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Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Δελής, Λ. Στολτίδης, Σ.
Αναστασιάδης, Θ. Αυγέρη, Ε. Αβραμάκης, Ι. Αμανατίδης, Σ. Βαρδάκης, Χ.
ΓΙαννούλης, Κ. Ζουράρις, Ε. Καρασαρλίδου, Χ. Καφαντάρη, Σ. Λάππας, Κ.
Μάλαμα, Κ. Μπάρκας, Α. Νοτοπούλου, Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου, Π. Πούλου, Ι.
Ραγκούσης, Ι. Σαρακιώτης, Ο. Τελιγιορίδου, Θ. Τζάκρη, Α. Τριανταφυλλίδης, Γ.
Τσίπρας και Σ. Φάμελλος, σας πληροφορούμε τα εξής:
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο σε παραγωγούς της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, κατόπιν αναφοράς–καταγγελίας, η οποία διαβιβάστηκε στον Οργανισμό μέσω
της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Γ.Γ.Κ.Δ.). Στο πλαίσιο του εν
λόγω ελέγχου, σε εφαρμογή του ισχύοντος Κοινοτικού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου, ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προέβη στις εξής ενέργειες:
i) Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού διενήργησε, αρχικά,
δειγματοληπτικό ειδικό διοικητικό έλεγχο επί των συνημμένων παραστατικών ενοικίασης
για αγροτεμάχια των ελεγχόμενων παραγωγών. Συγχρόνως, ζητήθηκαν από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τα αντίστοιχα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης των
ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων, για συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτεμαχίων.
ii) Εν συνεχεία, λόγω ευρημάτων του αρχικού διοικητικού ελέγχου, όπως προβλέπεται στην
ενωσιακή νομοθεσία, ο έλεγχος βάσει των υποβληθέντων παραστατικών επεκτάθηκε στο
100% των αγροτεμαχίων των ελεγχόμενων παραγωγών.
Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά που πιστοποιούν τη νόμιμη κατοχή-χρήση των
δηλούμενων αγροτεμαχίων υποχρεωτικά συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε
αιτούντα παραγωγού και χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ελέγχου του. Αντίστοιχα, τα
στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών
ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία της αίτησης των παραγωγών, υπ’
ευθύνη τους.
Για τους παραγωγούς για τους οποίους προέκυψαν ευρήματα από τον έλεγχο, ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξάντλησε τα νόμιμα μέσα που διαθέτει προκειμένου να τους διευκολύνει
και να τους δώσει τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν τη νόμιμη κατοχή-χρήση των
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αγροτεμαχίων τους. Οι ελεγχόμενοι γεωργοί είχαν δυνατότητα να καταθέσουν δύο φορές
ένσταση, ήτοι:
1. Όταν τους κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου στα υποβαλλόμενα
παραστατικά.
2. Μετά τον έλεγχο βάσει των στοιχείων που διαβιβάστηκαν από την Α.Α.Δ.Ε.
Εν προκειμένω, υποβλήθηκαν ενστάσεις, κάποιες συνοδευόμενες από ενοικιαστήρια με
γνήσιο υπογραφής από αποβιώσαντες εκμισθωτές, αιτήσεις θεραπείας επί απορριπτικών
αποφάσεων των επιτροπών ελέγχου και εκπρόθεσμες ενστάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν,
καθόσον οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι παραγωγοί για την καθυστέρηση στην υποβολή
τους κρίθηκαν βάσιμοι. Τη δεδομένη στιγμή εξετάζονται οι ενστάσεις των παραγωγών που
μέρος των αγροτεμαχίων τους συμπεριλαμβάνονταν στον έλεγχο με τα στοιχεία από την
Α.Α.Δ.Ε.
Σε ότι αφορά:
 Το πρόβλημα της πανδημίας και της δυσκολίας πρόσβασης στις υπηρεσίες του
δημοσίου, σημειώνεται ότι η διενέργεια του ελέγχου είχε ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι,
οπότε και είχε επέλθει σε μεγάλο βαθμό η κανονικότητα στη χώρα. Επιπλέον, τα
παραστατικά που ζητήθηκαν ήταν προσβάσιμα στους ελεγχόμενους και δεν απαιτούσαν
επισκέψεις σε υπηρεσίες, καθώς το Ε9 αντλείται μέσω του ΤΑΧΙSnet, ενώ οι
συμβολαιογραφικές πράξεις συνήθως τηρούνται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και
μπορούσαν να αποσταλούν στον Οργανισμό με κάθε πρόσφορο μέσο.
 Τα σχόλια που αναφέρονται στην μη ύπαρξη Κτηματολογίου καθώς και στη σιωπηρή
αποδοχή κληρονομιαίας περιουσίας, αυτά καθαυτά περιγράφουν μια ισχύουσα
κατάσταση με αυξημένη πιθανότητα εκμετάλλευσης της από επιτήδειους και συνεπώς
αυξημένο κίνδυνο απάτης, λόγοι που προφανώς οδήγησαν στην αναφορά του Γ.Γ.Κ.Δ.
και επιβάλλουν τους περαιτέρω ελέγχους.
Ειδικότερα για την κτηματική περιοχή των Βασιλικών, στην οποία συντελέστηκε ο
αναδασμός έτους 2019, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα εξετάσει τις ενστάσεις των παραγωγών (και τα
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν), συνεκτιμώντας στοιχεία που ελήφθησαν ή θα
ληφθούν συμπληρωματικά από την Περιφέρεια.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν προσδιορίζει το
περιεχόμενο της Κοινοτικής και της Εθνικής γεωργικής πολιτικής, ούτε παρεμβαίνει στο
νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, είναι όμως υποχρεωμένος να εφαρμόζει όλα όσα
προβλέπονται σε αυτό.
Ειδικότερα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 και 640/2014
και της υπ’ αριθ. 85112/27-07-2015 εγκυκλίου περί Διαδικασιών Ελέγχων, όπως κάθε
φορά ισχύουν, διενεργεί ελέγχους επί των προβλεπόμενων δειγμάτων ελέγχου, σε ετήσια
βάση, αλλά και για τη διερεύνηση καταγγελιών, με σκοπό την επιβεβαίωση ή μη της
ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων στις Ενιαίες Αιτήσεις Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) των
παραγωγών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα
με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Σε περίπτωση μη διενέργειας των απαιτούμενων
ελέγχων ή μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα σχετικά ποσά
ανακτώνται από την ΕΕ μέσω επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβαρύνουν τον
Κρατικό προϋπολογισμό και το σύνολο των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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