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ΘΕΜΑ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΟΥ 

ΑΞΟΝΑ 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ), ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄/267/3-12-2007) και ιδίως του άρθρου 

37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

3. Το Ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού Νόµου του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/128/7-9-1984). 

              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ     

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    

 Αθήνα, 20/12/2011 
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4. Το Π.∆. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α΄/297/29-12-

2000). 

5. Την υπ’ αρ. 399570/10-10-2001 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Γεωργίας «Σύσταση ∆ιοικητικού Τοµέα 

Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης 

Ειδικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ Β΄/1363/2001), όπως 

συµπληρώθηκε µε τις 229920/20-2-2002 (ΦΕΚ Β΄/233/27-2-2002) και 222822/22-4-

2003 (ΦΕΚ Β΄/592/14-5-2003) όµοιες και µετονοµάστηκε µε τις διατάξεις της παρ.4 του 

άρθρου 46 του Ν. 3614/2007 σε «∆ιοικητικό Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών».  

6. Την υπ’ αρ. 280682/4-5-2009 (ΦΕΚ Β΄/972/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό 

Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και 

Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή Υπουργού», όπως 

τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αρ. 261044/27−4−2010 (ΦΕΚ Β΄/625/11-5-2010), 

271674/10−5−2010 (ΦΕΚ B΄/701/25-5-2010), 271726/6-9-2010 (ΦΕΚ Β΄/1400/6-9-

2010) και 135074/8-2-2011 (ΦΕΚ Β΄/267/18-2-2011) όµοιες Αποφάσεις. 

7. Την υπ’ αρ. 339621/7-12-2009 (ΦΕΚ 516/Υ.Ο.∆.∆./10-12-2009) Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως 

διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 523/Υ.Ο.∆.∆./11-12-2009,  µε την οποία διορίζεται ο ∆ιβάρης 

Ευάγγελος του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βαθµό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο 

οποίος θα προΐσταται των Υπηρεσιών του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και 

Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

8. Το άρθρο 24 του Ν. 3156/2003 µε τίτλο «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων 

και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/157/25-6-2003), περί 

σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το 

ΕΓΤΠΕ−Π και την υπ’ αρ. 256223/16-10-2003 (ΦΕΚ Β΄/1557/22-10-2003) Απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Γεωργίας, περί διάρθρωσης, λειτουργίας και αρµοδιοτήτων της, όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 301479/22-10-2004 (ΦΕΚ Β΄/1632/3-11-2004) όµοια 

Απόφαση. 

9. Το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 324005/9-9-2008 (ΦΕΚ Β΄/1886/12-9-2008) ΚΥΑ, περί 

αναδιάρθρωσής και µετονοµασίας της ως άνω υπηρεσίας σε Ειδική Υπηρεσία  

Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, υπαγόµενη στον 

Ειδικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

10. Το άρθρο 7, παράγραφος 13α του Ν. 3840/2010, µε τον οποίο η ως άνω υπηρεσία 

µετονοµάστηκε εκ νέου σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. 
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11. Την υπ’ αρ. 135073/3-2-2011 (ΦΕΚ Β΄/315/25-2-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 324005/9-9-2008 ΚΥΑ και ειδικότερα το άρθρο 2 µε την 

οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και της 

ανατέθηκε η άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013, επιπροσθέτως των 

αρµοδιοτήτων που ασκεί. 

12. Την υπ’ αρ. 282966/9-7-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Έγκριση του Κανονισµού 

διαδικασίας πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων 

που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» 

(ΦΕΚ Β΄/1205/13-7-2007), όπως ισχύει κάθε φορά. 

13. Την υπ’ αρ. 327739/11-10-2007 (ΦΕΚ Β΄/2038/17-10-2007) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «∆ιαπίστευση του Οργανισµού Πληρωµών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – 

Ν.Π.Ι.∆. ως Οργανισµού Πληρωµών για τις δαπάνες των γεωργικών ταµείων (Ε.Γ.Τ.Ε. 

και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)». 

14. Την υπ’ αρ. 37501/4-3-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μεταφορά της ∆ηµόσιας 

∆απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πληρωµή των Μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 

περιόδου 2007-2013 και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 

«Κοινωνικοοικονοµικά Μέτρα» του ΕΠΑΛ περιόδου 2000-2006 από το Π∆Ε, καθώς και 

ρύθµιση σχετικών θεµάτων για την εφαρµογή του». 

