, δεν είναι 

απαραίτητη η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής εκ μέρους του υποψηφίου. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

 

1.1 ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. 10002 «Ιδιόκτητο αγροτεμάχιο που δεν καλύπτεται από τίτλους». Ο κωδικός έχει 

ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν οδηγεί σε απόρριψη του αιτηθέντος αγροτεμαχίου.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών.  

2. 10003 «Ενοικιαστήριο που δεν καλύπτει την αίτηση στήριξης». Ο κωδικός έχει ενημερωτικό 

χαρακτήρα και δεν οδηγεί σε απόρριψη του αιτηθέντος αγροτεμαχίου. Παρόλα αυτά, ο 

δικαιούχος οφείλει να διερευνήσει τους λόγους που παρήγαγαν τον συγκεκριμένο κωδικό και 

να κινήσει άμεσα τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τις διορθώσεις που απαιτούνται 

στο πλαίσιο του ΟΣ (ΕΑΕ), ώστε το αγροτεμάχιο για το οποίο παρήχθη ο κωδικός λάθους να 

μην καταστεί μη επιλέξιμο στο πλαίσιο της πληρωμής της δράσης.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών.  

3. 10004 «Δικαιούχος ή Σύζυγος δικαιούχου Πρόωρης». Η προσφυγή θα αξιολογείται θετικά 

μετά από επισύναψη στο ΠΣ σχετικού εγγράφου που έχει εκδοθεί αρμοδίως από 

Περιφερειάρχη - Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα – ΔΑΟΚ. Για την εξέταση και αξιολόγηση 

της προσφυγής, ελέγχονται από την καρτέλα «Ενδικοφανείς Προσφυγές» του ΠΣ, το/τα 

αρχείο/α που έχει/έχουν επισυναφθεί στο πεδίο «Συνοδευτικά Έγγραφα» καθώς και το 

κείμενο στο πεδίο «Κείμενο Αιτιολόγησης», στο οποίο ο υποψήφιος αναφέρει αναλυτικά τους 

λόγους υποβολής της προσφυγής προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του. Το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προσφυγής καταχωρίζεται στην καρτέλα «Αξιολόγηση 

προσφυγών» του ΠΣ, στο πεδίο «Αποτέλεσμα Αξιολόγησης».  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών.  

4. 10005 «Αποκλεισμένος Διάδοχος Πρόωρης». Η προσφυγή θα αξιολογείται θετικά μετά από 

επισύναψη στο ΠΣ σχετικού εγγράφου που έχει εκδοθεί αρμοδίως από Περιφερειάρχη - 

Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα – ΔΑΟΚ. Για την εξέταση και αξιολόγηση της προσφυγής, 

ελέγχονται από την καρτέλα «Ενδικοφανείς Προσφυγές» του ΠΣ, το/τα αρχείο/α που 

έχει/έχουν επισυναφθεί στο πεδίο «Συνοδευτικά Έγγραφα» καθώς και το κείμενο στο πεδίο 

«Κείμενο Αιτιολόγησης», στο οποίο ο υποψήφιος αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής 

της προσφυγής προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του. Το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της προσφυγής καταχωρίζεται στην καρτέλα «Αξιολόγηση προσφυγών» του ΠΣ, 

στο πεδίο «Αποτέλεσμα Αξιολόγησης». 

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών.  
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5. 10006 «Αποκλεισμένος από Μέτρο 214 του ΠΑΑ 2007-2013 ή από Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-

2020». Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

6. 10010 «Συνιδιόκτητο αγροτεμάχιο». Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση 

με άλλες βάσεις δεδομένων (ΟΣ - ΕΑΕ 2018).  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

7. 10011 «Το αγροτεμάχιο μετέχει στο μέτρο της Δάσωσης γεωργικών γαιών». Ο έλεγχος 

υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

8. 10012 «Εκπρόθεσμη αίτηση στήριξης». Ο έλεγχος υλοποιείται μηχανογραφικά.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

9. 10014 «Αγροτεμάχιο ενταγμένο σε μη συμβατή Δράση/Μέτρο (έλεγχος βάσει κωδικού 

παράλληλης δράσης)». Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες 

βάσεις δεδομένων.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

10. 10040 «Αγροτεμάχιο ενταγμένο σε μη συμβατή Δράση/Μέτρο (γεωχωρικός έλεγχος)». Ο 

έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

11. 10151 «Μη επιλέξιμη συγκαλλιέργεια». Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική 

διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων (ΟΣ - ΕΑΕ 2018).  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

12. 10152 «Αίτηση στήριξης χωρίς επιλεγμένη έκταση». Ο έλεγχος υλοποιείται μηχανογραφικά.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

13. 10153 «Αίτηση στήριξης με μηδενική επιλέξιμη έκταση». Ο έλεγχος υλοποιείται 

μηχανογραφικά.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 

14. 10099 «Απόρριψη Ένταξης από τον ΕΦΔ». Ο έλεγχος υλοποιείται κατόπιν ελέγχου του ΕΦΔ.  

 Προσφυγές για τον συγκεκριμένο κωδικό, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την 

επιτροπή προσφυγών. 
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1.2 ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ή ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

Οι τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές που δεν καλύπτονται από τη διαδικασία του σημείου 1.1 της 

παρούσας και αφορούν σε περιπτώσεις μη παραδεκτών αιτήσεων λόγω υπέρβασης 

προϋπολογισμού ή σε προσφυγές για λοιπούς λόγους, δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από 

την επιτροπή προσφυγών. Οι προσφυγές για υπέρβαση προϋπολογισμού θα επανεξετάζονται στο 

σύνολό τους μέσω της μηχανογραφικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης κατά την τελική 

κατάταξη των αιτήσεων στήριξης (οριστικός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων 

στήριξης).  

 

 

   
   

   

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
 
 
 

Χαράλαμπος Κασίμης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής  

2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου (Αλεξανδρούπολη) 

3. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου (Ορεστιάδα) 

4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καβάλας 

5. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής  

6. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας 

7. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης 

8. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κιλκίς 

9. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πιερίας 

10. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας 

12. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

13. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μαγνησίας 

14. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής 

15. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας 
 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Σ. Αραχωβίτη 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Β. Κόκκαλη 
3. Γραφείο Υφυπουργού, κας Ολ. Τελιγιορίδου 
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 

κ.Χ.Κασίμη 
 
2. Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
1. ΕΥΔ ΠΑΑ 
 
3. ΟΠΕΚΕΠΕ 
1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
2. Διεύθυνση Πληροφορικής 
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