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Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 

20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 

στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 

και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει. 

 2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 

17.12.20130) «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98, 

(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) 

«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 

στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει.  

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του 

Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 

και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 

συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει. 

6. Τα έγγραφα εργασίας της (ΕΕ) Ares (2014) 2477689/25.07.2014, Ares (2015)1934893/07.05.2015, 

Ares(2016)1250820/11.03.2016 για την εφαρμογή περιφερειοποίησης αγρονομικών κριτηρίων, μέσω του 

Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων έτους 2013. 

7. H υπ’αριθμ. 44735/13-07-2022 εγκύκλιος περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2022. 

8. Οι υπ’ αριθμ. 34235/24-05-2022 οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022  
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

1. Γενικές αρχές  

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης για το έτος 2022, έληξε την 14η 

Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη. Μέχρι τις 08/8/2022, η αίτηση παραλαμβάνεται με ποινή καθυστέρησης. 

Μετά τις 08/8/2022 η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. 

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του 

ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας 

αίτησης, στις 08 Αυγούστου 2022 (όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2 «Ημερομηνία υποβολής – 

Εκπρόθεσμη υποβολή», της υπ’ αριθμ. 44735/13-07-2022 εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Τροποποιήσεις 

αγροτεμαχίων της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες. 

Επισημαίνεται ότι, ο γεωργός ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών διασταυρωτικών 

ελέγχων όπως ορίζεται στο σημείο 3.3, της υπ’ αριθμ. 44735/13-07-2022 εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και 

τότε έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την ενιαία αίτηση προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις 

αναγκαίες διορθώσεις βάσει των σχετικών αποτελεσμάτων το αργότερο 26 ημερολογιακές ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, δηλαδή έως τη Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022. Σε 

κάθε περίπτωση ως τις καταληκτικές προθεσμίες που ορίζονται αναλυτικά στην ετήσια εγκύκλιο 

διαδικασιών του Ολοκληρωμένου Συστήματος.   

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την έννοια 

των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης» και να περιγραφεί η διαδικασία κατά την οποία θα γίνονται πράξεις 

μεταβολών αποτελεσμάτων γεωχωρικού ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική 

ημερομηνία οριστικοποίησής της. 

Τα αποτελέσματα των γεωχωρικών διασταυρωτικών έλεγχων που προκύπτουν από το ΟΠΣ WEB GIS του 

ΟΠΣΕΑΕ, μπορούν να μεταβάλλονται μόνο μέσω των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης». Διορθώνονται και 

προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους μόνο με την διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής ένστασης, όπως 

κάτωθι περιγράφονται ανά περίπτωση. 

Σε καμία των περιπτώσεων δεν επιτρέπεται η μεταβολή της θέσης και της γεωμετρίας της οριστικά 

δηλούμενης έκτασης, ούτε η προσθήκη ή η διαγραφή αγροτεμαχίου/ων μετά τις 08/8/2022, καταληκτική 

ημερομηνία προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων και υποβολής αιτήσεων.  

2. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων  

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης υποβάλλονται από τους γεωργούς στις αρμόδιες Περιφερειακές 

Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

3. Προθεσμία υποβολής αιτημάτων 

Για το έτος 2022, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων άρσης επικάλυψης ορίζεται η  

07/04/2023. 

Κατ’ εξαίρεση, 

Α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες εγκυκλίους ΕΑΕ 2022, για τις οποίες 

ακολουθεί τροποποίηση και διόρθωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με μεταβολές στα γεωχωρικά 

στοιχεία ελέγχου κατά την οριστικοποίηση των δηλώσεων μετά τις 08/8/2022. Οι περιπτώσεις αυτές 
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καταχωρούνται, εξετάζονται και οριστικοποιούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και 

Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την έγκριση ανωτέρας βίας και εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 

έγκριση. 

Β) Σε περιπτώσεις που με νεότερη πράξη της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία  

μεταβάλλεται το επιτρεπτό της χρήσης γης και αυτή ενσωματώθηκε στο ΟΠΣ WEB GIS μετά τις 08/08/2022 

τότε, αφού ενημερωθεί ο γεωργός με κάθε πρόσφορο μέσο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 

20 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Η εξέταση των περιπτώσεων πραγματοποιείται από τις 

κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με νεότερες οδηγίες. 

4. Έλεγχοι αιτημάτων  

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήματος και προχωρούν έγκριση 

ή απόρριψη του. 

