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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα, 10/08/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ     Αριθµ. Πρωτ.:1278/111754  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ       
Γενική ∆/νση Γεωργίας 
∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων  
& Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 
Τµήµα:  ∆3΄ 
Πληροφορίες: Ε. Ηλιοπούλου, ∆. Ντάβανος 
Τηλέφωνο: 210-5271638, 210-5271637                               ΠΡΟΣ: 
Fax: 210-2125693     Κέντρα  Ζωικών Γενετικών Πόρων    
       Έδρες τους.   
        ΚΟΙΝ: 
       ΟΠΕΚΕΠΕ 

       ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
Τµήµα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος 
∆οµοκού 5, Τ.Κ. 10445-Αθήνα 

 
ΘΕΜΑ: Επιτόπιες επισκέψεις στα πλαίσια της ∆ράσης 10.2.1, του Υποµέτρου 10.2 Μέτρο 10, 
«Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». 
 
 
 Σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας αποστέλλουµε υπόδειγµα εντύπου για την επιτόπια 
επίσκεψη - έλεγχο των δικαιούχων της ∆ράσης 10.2.1 « Γενετικοί Πόροι Στην Κτηνοτροφία» του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Επιπλέον, για την απρόσκοπτη και αµερόληπτη διενέργεια των ελέγχων θα ακολουθούνται τα 
εξής: 
1. Επιτόπια επίσκεψη γίνεται τουλάχιστον µία ανά έτος σε κάθε δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 9 

της αριθ. 19/3696/12-01-2017 ΥΑ, όπως ισχύει. Κατά την επιτόπια επίσκεψη θα ελέγχονται και 
κτηνοτρόφοι που συµµετέχουν στις ενέργειες του κάθε δικαιούχου σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

2. Η επιλογή του δείγµατος των ελεγχόµενων κτηνοτρόφων ανά ελεγχόµενο έργο γίνεται µε τη 
µέθοδο της συστηµατικής δειγµατοληψίας προσαρµοσµένη ως ακολούθως:  
Προκειµένου να σχηµατίσουµε ένα δείγµα n µονάδων από ένα πληθυσµό µεγέθους Ν, 
εργαζόµαστε ως εξής: 

α) Οι ελεγχόµενοι κτηνοτρόφοι κατατάσσονται σε αριθµητική αύξουσα σειρά σύµφωνα µε 
τον κωδικό εκτροφής τους. 
β) Ο έλεγχος πραγµατοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των Ν κτηνοτρόφων, το οποίο 
στρογγυλοποιείται προς τον µεγαλύτερο ακέραιο (5% Χ Ν =n). Σε κάθε περίπτωση ο 
αριθµός των ελεγχόµενων κτηνοτρόφων n δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 2. 
γ) Ο πληθυσµός στη συνέχεια χωρίζεται σε n οµάδες µεγέθους κ=Ν/n. 
δ) Επιλέγεται τυχαία ένας κτηνοτρόφος (λ) από την πρώτη οµάδα και στη συνέχεια οι 
υπόλοιποι µε βήµα κ (λ, λ+κ, λ+2κ,…..).  

3. Η διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου έχει ως παρακάτω:  
• Το Κ.Ζ.Γ.Π. επιλέγει τον δικαιούχο στον οποίο θα διενεργηθεί ο έλεγχος. Ενηµερώνει 

σχετικά τη ∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, 
αποστέλλοντας ταυτόχρονα τη λίστα κατάταξης των κτηνοτρόφων που υπάγονται στον εν 
λόγω δικαιούχο. 

