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ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ
ΓΖΚΝΠΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΗΛΑΘΩΛ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ
ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΚΔΛΩΛ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΠΡΖΟΗΜΖΠ/ΞΙΖΟΩΚΖΠ
ΚΔΡΟΝ 13 "ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΝ
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΕΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΦΠΗΘΑ Ή ΑΙΙΑ ΔΗΓΗΘΑ
ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ" ΡΝ ΞΑΑ 2014-2020 (ΔΜΗΠΩΡΗΘΖ
ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ), ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ 2018.
ΔΛΑΟΜΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΔΛΓΗΘΝΦΑΛΩΛ ΞΟΝΠΦΓΩΛ
(ΔΛΠΡΑΠΔΩΛ)

Σηηο 26 Ννεκβξίνπ 2018 νινθιεξώζεθε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ' αξηζ.
1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΔΚ 1275/Β΄/2016 - ΑΓΑ 6ΤΦΥ4653ΠΓ-15Π), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ε πξώηε θαηάηαμε ηωλ παξαγωγώλ πνπ αηηήζεθαλ ζην
Κέηξν 13 "ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΕΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΦΠΗΘΑ Ή
ΑΙΙΑ ΔΗΓΗΘΑ ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ" ηνπ ΞΑΑ 2014-2020 (Δμηζωηηθή Απνδεκίωζε),
γηα ην έηνο 2018. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ειέγρσλ εθδόζεθαλ
νη πίλαθεο Παξαδεθηώλ Αηηήζεσλ (Δγθεθξηκέλσλ) θαη Με Παξαδεθηώλ Αηηήζεσλ
(Απνξξηπηνκέλσλ), νη νπνίνη έρνπλ αλαξηεζεί θαη είλαη δηαζέζηκνη γηα πξνζσπνπνηεκέλε
πιεξνθόξεζε ησλ παξαγσγώλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. γηα ηηο Online εθαξκνγέο
ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ κέζσ ηεο Καξηέιαο Αγξόηε (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab)
→ Μέηξν 13 → 2018 → Έληαμε, κέζσ ηεο Οζόλεο «Δλδηθνθαλείο Πξνζθπγέο» →
Δηζαγωγή/Κεηαβνιή ελδ. πξνζθπγήο, κε ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο θσδηθώλ.

Καηά ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη παξαγσγνί δύλαληαη λα
ππνβάινπλ ελδηθνθαλή πξνζθπγή (έλζηαζε) εληόο 10 εξγαζίκσλ εκεξώλ, αξρήο
γελνκέλεο από ηελ Ρξίηε 27.11.2018, κέρξη ηελ Γεπηέξα 10.12.2018 απεπζείαο ζηηο
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο, Πεξηθεξεηαθέο Μνλάδεο ή Ννκαξρηαθέο Μνλάδεο ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Η εθηύπσζε ηεο εγθύθιηνπ ππνβνιήο ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ γίλεηαη από
ηνλ
θάησζη
ζύλδεζκν
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%91%CE%A046%CE%A8%CE%A7%CE%9E%C
E%A7-%CE%95%CE%93%CE%A4
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
νη παξαγσγνί πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ «ζπληαμηνύρνη» από ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή
Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθώλ απνξξίθζεθαλ, είηε επξόθεηην γηα
άκεζε είηε γηα έκκεζε ζύληαμε, δεδνκέλνπ όηη δε καο παξαζρέζεθε ν δηαρσξηζκόο
κεηαμύ ησλ δύν πεξηπηώζεσλ από ηελ Α.Α.Γ.Δ. . Οη παξαγσγνί πνπ αλήθνπλ ζηε
δεύηεξε θαηεγνξία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο,
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε ζρεηηθή εγθύθιην, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπλ
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα απνραξαθηεξηζηνύλ σο ζπληαμηνύρνη κε άκεζε
ζύληαμε,
νη παξαγσγνί νη νπνίνη δελ είραλ εθθαζαξηζηεί νη θνξνινγηθέο ηνπο δειώζεηο θαη σο
εθ ηνύηνπ ήηαλ ελ δπλάκεη ππό έιεγρν σο πξνο ηελ ηδηόηεηα ηνπ «ζπληαμηνύρνπ»,
ζεσξήζεθαλ «κε ζπληαμηνύρνη» γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξώηεο θαηάηαμεο. Οη ελ ιόγσ
παξαγσγνί ζα δεζκεπηνύλ από ηελ επηθείκελε πιεξσκή πξνο έιεγρν ηεο ηδηόηεηαο
ηνπο σο «ζπληαμηνύρνη» θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ελδηθνθαλνύο
πξνζθπγήο πιεξσκήο ζπλππνβάιινληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά,
ν ραξαθηεξηζκόο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ «ελεξγνύ γεσξγνύ» έρεη πξνθύςεη από ην
ηειεπηαίν αξρείν ηεο Α.Α.Γ.Δ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ πιεξσκή
πξνθαηαβνιήο ησλ Άκεζσλ Δληζρύζεσλ (Βαζηθή Δλίζρπζε),
γηα ηε δεύηεξε θαη ηειηθή θαηάηαμε ησλ αηηήζεσλ ζα ιεθζεί από ηε Α.Α.Γ.Δ. λέν,
επηθαηξνπνηεκέλν αξρείν σο πξνο ην ραξαθηεξηζκό ηνπ ελεξγνύ γεσξγνύ,
νη παξαγσγνί πνπ απνξξίπηνληαη σο «θάηνηθνη εμσηεξηθνύ» έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
ππνβνιήο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά.
Η

είζνδνο

ζηελ

εθαξκνγή

“Θαξηέια Αγξόηε”

πξαγκαηνπνηείηαη

κέζσ

ηνπ

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login . Γηα λα είλαη δπλαηή ε είζνδόο
ζηελ εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε θσδηθνύ θαη ε δεκηνπξγία πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ
από ηε ζειίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration ζηελ επηινγή
“Δγγξαθή”. Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ θαη ιήςεο θσδηθνύ
πεξηέρνληαη
ζην
αξρείν

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xris
ti.pdf . Δπηζεκαίλεηαη όηη παξαγσγνί, νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιιεη Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο
online γηα ηα έηε 2014-2018 ΓΔΝ απαηηείηαη λα παξαιάβνπλ εθ λένπ θσδηθό.
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