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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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                                                                                               Αρ. πρωτ.         4276 

                 

              Διαβάθμιση: ΔΗΜΟΣΙΟ 

                    

                                                                                                 Ηλεκτρονική αποστολή 

  

 

ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. 

 

 

 ΘΕΜΑ :  «2η Τροποποίηση του υπ. αρ. 52510/25-08-2022 εγχειριδίου διαδικασιών 

ελέγχου εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης» 

 

 

        Το υπ. αρ. 52510/25-08-2022 εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου εφαρμογής της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης» τροποποιείται ως εξής: 

 

Στη ενότητα «II. Διοικητικός Έλεγχος», στην παράγραφο 3, η πρόταση: 

«Για το τρέχον έτος η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2022». 

τροποποιείται ως εξής: 

«Για το τρέχον έτος η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2023». 

 

καθώς και: 

«Ως προθεσμία υποβολής ένστασης, ορίζεται η ίδια με την προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων, 

δηλαδή για το τρέχον έτος η 28η Δεκεμβρίου 2022». 

τροποποιείται ως εξής: 

«Ως προθεσμία υποβολής ένστασης, ορίζεται η ίδια με την προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων, 

δηλαδή για το τρέχον έτος η 20η Φεβρουαρίου 2023». 

 

καθώς και: 

«Σε αντίθετη περίπτωση, μέσω της γραπτής ενημέρωσης, δίνεται προθεσμία μέχρι τις 28 

Δεκεμβρίου 2022 για την αποστολή έγκυρης βεβαίωσης ή ένστασης επί του αποτελέσματος, η 

οποία εκδικάζεται κατά τα προαναφερόμενα». 

τροποποιείται ως εξής: 

«Σε αντίθετη περίπτωση, μέσω της γραπτής ενημέρωσης, δίνεται προθεσμία μέχρι τις 20 

Φεβρουαρίου 2023 για την αποστολή έγκυρης βεβαίωσης ή ένστασης επί του αποτελέσματος, η 

οποία εκδικάζεται κατά τα προαναφερόμενα». 

 

 Στο παράρτημα, στο υπόδειγμα επιστολής με θέμα: «ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

202…– ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ» στην παράγραφο 2, η πρόταση: 

« Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου 202… πρόσφατη 

πρωτότυπη βεβαίωση του <<ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΒ>>, η οποία φέρει τη σφραγίδα του, υπογραφή του 

αρμόδιου οργάνου του και ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου διμήνου, η οποία θα βεβαιώνει 

τη συμμόρφωσή σας με τον κανονισμό λειτουργίας του εν λόγω ΟΕΒ.» 

ΑΔΑ: 6ΚΡΔ46ΨΧΞΧ-ΗΑΕ



   
 

Δομοκού 5,  Αθήνα - 10445   

 

 

 Τροποποιείται ως εξής: 

« Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2023 πρόσφατη 

πρωτότυπη βεβαίωση του <<ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΒ>>, η οποία φέρει τη σφραγίδα του, υπογραφή του 

αρμόδιου οργάνου του και ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου διμήνου, η οποία θα βεβαιώνει 

τη συμμόρφωσή σας με τον κανονισμό λειτουργίας του εν λόγω ΟΕΒ.» 

 

καθώς και: 

«Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους ΟΕΒ να ενημερώσουν την εφαρμογή σε περίπτωση 

συμμόρφωσης σας και εξόφλησή της οφειλής σας μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, ενημερώνοντας την Κ.Υ 

του ΟΠΕΚΕΠΕ.». 

τροποποιείται ως εξής: 

«Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους ΟΕΒ να ενημερώσουν την εφαρμογή σε περίπτωση 

συμμόρφωσης σας και εξόφλησή της οφειλής σας μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, ενημερώνοντας την Κ.Υ 

του ΟΠΕΚΕΠΕ.». 
 

 Η παράγραφος 3 

«Σε αντίθετη περίπτωση θα υποστείτε μειώσεις στην ενισχύσεις που δικαιούσθε με βάση τις αιτήσεις 

που υποβάλλατε για το έτος 20.., στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.» 

Τροποποιείται ως εξής: 

«Σε αντίθετη περίπτωση θα υποστείτε μειώσεις στην ενισχύσεις που δικαιούσθε με βάση τις αιτήσεις 

που υποβάλλατε για το έτος 2022, στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.» 

 

 

 

      

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

    

                    

      

                                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

    

  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

 

α) Περιφερειακές Διευθύνσεις 

  

β) Περιφερειακές Μονάδες 

 

γ) Νομαρχιακά Γραφεία 
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