15. Την υπ’ αρ. 8932/22-9-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων για τη «Θέσπιση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013» (ΦΕΚ Β΄/2153/16-10-2008), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

16. Την υπ’ αρ. 4130/15-5-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων «Τύπος και περιεχόµενο των Αποφάσεων Ένταξης / Χρηµατοδότησης 

πράξεων, Έγκρισης πράξεων και Αποδοχής σε εφαρµογή του Ν. 3614/2007 άρθρο 38». 

17. Την υπ’ αρ. 1483/5-6-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισµό ενισχύσεων 

και διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 132 «Συµµετοχή γεωργών σε 

συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» του ΠΑΑ (ΦΕΚ 

Β΄/1201/19-6-2009, ΦΕΚ Β΄/1327/3-7-2009). 

18. Την υπ’ αρ. 1720/3-7-2009 Υπουργική Απόφαση λεπτοµερειών εφαρµογής του Μέτρου 

132 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» του Άξονα 1 

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» του 
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ΠΑΑ (ΦΕΚ Β΄/1412/15-7-2009), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αρ. 2133/19-4-2010 

(ΦΕΚ Β΄/561/30-4-2010) και 3653/24-9-2010 (ΦΕΚ Β΄/1648/15-10-2010) Υπουργικές 

Αποφάσεις και ισχύει. 

19. Την υπ’ αρ. 262345/22-3-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

«Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των µέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του 

άρθρου 68 του Κανονισµού (ΕΚ) 73/2009 του Συµβουλίου και του Κανονισµού (ΕΚ) 

1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄/323/24-3-2010). 

20. Την υπ’ αρ. 176542/3-8-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής και 

άσκησης των αρµοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευµένου Οργανισµού 

Πληρωµών, που έχουν ανατεθεί στα Τµήµατα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής των 

αρµόδιων ∆ιευθύνσεων των Γενικών ∆ιευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών του Ν. 3852/2010, στο πλαίσιο 

διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., για το Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄/1893/29-

8-2011). 

21. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 «για τη 

χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» καθώς και τους εφαρµοστικούς αυτού, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

22. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου της 20ής Σεπτεµβρίου 2005 «για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ)», όπως ισχύει κάθε φορά. 

23. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 «για τη θέσπιση 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου», όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

24. Του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 «για τη βιολογική 

παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Καν. 

(ΕΟΚ) 2092/1991 του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 “περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα 

και στα είδη διατροφής”» καθώς και τους εφαρµοστικούς αυτού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά. 

25. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011 «για τη θέσπιση 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου όσον αφορά 

την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συµµόρφωση σε σχέση µε 

µέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης», όπως ισχύει κάθε φορά. 

26. Την υπ’ αρ. Ε (2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), όπως 

αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που 

δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριµένης Απόφασης. 
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27. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού πέρα από αυτήν που ορίζεται στο άρθρο 

26 της υπ’ αρ. 1483/5-6-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1201/19-6-2009, 

ΦΕΚ Β΄/1327/3-7-2009). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Μέτρου 132 του Άξονα 1 του ΠΑΑ, που αφορά στη 

συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων, εγκρίνουµε τον Οδηγό 

Εφαρµογής – Μέρος ΙΙ (Έλεγχοι & Πληρωµή δικαιούχων) του Μέτρου 132, που αποτελεί 

Παράρτηµα της παρούσας. 

Με την παρούσα Απόφαση, συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται ο Οδηγός Εφαρµογής του 

Μέτρου 132, του οποίου το Μέρος Ι (Ένταξη) εγκρίθηκε µε την Υπουργική Απόφαση 

1720/3-7-2009 (ΦΕΚ Β΄/1412/15-7-2009), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια 

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

- Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΑΑ 

2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

3. Περιφέρειες – ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων – 

Έδρες τους 

 

Αποδέκτες για κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

- Γραφείο κου. Υπουργού 

- Γραφείο κου. Υφυπουργού 

- Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

- Γραφείο κου. Ειδικού Γραµµατέα  

- ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας 

- ∆/νση Προγραµµατισµού & Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων 

- ∆/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων ∆ενδρ/κής 

- ∆/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγ. Καλλιέργειας 

- ∆/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής 

- ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

- ∆/νση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής 

- ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκµηρίωσης 

- ∆/νση Οικονοµική 

- ∆/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής 

Παραγωγής 

2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

3. Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

4. Α.Τ.Ε. 

