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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 17.06.2020 

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 37374 

  

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Προς: Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης 

ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020» 

 

Η υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκύκλιος περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου 

Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020», τροποποιείται ως εξής: 

1. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου 3 της παραγράφου 3.4 αντικαθίσταται με το κάτωθι: 

«Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της 

ενιαίας αίτησης μετά την Τρίτη 30 Ιουνίου και μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου, συνεπάγεται μείωση κατά 

1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων 

αγροτεμαχίων. Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται 

απαράδεκτες.» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3.7.3.1 αντικαθίσταται με το κάτωθι: 

«Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συμβολαιογραφικά 

έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία 

πρέπει: 

✓ να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/-τριας και του/της ενοικιαστή/-στριας, 

✓ να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης. Η 

αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ. του εκμισθωτή του αγροτεμαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή του 

κατάσταση τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, είναι υποχρεωτική 

μόνο στην περίπτωση δήλωσης ιδιωτικών βοσκότοπων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αναγραφή ΑΤΑΚ 

είναι προαιρετική. Η συμπλήρωση της ΕΑΕ2020 με τον Α.Τ.ΑΚ δύναται να γίνει αποδεκτή όταν 

υποβληθεί το αργότερο έως 31 Ιανουαρίου 2021. 

✓ να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών [αφορά τα ιδιωτικά 

έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια 

παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ 

(1200 €)/έτος και έχουν συνταχθεί πριν την 01/01/2014 ή το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν 

υπερβαίνει τα εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €)/έτος και έχουν συνταχθεί μετά την 01/01/2014 ]» 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΘΖ246ΨΧΞΧ-Ο77
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

ΠΡΟΣ: 

1. Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων 

2. ΟΠΕΚΕΠΕ: 

α) Περιφερειακές Δ/νσεις 

β) Περιφερειακές Μονάδες 

γ) Νομαρχιακά Γραφεία 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου 

-Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων 

- Δ/νση Πληροφορικής  

- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

- Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

ΑΔΑ: 6ΘΖ246ΨΧΞΧ-Ο77
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