Άρθρο 19
Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής
1.

Οι δικαιούχοι μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσουν εγγράφως την
αίτηση πληρωμής ή τμήμα αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 809/2014 και τη διαδικασία Ι.6.2 «Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής» που
περιγράφεται στο ΣΔΕ, όπως ισχύει κάθε φορά. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα
ανάκλησης ως προς τα μέρη που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχουν
διαπιστωθεί ευρήματα ή εφόσον έχει αναγγελθεί επιτόπιος έλεγχος στον
δικαιούχο.

2.

Το αίτημα ανάκλησης της αίτησης πληρωμής μπορεί να υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα. Στη συνέχεια υποβάλλεται εντύπως,
όπως παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του δικαιούχου και συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά
στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα το αργότερο
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του.

3.

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, η
αίτηση ανάκλησης μπορεί να μεταφέρεται από το πληροφοριακό σύστημα στο
ΟΠΣΑΑ με κατάλληλη διεπαφή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο
εκχωρείται η αρμοδιότητα εξετάζει τα σχετικά αιτήματα ανάκλησης άμεσα μετά
την υποβολή του φυσικού φακέλου και ενεργεί ως εξής:
Αν ο διοικητικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί αλλά η αίτηση ανάκλησης δεν έχει
περιληφθεί σε παρτίδα πληρωμής, τότε καταχωρίζεται στο πληροφοριακό
σύστημα το παραδεκτό της ανάκλησης και ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος.
Αν ο διοικητικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η αίτηση ανάκλησης έχει
περιληφθεί σε παρτίδα αλλά δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη, αφού
αυτή εξαιρεθεί από την παρτίδα με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από σχετική
ενημέρωση από τον ΕΦΔ, τότε καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα το
παραδεκτό της ανάκλησης και ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος.
Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη στον δικαιούχο και με την εν λόγω
αίτηση ανάκλησης προκαλείται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου
της στήριξης, τότε ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτων
ποσών.

4.

Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλλει
την εν λόγω ανακαλούμενη αίτηση πληρωμής.

5.

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα
γίνεται ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος και του ΟΠΣΑΑ, σχετικά με
την αποδοχή της ανάκλησης πληρωμής, όπως και σχετική ενημέρωση ατομικά
στον δικαιούχο με κάθε πρόσφορο μέσο.