- ∆/νση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 

5. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

6. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 

7. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. 

8. ΣΥ.∆.Α.Σ.Ε.  

9. Ένωση Νέων Αγροτών Ελλάδος 

10. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ Έλεγχοι & Πληρωµή δικαιούχων 

Υποδείγµατα Οδηγού Εφαρµογής: 

- Αίτηση Πληρωµής 

- Έντυπο Επιτόπιου Ελέγχου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ     

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                      ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ             Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΙΣ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ               ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

                                                                           

 

 

 

 

                                                                                          

 

∆΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 

«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 

 

 

ΜΕΤΡΟ 132  

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

 

 
 
 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μέρος ΙΙ – Έλεγχοι & Πληρωµή δικαιούχων 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ* 

9. Έλεγχοι .................................................................................................................... 2 

9.1 Γενικά ............................................................................................................... 2 

9.2 Έλεγχοι µετά την ένταξη του δικαιούχου .......................................................... 2 

10. ∆ιαδικασία καταβολής της ενίσχυσης ..................................................................... 4 

10.1 Υποβολή Αίτησης Πληρωµής ......................................................................... 4 

10.2 ∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση Πληρωµής ................................ 6 

10.3 Επιλεξιµότητα δαπανών .................................................................................. 8 

10.4 ∆ηµοσιοποίηση ............................................................................................... 9 

10.5 Αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης ...................................................... 9 

10.6 Πληρωµή των δικαιούχων ............................................................................... 9 

11. Μειώσεις – Αποκλεισµοί ........................................................................................ 10 

12. Ανωτέρα βία ........................................................................................................... 10 

13. Ανάκτηση ενισχύσεων ............................................................................................ 10 

 
* Τα σηµεία 1 έως και 8 βρίσκονται στον Οδηγό Εφαρµογής Μέρος Ι – Ένταξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υποδείγµατα: 

- Αίτηση Πληρωµής 

- Έντυπο Επιτόπιου Ελέγχου 
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9. ΕΛΕΓΧΟΙ 
 

9.1 Γενικά 

Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (ή σε κάποιες 

περιπτώσεις µόνο Αγροτικής Οικονοµίας) των Γενικών ∆/νσεων Περιφερειακής 

Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών (στο εξής 

∆ΑΟΚ/∆ΑΟ) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/2010), προβαίνουν στους διοικητικούς 

ελέγχους και στις ενέργειες όπως προβλέπονται στο άρθρο 19, παράγραφος 1 της 

ΚΥΑ 1483/2009, και σύµφωνα µε την ΚΥΑ 176542/2011 για τον καθορισµό 

λεπτοµερειών εφαρµογής και άσκησης των αρµοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο, για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης 

µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας, να χρησιµοποιεί στοιχεία που έχει λάβει από άλλες 

υπηρεσίες, φορείς ή οργανισµούς, όπως προβλέπεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του ΠΑΑ και στις εκάστοτε τροποποιήσεις του και ειδικότερα στην Ενότητα 

ΙΙΙ, Μέρος ΙV. 

 

Για τους επιτόπιους ελέγχους αρµόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ 

Ανταγωνιστικότητα (στο εξής ΕΥΕ ΠΑΑ), που συνεργάζεται για το σκοπό αυτό µε 

την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΑΑ (στο εξής ΕΥ∆ ΠΑΑ), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

324005/2008 που ορίζει µεταξύ άλλων τις αρµοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 

9.2 Έλεγχοι µετά την ένταξη του δικαιούχου 

Σε όλες τις Αιτήσεις Πληρωµής πραγµατοποιούνται διοικητικοί έλεγχοι και 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατό και ενδεδειγµένο να ελεγχθούν 

διοικητικά, προκειµένου να επαληθευθεί η τήρηση των κανονιστικών και θεσµικών 

απαιτήσεων. Κατά τους διοικητικούς ελέγχους επί των Αιτήσεων Πληρωµής 

εξακριβώνεται: 
I. η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών, 

II. η πραγµατοποίηση των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται η Αίτηση, 

III. η ολοκλήρωση της ενέργειας σε σχέση µε την ενέργεια για την οποία 

ζητήθηκε και χορηγήθηκε η ενίσχυση. 

