
Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική 
καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” 
  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 2925/5-4-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1307/Β /́13-
4-2018). «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 - 2020, για τον καθορισμό πλαισίου 
εφαρμογής της Δράσης 10.1.07, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, 
πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 85% των αιτούμενων ποσών 
ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2019. Το ποσό που 
καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.680.954,05 €, αφορά σε 821 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε 
εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών. 
 
Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της 
πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου 
https://p2.dikaiomata.gr/M1018 
 
 
Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 17 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή 
προσφυγή, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. 
 
Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των 
ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. 
Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των 
δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων 
πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα 
κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά 
αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από 
επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου. 
 
Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης 
που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online 
εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 
 