• Η ∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων προβαίνει στην 
επιλογή του δείγµατος, σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω και ενηµερώνει 
εγγράφως το αρµόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. 
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• Το αρµόδιο Κ.Ζ.Γ.Π.: 
 
α) Προβαίνει σε επιτόπια επίσκεψη: 
� του δικαιούχου, συµπληρώνοντας το συνηµµένο έντυπο Α, 
� των επιλεγµένων κτηνοτροφικών µονάδων στην περιοχή αρµοδιότητάς του 

συµπληρώνοντας το συνηµµένο έντυπο Β. 
β) Ενηµερώνει τα συναρµόδια Κ.Ζ.Γ.Π εφόσον από το δείγµα προέκυψαν κτηνοτροφικές 
µονάδες στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, ζητώντας τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου σε 
καθορισµένο χρονικό διάστηµα. 

� Τα συναρµόδια Κ.Ζ.Γ.Π προβαίνουν στον επιτόπιο έλεγχο και οι αρµόδιοι ελεγκτές 
συµπληρώνουν µόνον το έντυπο Β του συνηµµένου υποδείγµατος επιτόπιου ελέγχου, το 
οποίο διαβιβάζεται στο αρµόδιο Κ.Ζ.Γ.Π, προκειµένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Οι τυχόν 
παρατηρήσεις των ελεγκτών των συναρµόδιων Κ.Ζ.Γ.Π γράφονται στο συνηµµένο έντυπο Γ, 
κατόπιν συνεννοήσεως, µε τους ελεγκτές του αρµόδιου Κ.Ζ.Γ.Π. 

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος το αρµόδιο Κ.Ζ.Γ.Π αποστέλλει αντίγραφο του ολοκληρωµένου 
εντύπου επιτόπιας επίσκεψης στους ελεγχόµενους, στα τυχόν συναρµόδια Κ.Ζ.Γ.Π, στη ∆/νση 
Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και στην αρµόδια Περιφερειακή 
∆/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 
Επίσης, τα Κ.Ζ.Γ.Π. κατά την επιτόπια επίσκεψη στις κτηνοτροφικές µονάδες µε σκοπό τον 

έλεγχο των έργων των ενεργειών 1 και 2,  µεριµνούν ώστε η επίσκεψη αυτή να διενεργείται κατά την 
ώρα της παρουσίας του ελεγκτή αποδόσεων ή /και γενεαλογίας στην κτηνοτροφική µονάδα. 

 
 
 
 
 

             Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης α.α 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή 
Γρ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης  
κ. Ι. Καλκούνου  
                                               Ε. Ζέρβας 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 
ΜΕΤΡΟ 10 
∆ΡΑΣΗ 10.2.1 « ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Νοµική βάση:  
1. Άρθρο 48 του Καν (Ε.Ε) 809/2014. 
2. η αριθ. 481/66703/09-06-2016  (ΦΕΚ 1904 Β΄ 01-07-2016)  Απόφαση Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως ισχύει. 
3. η αριθ. 19/3696/12-01-2017 (ΦΕΚ 193 ́ Β 27-01-2017) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως ισχύει. 
4. η αριθ. ……. έγκριση µετακίνησης της ……. και η αριθ.  ……… έγκριση µετακίνησης 

της ………..    
 

Η επιτόπια επίσκεψη γίνεται στην έδρα του δικαιούχου όπου συµπληρώνεται το έντυπο Α και 
στις κτηνοτροφικές µονάδες όπου συµπληρώνεται το έντυπο Β. Οι κτηνοτροφικές µονάδες που 
ελέγχονται αφορούν δείγµα 5% επί των κτηνοτρόφων που συµµετέχουν µε ελάχιστο αριθµό 
ελεγχόµενων κτηνοτρόφων τους δυο. 
Προγραµµατισµένος   √√√√ Έκτακτος   
Έγγραφο ενηµέρωσης διενέργειας ελέγχου προς τον δικαιούχο & τους κτηνοτρόφους:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΑΦΜ  
Ε∆ΡΑ  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΤΙΤΛΟΣ  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

   
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ενεργειών 1 ή 2) 

ΦΥΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 

   