Για το σύνολο των Αιτήσεων συµπληρώνεται φύλλο διοικητικού ελέγχου. 

 

Η ΕΥΕ ΠΑΑ, σε συνεργασία µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή/και άλλες υπηρεσίες, 

πραγµατοποιεί ελέγχους διασταύρωσης στοιχείων, για την αποφυγή παράτυπης 

διπλής χρηµατοδότησης από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ, από άλλα ενωσιακά ή εθνικά 

καθεστώτα ενίσχυσης και από άλλες περιόδους προγραµµατισµού. 

 

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις που περιγράφονται στην Ενότητα ΙΙΙ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ, ΙΙΙ.3, 2 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, δεν 

θα πραγµατοποιούνται, λόγω α) του χαµηλού προϋπολογισµού ανά στηριζόµενη 

εκµετάλλευση, β) του γεγονότος ότι το µεγαλύτερο µέρος, ή ακόµα και το σύνολο, 

των επιλέξιµων δαπανών αφορά δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, γ) της κάλυψης των 

στόχων των επιτόπιων πιστοποιήσεων  από την εφαρµογή των δειγµατοληπτικών 

επιτόπιων ελέγχων του ΙΙΙ.4 της ίδιας ενότητας, δ) του γεγονότος ότι για την πράξη 
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χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης από αναγνωρισµένο/εγκεκριµένο Πιστοποιητικό 

Οργανισµό, µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος να µην έχει πραγµατοποιηθεί αυτή να είναι 
µικρός, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24, παράγραφος 4 του Καν. (ΕΕ) 

65/2011. 

 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι, διενεργούνται, µε βάση κατάλληλο δείγµα, και ολοκληρώνονται 
πριν από την καταβολή της τελικής πληρωµής για την πράξη, εφόσον αυτό είναι 
εφικτό. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την ΕΥΕ ΠΑΑ (Μονάδα Γ2) και 
περιλαµβάνουν επίσκεψη στην εκµετάλλευση του δικαιούχου. Ελέγχονται όλες οι 
δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου που µπορούν να ελεγχθούν επιτόπια 

(οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο) και συµπληρώνεται έντυπο επιτόπιου ελέγχου 

(σχετικό Υπόδειγµα στο Παράρτηµα). Η ΕΥΕ ΠΑΑ (Μονάδες Β2 και κατά 

περίπτωση Γ2) σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ ΠΑΑ (Μονάδα Γ): 

- οργανώνει τον έλεγχο, i) προσδιορίζοντας και κατανέµοντας χρονικά 

τους επιτόπιους έλεγχους, ii) ενηµερώνοντας τη Μονάδα Γ2 που θα 

διενεργήσει τον έλεγχο για παράγοντες κινδύνου που πρέπει απαραίτητα 

να ελεγχθούν, iii) πραγµατοποιώντας κι άλλες κατά περίπτωση 

απαραίτητες ενέργειες,  

- προσδιορίζει το δείγµα, έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον 4% των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ 

και οι οποίες πρέπει να καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε 

ηµερολογιακό έτος, λαµβανοµένων υπόψη µόνο των ελέγχων που 

διενεργούνται έως το τέλος του σχετικού έτους και σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5% των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ 

κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου προγραµµατισµού, 

- εποπτεύει την διαδικασία ελέγχου, 

- αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Ενότητα ΙΙΙ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ, ΙΙΙ.4, 3 του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Προς αυτόν το σκοπό, η Μονάδα Γ2 καταρτίζει εκθέσεις 

ελέγχου. 

 

Η Μονάδα Γ2 γνωστοποιεί στους υπό έλεγχο φορείς τη διενέργεια των ελέγχων, υπό 

τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου. Η προαναγγελία του 

ελέγχου περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα και δεν 

υπερβαίνει τις δεκατέσσερεις (14) ηµερολογιακές ηµέρες. Ωστόσο, σε ελέγχους 
δικαιούχων που λαµβάνουν ενίσχυση για πιστοποίηση ζωικής παραγωγής, η 

προαναγγελία δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ηµερολογιακές ηµέρες, µε εξαίρεση δεόντως 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις.  

