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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   …../ …./ 20…. 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                        Αριθμ.Πρωτ.:  
Ταχ. Δ/νση:  ……………………………………….      
Ταχ. Κωδ. :    ………………………………………. 

ΠΡΟΣ : «κ…………………. »                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                               ΚΟΙΝ.: ΩΣ  Π.Δ. 
 
Θέμα : «Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
………..……….  

 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τον Ν. 992/79 «Περί οργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης 

Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και 

οργανωτικών θεμάτων». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά 

Όργανα» (Φ.Ε.Κ. ’ 98 Τ.Α΄22-04-05) 

3. Το Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 385/94. 

4. Την υπ΄ αριθμ. 282966/09-07-2007 Κ.Υ.Α. (Β΄1205)« Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας 

Πληρωμών του  Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 

Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.)» 

5. Την υπ΄ αριθμ.379286/2001 (Φ.Ε.Κ. 111/02-8-2001) απόφαση όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 

271562/2002 (Φ.Ε.Κ 1042 08/08/02) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών». 

6. Την υπ΄ αριθμ.227200/15-02-02 (ΦΕΚ 215/ 22/-02-2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 

«Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ» 

7. Την υπ’ αριθμ. 394555/23-10-2000 ΚΥΑ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας άρθρο 1 παρ.4 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την 

υπ’αριθμ.247410/11-08-03 ΚΥΑ άρθρ.1& 2 

8. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1.9.97 «επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων», όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 2 του Ν. 2732/30.7.99 και το άρθρο 23 του Ν. 2945/01 (Φ.Ε.Κ. Α 223/8.10.01).  

9. Την  υπ’ αριθμ.252806/04-09-06 (ΦΕΚ 1371/14-09-06 τ.Β’) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων «Μεταβίβαση Αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή 

αχρεωστήτως καταβληθέντων  χρηματικών ποσών και επιβολής κυρώσεων» 

10. Την υπ΄ αριθ. 306206/3-12-2010 K.Υ.Α. για το πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και μετατροπής 

αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα βάσει των Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 555/2008 

της Επιτροπής. 

11. Το υπ’ αριθμ. … έγγραφο της Δ.Α.Α. ……… προς τον παραγωγό ………………..σχετικά με τη 

επιστροφή ή τη διατύπωση έγγραφων  παρατηρήσεων επί του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.  
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12.  Την ……………… απάντηση του παραγωγού με τις έγγραφες παρατηρήσεις του στο ανωτέρω 

σχετικό. 

13. Την υπ’ αριθμ…… έκθεση ελέγχου ………..της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ……… 

14. Την  υπ’ αριθμ. ….. εισηγητική έκθεση  της  Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ……….. προς τον κ. 

Νομάρχη 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο κος/ κα ……..εισέπραξε ως αχρεωστήτως το ποσό των ………€ για το 

έτος/ έτη…                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την ανάκτηση από τον κ. ……………με Α.Φ.Μ ………..Δ.Ο.Υ ………..ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, 
για οικονομικές ενισχύσεις που εισέπραξε στα πλαίσια του καθεστώτος …… για το έτος  … των 
παρακάτω χρηματικών ποσών :  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ …………ΕΥΡΩ 
ΠΟΙΝΗ         …….…….»( μόνο εφόσον προβλέπεται ποινή από το καθεστώς) 
ΤΟΚΟΙ          .…………»  

  ΣΥΝΟΛΟ    …………   » 
Το ανωτέρω ποσό των …….. Ευρώ προσαυξάνεται με τους αναλογούντες τόκους1 ……. Ευρώ 

για την χρονική περίοδο από ……. μέχρι και την ………. και με βάση το επιτόκιο ίσο προς το μισό του 
επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, το οποίο ισχύει κατά την έκδοση 
της απόφασης προς επιστροφή (Ν.2945/2001 άρθρο 23 παρ. 28).2 
Το ποσό των ………………….€, Θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα (30 ημέρες) από την λήψη 
της παρούσας απόφασης στο λογαριασμό 4450300500104 υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. που τηρεί ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 
Από το τελικό ποσό πληρωμής , το 20% να παρακρατηθεί ως έσοδο της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 
32 § 2 ΚΑΝ(ΕΚ)1290/05.  3  

Σε περίπτωση μη καταβολής του ανωτέρω ποσού και χωρίς άλλη ειδοποίηση η αρμόδια 
υπηρεσία να προβεί στη βεβαίωση του εν λόγω ποσού στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος 
Δ.Ο.Υ (Κ.Α.Ε  43085), για την είσπραξή του κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

Επίσης σε περίπτωση υπάρξεως άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του 
κ……………… σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π, θα ακολουθήσει συμψηφισμός μέχρι ολοσχερούς 
εισπράξεως του οφειλόμενου ποσού. 