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ενέργειας 3) 
(να περιγραφεί σύµφωνα µε τη σχετική Υπουργική απόφαση και την απόφαση ένταξης ) 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ενέργειας 4) 
(να περιγραφεί σύµφωνα µε τη σχετική Υπουργική απόφαση και την απόφαση ένταξης) 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 ΕΛΕΓΚΤΗΣ 1 ΕΛΕΓΚΤΗΣ 2 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
ΟΝΟΜΑ   
ΕΠΩΝΥΜΟ   
ΚΛΑ∆ΟΣ   

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΟΝΟΜΑ  
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΘΕΣΗ  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
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ΕΝΤΥΠΟ Α. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ 
Ηµεροµηνία διενέργειας:   
α/α Α1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1 Τήρηση υποχρεώσεων του δικαιούχου σύµφωνα µε το άρθρο 22 της αρίθ. 481/66703/09-6-2016 

ΥΑ: 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 � Τήρηση χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης  προγράµµατος   
 � Τήρηση παραστατικών κ αι δικαιολογητικών του προγράµµατος σε ξεχωριστούς 

προσβάσιµους φακέλους 
  

 � Τήρηση φακέλου µε εξαµηνιαίες και ετήσιες τακτικές εκθέσεις για την πορεία φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου 

  

2 ∆ιατήρηση και χρήση του εξοπλισµού που έχει προµηθευτεί ο δικαιούχος στις εγκαταστάσεις 
του 

  

α/α Α2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

1 Ποσό συνολικά αιτηθέντων επιλέξιµων δαπανών δηµοσίας δαπάνης µέχρι την ηµεροµηνία 
ελέγχου 

 

2 Ποσό συνολικά δηλωθέντων επιλέξιµων δαπανών ιδίας συµµετοχής µέχρι την ηµεροµηνία 
ελέγχου 

 

4 Ποσό συνολικής οικονοµικής ενίσχυσης µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου  
6 Ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν  µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου  
7 ∆ίµηνο που ελέγχεται  
8 Ταυτοποίηση παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών στο αντίστοιχο δίµηνο ΝΑΙ ΟΧΙ 

  
9 Στοιχεία οικονοµικού αντικειµένου του διµήνου που ελέγχεται 
 ∆ηµόσια δαπάνη  Ιδία Συµµετοχή  

α/α Α3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1 & 2) 
 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
1 Καταχώρηση στοιχείων σε ειδικό λογισµικό πρόγραµµα    
2 Συλλέγονται και τηρούνται τα στοιχεία ελέγχου αποδόσεων ή /και γενεαλογίας σύµφωνα µε την  

απόφαση ένταξης του δικαιούχου και τις διαδικασίες των σχετικών αποφάσεων του 
προγράµµατος 

 
 

3 Χρονική περίοδος αναφοράς των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό λογισµικό  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

ΦΥΛΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 

ΖΩΩΝ 
Στοιχεία ζωικού κεφαλαίου στο οποίο 
εφαρµόζεται έλεγχος αποδόσεων ή/και 
γενεαλογίας 

   

∆ιαφορά από τα εγκεκριµένα στη σχετική 
απόφαση ένταξης 

   
α/α Α4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3) 

 
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΤΟΠΟΣ 
1 Ηµερίδες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου  

 
 

2 Συµµετοχή σε εκθέσεις µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου  
 

 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
3 Ύπαρξη ενηµερωτικού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού    
4 Ύπαρξη σχετικών έγγραφων οδηγιών και εκθέσεων του τεχνικού συµβούλου    
5 Ύπαρξη αφισών   
α/α                              Α5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4) 

 
              ΦΥΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΤΡΟΦΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 
ΖΩΩΝ (ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ/ΘΗΛΥΚΩΝ) 

 Στοιχεία ζωικού κεφαλαίου 
στο οποίο εφαρµόστηκε 
γονοτυπικός έλεγχος µέχρι 
την ηµεροµηνία ελέγχου 

 

   



5 
 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
 
 
 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
 
 
 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 
 
 
1)      ………………                                           2)   …………………..    
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ΕΝΤΥΠΟ Β.  ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
Ηµεροµηνία διενέργειας:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ 
ΟΝΟΜΑ  
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ 

 

Β1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1 Τήρηση υποχρεώσεων του κτηνοτρόφου σύµφωνα µε το άρθρο 23 της αριθ. 