 

Οι ελεγκτές που αναλαµβάνουν τους επιτόπιους ελέγχους δεν πρέπει να έχουν λάβει 
µέρος στους διοικητικούς ελέγχους της ίδιας πράξης. 

 

Κατά τους επιτόπιους ελέγχους, ελέγχονται απαραίτητα και οι επιπλέον 

(προαιρετικοί) στόχοι που δηλώθηκαν από τον δικαιούχο στην Αίτηση Ενίσχυσης και 
έτυχαν έγκρισης. Τα αρχεία µε τα ποσοτικά ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν την 

παρακολούθηση και επίτευξη των επιπλέον στόχων πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµα 

από το δικαιούχο στον ελεγκτή. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι 
εγκεκριµένοι επιπλέον στόχοι δεν παρακολουθούνται ή δεν επιτυγχάνονται από το 

δικαιούχο, ο ελεγκτής καταγράφει ανάλογες παρατηρήσεις στο έντυπο ελέγχου και 
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ενηµερώνει σχετικά το δικαιούχο να προβεί σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι µπορεί να συνδέονται µε την πιστοποίηση. 

 

Το έντυπο επιτόπιου ελέγχου υπογράφεται από τον ελεγκτή και τον ελεγχόµενο. Με 

το πέρας του ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται στους 

φορείς εφαρµογής και υλοποίησης. Σε περίπτωση εύρεσης παρατυπιών, αντίγραφο 

της έκθεσης ελέγχου κοινοποιείται και στον ελεγχόµενο δικαιούχο από την ΕΥΕ 

ΠΑΑ. Ο δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει εγγράφως πιθανές αντιρρήσεις του επί των 

ευρηµάτων και των πιθανών συνεπειών τους, υπό µορφή ένστασης κατά τη 

διαδικασία δηµοσιοποίησης του σηµείου 10.4 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής. 

 

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων 

εθνικού ή κοινοτικού δικαίου από δικαιούχο, διενεργείται έκτακτος επιτόπιος έλεγχος 

και, όπου απαιτείται, ζητείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η αναστολή χρηµατοδότησης της 

πράξης. 

 

10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 

10.1 Υποβολή Αίτησης Πληρωµής  
Οι Αιτήσεις Πληρωµής υποβάλλονται ετησίως από το δικαιούχο. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 18 της ΚΥΑ 1483/2009, µετά την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσµεύσεών του 

και εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, ο δικαιούχος 

υποβάλλει στην αρµόδια ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ συµπληρωµένη Αίτηση Πληρωµής (σχετικό 

Υπόδειγµα στο Παράρτηµα) µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εκτάκτων περιστατικών, η υποβολή 

εκπρόθεσµης Αίτησης Πληρωµής οδηγεί σε µείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα 

του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η Αίτηση 

είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 

εικοσιπέντε (25) ηµερολογιακών ηµερών, χωρίς ο δικαιούχος να ενηµερώσει την 

αρµόδια ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ για την πορεία της πράξης, τους λόγους της καθυστέρησης 

υλοποίησης και δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογηµένη, η πράξη θεωρείται ότι 
εγκαταλείφθηκε και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις καθίστανται αµέσως 

απαιτητές στο σύνολό τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Ενότητα ΙΙΙ, 
ΜΕΡΟΣ ΙΧ, ΙΧ.2. του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αίτηση παράτασης κατατίθεται στην αρµόδια 

∆ΑΟΚ/∆ΑΟ και εξετάζεται από αυτήν και η απάντηση κοινοποιείται στη ΕΥΕ ΠΑΑ 

και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Οι ετήσιες δεσµεύσεις θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται µε τη συµπλήρωση ενός 

ηµερολογιακού έτους από την ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης, όπως 

αυτή ορίζεται στο σηµείο 10.3 του παρόντος Οδηγού περί επιλεξιµότητας δαπανών. 