Κατά της παρούσας απόφασης , ο υπόχρεος δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου 
διοικητικού πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης. Τα 
ένδικα μέσα της ανακοπής, εφέσεως, αναθεωρήσεως, τριτανακοπής και αναιρέσεως ασκούνται σε 
κάθε περίπτωση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 

Ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, μαζί με την 
αριθμ………..έκθεση ελέγχου4, προς εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις 
νόμιμες συνέπειες. 

                                                               Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
                                                                          ……………………………… 

 
                                                    (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή, Σφραγίδα της Υπηρεσίας)  
 
 

 
 
 

                                                 
1
 Οι τόκοι υπολογίζονται από  την επομένη της επίδοσης της α΄ ειδοποίησης, σε περίπτωση όμως που 

αποδεικνύεται ότι ο υπόχρεος γνωρίζει τον παράνομο χαρακτήρα της καταβολής του ποσού ,οι τόκοι 

υπολογίζονται από την  ημερομηνία που έλαβε τα χρήματα (εντολή πληρωμής). 
2
 Στην περίπτωση ,που ο κανονισμός του καθεστώτος που εξετάζεται ορίζει διαφορετικό επιτόκιο, 

εφαρμόζεται η κοινοτική διάταξη 
3
  Σύμφωνα με το άρθρο 32 §2 του ΚΑΝ(ΕΚ)1290/05 το 20% παρακρατείται σε όλες τις περιπτώσεις 

εκτός εάν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συνδέονται με παρατυπίες ή αμέλεια που μπορούν να 

αποδοθούν στις διοικητικές υπηρεσίες ή σε άλλους οργανισμούς του κράτους μέλους. 
4
 «Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημο αντίγραφο της εκθέσεως ελέγχου της 

περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (Ν.2732/99 ΦΕΚ 154/30-07-99 τεύχος Α’ )» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Γραφείο Νομάρχη  
2. Δ.Α.Α …….. - Τμήμα ……….. 
3. ………………….. 
4. ………………….. 
5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικού Έργου & Νομικών Υποθέσεων-Τμήμα Νομικό Κ.Ο.Α 5 
6. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

 Διεύθυνση Ενιαίας Ενίσχυσης & Διαχείρισης Δικαιωμάτων – Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων 
Φορέων 

 Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 
α. Τμήμα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων  

                β.  Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών 
 

                                                 
5
 Από 01/01/2007 ο ΚΑΝ(ΕΚ)595/91 καταργείται και αντικαθίσταται από τον ΚΑΝ(ΕΚ) 1848/06.    

Για υποθέσεις οι οποίες είχαν ήδη ανακοινωθεί στην Ε.Ε πριν τις 31/12/06 με βάση τον ΚΑΝ(ΕΚ) 

595/91, και για ποσά όπου η κοινοτική συμμετοχή είναι άνω των 4.000€, η απόφαση καταλογισμού 

αποστέλλεται  και στην αναφερόμενη Διεύθυνση (έγγραφα της ανωτέρω Δ/νσης 257882/27-05-04  & 

313836/10-10-05). 

Για υποθέσεις που ανακοινώθηκαν μετά της 31/12/06 στην Ε.Ε με βάση τον ΚΑΝ(ΕΚ) 1848/2006 

(έγγραφο της ανωτέρω Δ/νσης 282059/16-04-07) και για ποσά όπου η κοινοτική συμμετοχή είναι άνω 

των 10.000€  η απόφαση καταλογισμού αποστέλλεται και στην αναφερόμενη Δ/νση.  

 

-το ποσό των 4.000€ ή 10.000€  αφορά μόνο το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και όχι  το συνολικό 

ποσό δηλαδή με ποινές και τόκους- 

 