Αιτήματα Άρσης Επικάλυψης  

Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως 

αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο Ο.Π.Σ. του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης 

γεωμετρίας των αγροτεμαχίων. 

Τα αιτήματα Άρσης Επικάλυψης υποβάλλονται έως 07/04/2023, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές 

Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09/06/2023. 

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα 

τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία ο γεωργός αιτείται άρση 

επικάλυψης. Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής: 

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87 

2. Τίτλος λειτουργούντος ή ανάρτησης Κτηματολογίου – αν υπάρχει – με το απαραίτητο 

απόσπασμα χάρτη 

3. Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες 

4. Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ του Ν. 4061/2012 

5. Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να 

αποδεικνύουν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και την θέση του αγροτεμαχίου. 

Η εξέταση των αιτημάτων άρσης επικάλυψης γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αιτήματα που αφορούν ΕΑΕ 2022 αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση που ο παραγωγός 

υποβάλλει συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα προς  τεκμηρίωση της θέσης των αγροτεμαχίων του, σε 

Π.Δ. ή Π.Μ. όχι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος, προωθούνται άμεσα στην αντίστοιχη Π.Δ. ή Π.Μ. 

αρμοδιότητας εξέτασης του αιτήματος. Στις περιπτώσεις ΕΑΕ 2022 με συμπληρωματικά αγροτεμάχια η Π.Δ. 

της κύριας αίτησης επικοινωνεί με την Π.Δ. που βρίσκονται τα συμπληρωματικά, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ορθότητα των δικαιολογητικών των εμπλεκομένων. 
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Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..  Οι 

ελεγκτές εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε σχέση 

με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο WEB GIS.  

Γίνεται άρση επικάλυψης, στο αγροτεμάχιο του παραγωγού, του οποίου η ψηφιοποιηθείσα θέση στην 

ΕΑΕ2022 επιβεβαιώνεται από τα προσκομισθέντα παραστατικά. 

Στις περιπτώσεις όπου ένας εκ των παραγωγών των οποίων τα αγροτεμάχια επικαλύπτονται προσκομίσει 

υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ότι υπέδειξε λάθος το αγροτεμάχιό του, τότε ο ελεγκτής αίρει την 

επικάλυψη από τον/τους άλλο/ους  παραγωγό/ούς, ενώ μόνο στον παραγωγό που υπέδειξε λανθασμένη 

θέση του αγροτεμαχίου του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες μειώσεις – κυρώσεις. 

Στις περιπτώσεις όπου παραγωγός υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα  χωρίς την προσκόμιση απαραίτητων 

εγγράφων και δικαιολογητικών, το εν λόγω αίτημα απορρίπτεται. Στην περίπτωση όπου προσκομίζονται 

στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα ανωτέρω περιγραφόμενα του σημείου 4 δικαιολογητικά μόνο από τον έναν 

παραγωγό, τότε η διόρθωση γίνεται υπέρ αυτού, δεδομένου ότι ο έτερος έχει ενημερωθεί τόσο κατά το  

στάδιο της υποβολής της αίτησή του όσο και κατά την ενημέρωσή του για το στάδιο διόρθωσης των 

προκαταρκτικών ελέγχων. 

Ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε άρση του επικαλυπτόμενου τμήματος υπέρ κανενός εκ των 

εμπλεκόμενων, με την επικάλυψη αγροτεμαχίων να παραμένει σε όλους τους εμπλεκόμενους και την 

αντιδικία κατοχής ή χρήσης να επιλύεται σε άλλα όργανα ή φορείς (πχ στα αρμόδια δικαστήρια), όταν:  

- τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την εξαγωγή 

ασφαλούς συμπεράσματος, 

- τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά αποτελούν ισοδύναμα ισχυρά πειστήρια για τους 

εμπλεκόμενους καθιστώντας τις ψηφιοποιήσεις – υποδείξεις των αγροτεμαχίων τους εξίσου έγκυρες. 

Διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός δεν καθορίζει ούτε διαμορφώνει εμπράγματα δικαιώματα, εργασία 

που άλλωστε υλοποιείται αποκλειστικά με την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου και που αυτή 

τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεπώς τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θίγουν 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων προσώπων, ούτε αποτελούν στοιχείο απόδειξης 

ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων. 

                      

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

ΠΡΟΣ: 

1. Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2022  

2. ΟΠΕΚΕΠΕ: 

α) Περιφερειακές Δ/νσεις 

β) Περιφερειακές Μονάδες 

γ) Νομαρχιακά Γραφεία 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

- Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου 

- Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων 

- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

- Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
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