 

Ειδικότερα για όσους από τους δικαιούχους της 1
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του Μέτρου 132 (σηµείο 10.3 Οδηγού 1
η
 περίπτωση), δεν κατέστη 

δυνατή η υποβολή Αιτήσεων Πληρωµής µε την ολοκλήρωση των ετήσιων 

δεσµεύσεών τους και ως αποτέλεσµα αυτού παρατηρείται η µη συµµόρφωσή τους µε 

το άρθρο 18 της ΚΥΑ 1483/2009 για γεγονός ωστόσο που δεν οφείλεται σε 

καθυστέρηση ή αµέλεια εκ µέρους τους αλλά σε µη έγκαιρη ολοκλήρωση του 

θεσµικού πλαισίου του Μέτρου λόγω των µεταβολών στην αυτοδιοίκηση µε την 
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εφαρµογή του Ν. 3852/2010, ένα έτος µετά την υπογραφή της ατοµικής Απόφασης 

Έγκρισης Πράξης ∆ικαιούχου θα υποβάλλουν για τα δύο πρώτα έτη υλοποίησης 

ισάριθµες Αιτήσεις Πληρωµής.  

 

Η συµπλήρωση της Αίτησης Πληρωµής γίνεται ηλεκτρονικά µέσω σχετικής 

εφαρµογής στο διαδικτυακό τόπο www.metro132.gr (πρόσβαση και µέσω συνδέσµου 

από την ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr) ή σε έντυπη µορφή εφόσον υπάρχει 
σχετική ανακοίνωση στις αρµόδιες ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ. 

 

Η διαδικασία για την συµπλήρωση και υποβολή της Αίτησης ηλεκτρονικά είναι η 

εξής: ο υποψήφιος συµπληρώνει την Αίτηση Πληρωµής µέσω της εφαρµογής που 

υπάρχει στην ιστοσελίδα www.metro132.gr έχοντας τη δυνατότητα για προσωρινή 

αποθήκευση της Αίτησης στην εφαρµογή και την επεξεργασία της σε επόµενη 

επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Όταν αποφασίσει για όλα τα στοιχεία της Αίτησης, 

τότε ο υποψήφιος οριστικοποιεί την ηλεκτρονική Αίτηση και την εκτυπώνει 
προκειµένου να την υποβάλει έντυπα στην αρµόδια ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ, µαζί µε τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, όπου και πρωτοκολλείται. Με την 

οριστικοποίησή της, καταγράφεται αυτόµατα από την εφαρµογή η ηµεροµηνία και η 

ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης, καθορίζεται ο κωδικός της Αίτησης, ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται ηλεκτρονικά η διαβίβαση της Αίτησης στην ΕΥΕ ΠΑΑ. 

 

Σε περίπτωση που η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Πληρωµής γίνει εντύπως, 

τότε ο δικαιούχος συµπληρώνει το έντυπο της Αίτησης που θα είναι διαθέσιµο στις 

αρµόδιες ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ ή στην ιστοσελίδα www.metro132.gr για «κατέβασµα» και 
εκτύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία της Αίτησης Πληρωµής 

καταχωρούνται στο πληροφορικό σύστηµα (ηλεκτρονική εφαρµογή Μέτρου 132) µε 

ευθύνη των ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ. 

 

Ο χρόνος έναρξης και λεπτοµέρειες της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων 

Πληρωµής θα γνωστοποιούνται στους δικαιούχους µε ανακοίνωση του Φορέα 

Εφαρµογής που θα δηµοσιοποιείται στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ και στο διαδίκτυο. 

 

Κάθε Αίτηση Πληρωµής µπορεί να ανακληθεί πλήρως ή εν µέρει οποιαδήποτε 

στιγµή. Η απόδειξη της ανάκλησης αυτής καταχωρίζεται από την αρµόδια 

∆ΑΟΚ/∆ΑΟ στην ηλεκτρονική εφαρµογή ή µόνο έντυπα µαζί µε την Αίτηση. 

 

Εάν ωστόσο η ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ έχει ήδη ενηµερώσει το δικαιούχο για παρατυπίες στην 

Αίτηση Πληρωµής ή εάν η ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ έχει ειδοποιήσει το δικαιούχο για την 

πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και στη συνέχεια ο εν λόγω επιτόπιος 

έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τµήµατα που 

αφορούν οι παρατυπίες.  

 

Η ανάκληση της Αίτησης Πληρωµής επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση στην οποία 

βρισκόταν πριν την υποβολή της. 