481/66703/09-6-2016 ΥΑ: 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

� ∆ιευκόλυνση του ελέγχου    
� Φέρουν σήµανση όλα τα ελεγχόµενα ζώα   

 � Έχει ενηµερωθεί ο κτηνοτρόφος για τις υποχρεώσεις, τις διαδικασίες 
εφαρµογής και το στόχο του προγράµµατος και εάν ναι µε ποιο τρόπο 
ενηµερώθηκε 

 
 

 Τρόπος ενηµέρωσης:  Προφορική ενηµέρωση από το προσωπικό του συνεταιρισµού, τους ελεγκτές 
και τον υπεύθυνο τεχνολόγο γεωπόνο.  
 

 Β2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1 & 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 481/66703/2016 ΥΑ) 

1 Ταυτοποίηση των ελεγχόµενων ζώων    
2 Ηµεροµηνία τελευταίου ελέγχου αποδόσεων ή/και γενεαλογίας  
3 ∆ιασταύρωση ελέγχων αποδόσεων ή/και γενεαλογίας και στοιχείων ελεγκτή µε τα 

στοιχεία που τηρούνται στον δικαιούχο και στο Κ.Γ.Β.Ζ.  
 

4 Ύπαρξη µητρώου εκµετάλλευσης   
5 Ύπαρξη καταστάσεων καταγραφής ζωικού κεφαλαίου και στοιχείων του 

προγράµµατος ελέγχου αποδόσεων ή/και γενεαλογίας   
 

6 Παρουσία ελεγκτή αποδόσεων ή/και γενεαλογίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου   
7 Εφόσον απουσιάζει ο ελεγκτής  αποδόσεων ή/και 

γενεαλογίας να αναφερθεί η αιτιολογία απουσίας του 
 

8 Ονοµατεπώνυµο ελεγκτή αποδόσεων ή/και γενεαλογίας  
9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
  

ΦΥΛΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 
 Ζωικό κεφάλαιο 

κτηνοτρόφου  
  

10 Ύπαρξη ογκοµετρητών   
11 Γίνεται τακτική ενηµέρωση στον κτηνοτρόφο για την κατάσταση του ζωικού του 

κεφαλαίου (αποδόσεις, γενετικοί δείκτες, προτεινόµενες αποµακρύνσεις κ.λ.π.)   

 Β3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3) 

1 Συµµετοχή σε ηµερίδες 
 

  

2 Ηµεροµηνίες και τόπος ηµερίδων που συµµετείχε  
 
 

3 Χορηγήθηκε έντυπο ενηµερωτικό υλικό από τον δικαιούχο    

4 Χορηγήθηκε ηλεκτρονικό ενηµερωτικό υλικό από τον δικαιούχο   
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ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 

1. ……………………      2.  ………………………. 
 

Ηµεροµηνία:                   Ηµεροµηνία:  
 
Υπογραφή:       Υπογραφή: 

                       Β4.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4) 
 

  ΦΥΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 
(ΓΟΝΟΤΥΠΗΜΕΝΩΝ )ΖΩΩΝ 
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 

1 Ζωικό κεφάλαιο 
κτηνοτρόφου 

   
 

2 Γίνεται ενηµέρωση του κτηνοτρόφου µετά το γονοτυπικό έλεγχο για την 
κατάσταση του ζωικού του κεφαλαίου (πχ προτεινόµενοι αποκλεισµοί από 
την αναπαραγωγή) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ                                           1)  ………………….. 
 

2) ……………………… 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ  
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