 

Επίσης, οι Αιτήσεις Πληρωµής µπορεί να αναπροσαρµοστούν ανά πάσα στιγµή µετά 

την υποβολή τους, σε περιπτώσεις εµφανών σφαλµάτων που έχουν διαπιστωθεί από 

την ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ. 
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10.2 ∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση Πληρωµής 
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ταυτόχρονα στην αρµόδια ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ: 

I. Συµπληρωµένη ως προς όλα τα απαραίτητα πεδία και υπογεγραµµένη Αίτηση 

Πληρωµής, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι η 

συµπλήρωση του πίνακα του σηµείου ∆ της Αίτησης Πληρωµής (Άλλα Στοιχεία 

Εκµετάλλευσης) είναι υποχρεωτική. 

II. Αντίγραφο της Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης, όπου θα δηλώνεται πλήρως 

και θα εµφανίζεται αναλυτικά το δηλωµένο από το δικαιούχο φυτικό ή και ζωικό 

κεφάλαιο που έχει ενταχθεί στο Μέτρο, καθώς και η συµµετοχή του στο Μέτρο 

132 και στους αντίστοιχους κωδικούς της Παράλληλης ∆ράσης για την ένταξη 

αγροτεµαχίων του στη Βιολογική Γεωργία ή στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης. Όταν η βεβαίωση πιστοποίησης του σηµείου IV της παρούσας 

ενότητας έχει εκδοθεί πριν την τελευταία Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης, οπότε 

µπορεί να παρουσιάζει διαφορές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο µε αυτή, θα 

υποβάλλονται οι Ενιαίες ∆ηλώσεις Εκµετάλλευσης των δύο τελευταίων ετών. 

III. Εξοφληµένα παραστατικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κ.Β.Σ. όπως 

ισχύει. Τα παραστατικά αφορούν τις δαπάνες, που έχουν κριθεί επιλέξιµες, όπως 

περιγράφονται στην Απόφαση Έγκρισης Πράξης.  

Για τη διασφάλιση της µη επανυποβολής σε άλλο πρόγραµµα για 

συγχρηµατοδότηση των πρωτότυπων οικονοµικών παραστατικών που 

συνοδεύουν την Αίτηση Πληρωµής, θα πρέπει να ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: 

- Τα πρωτότυπα οικονοµικά παραστατικά προσκοµίζονται στη ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ, όπου 

σφραγίζεται ή αναγράφεται η ένδειξη «έγινε χρήση για ενισχύσεις του Μέτρου 

132 του ΠΑΑ 2007-2013» και σφραγίζονται µε στρογγυλή σφραγίδα ∆ηµόσιας 

Υπηρεσίας της ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ. ∆ίπλα από τη σφραγίδα πρέπει να υπάρχουν η 

υπογραφή και το όνοµα του αρµοδίου υπαλλήλου της ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ. Ειδικά για τη 

νησιωτική χώρα (πλην Κρήτης και Ευβοίας), η σφράγιση/αναγραφή µπορεί να 

γίνεται και σε οικείο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, εφόσον υπάρχει, 
οπότε και η Αίτηση Πληρωµής και τα άλλα δικαιολογητικά µπορούν να 

αποστέλλονται ταχυδροµικά στην οικεία ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ από τον δικαιούχο ή το 

Γραφείο. 

- Στη συνέχεια τα πρωτότυπα σφραγισµένα παραστατικά φωτοτυπούνται και ο 

δικαιούχος καταθέτει µαζί µε την Αίτηση Πληρωµής επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα των σφραγισµένων (σύµφωνα µε τη διαδικασία της 

προηγούµενης παραγράφου) πρωτότυπων οικονοµικών παραστατικών. Τα 

πρωτότυπα παραστατικά θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του δικαιούχου και 
να επιδεικνύονται σε τυχόν έλεγχο. 

Τα τιµολόγια πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον παρέχοντα την υπηρεσία ή το 

αγαθό (που έχει εγκριθεί για ενίσχυση σύµφωνα µε την ατοµική Απόφαση 

Έγκρισης Πράξης) στο όνοµα και το ΑΦΜ του δικαιούχου. ∆εν γίνονται δεκτά 

τιµολόγια που εκδίδονται στην επωνυµία και στο ΑΦΜ µιας οµάδας παραγωγών 

της οποίας τα µέλη είναι δικαιούχοι του Μέτρου. Τα εξοφληµένα τιµολόγια θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση, είτε να αναφέρουν την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» (µε 

σφραγίδα ή χειρόγραφα) στο σώµα τους και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή 

του εκδότη, είτε να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα 

αναφέρεται και ο τρόπος εξόφλησης. 

Για τις δαπάνες συµβούλου ή/και επιβλέποντα, πρέπει να κατατίθεται, από  

γεωτεχνικούς ιδιώτες – µέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επιπλέον των παραπάνω απόδειξη 
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καταβολής από τον γεωτεχνικό της κράτησης υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που ανέρχεται σε 

2 % επί της αµοιβής. 

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έχει στη διάθεσή του και καταθέσει ένα 

(συνολικό) τιµολόγιο από τον πάροχο της υπηρεσίας (π.χ. Φορέα Πιστοποίησης) 

για το σύνολο ή το τµήµα της εκµετάλλευσης που είναι σε πιστοποίηση ενώ 

ενταγµένο στο Μέτρο είναι µόνο υποσύνολο αυτού, τότε το προς πληρωµή ποσό 

θα ανάγεται στο επιλέξιµο υποσύνολο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει οι επί µέρους 

δαπάνες να εµφανίζονται αναλυτικά επί του τιµολογίου ή το τιµολόγιο να 

συνοδεύεται από βεβαίωση του εκδότη του µε ανάλυση της συνολικής δαπάνης. 

IV. Πρόσφατη και εν ισχύ βεβαίωση πιστοποίησης από τον Πιστοποιητικό 

Οργανισµό/Φορέα (πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο από τον Φορέα), 

µηχανογραφηµένη, µε αναλυτικά καταγεγραµµένα (στο κύριο σώµα ή σε 

παράρτηµα) όλα τα στοιχεία του που αφορούν αγροτεµάχια, εκτάσεις, 

καλλιέργειες, ζώα, εγκαταστάσεις κλπ. Συγκεκριµένα: 

i. Στην περίπτωση των προτύπων Agro 2 και Agro 3, πιστοποιητικό του 

Πιστοποιητικού Οργανισµού/Φορέα µαζί µε τα όποια παραρτήµατά του. 

ii. Στην περίπτωση της βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας, Αποδεικτικό 

Έγγραφο για την επιχείρηση σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του Καν. (ΕΚ) 889/2008. 

Τα στοιχεία του πιστοποιητικού ή του Αποδεικτικού πρέπει να είναι σε συµφωνία 

µε τα αντίστοιχα της Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης και της Απόφασης 

Έγκρισης του δικαιούχου ή της τελευταίας τροποποίησής της εφόσον υπάρχει. 
Αίτηση τροποποίησης µπορεί να υποβάλλεται και ταυτόχρονα µε την Αίτηση 

Πληρωµής. Σε περίπτωση αποκλίσεων, που δεν επιτρέπουν να επιβεβαιωθεί κατά 

τον έλεγχο ότι πράγµατι το ενταγµένο φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο ή η 

παρασκευαστική δραστηριότητα τηρούν τους κανόνες του συστήµατος ποιότητας, 

το πιστοποιητικό ή το αποδεικτικό δεν θα γίνονται δεκτά για την πληρωµή. 

V. Ανανεωµένη σύµβαση µε τον Πιστοποιητικό Οργανισµό/Φορέα εφόσον αυτή 

που είχε κατατεθεί µε το Φάκελο Υποψηφιότητας έληξε πριν την υποβολή της 

Αίτησης Πληρωµής. Αντίστοιχα υποβάλλεται τροποποιηµένη σύµβαση, εφόσον 

τα στοιχεία της που αφορούν ενταγµένο φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο (εκτάσεις, 

αγροτεµάχια, κωδικοί τους κλπ.) έχουν µεταβληθεί στη δήλωση ΟΣ∆Ε και µε την 

οποία πρέπει να συµφωνούν. 

VI. Κατά την πρώτη Αίτηση Πληρωµής, κατά περίπτωση ένα ή περισσότερα από 

τα παρακάτω, εφόσον υποχρεούνταν να τα καταθέσουν µέχρι την πρώτη Αίτηση 

Πληρωµής και εκκρεµεί η κατάθεσή τους: 

- Απόφαση έγκρισης για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» 

του Άξονα Ι του ΠΑΑ 2007-2013,  

- φωτοτυπία πρόσφατα θεωρηµένου βιβλιαρίου ΟΓΑ, 

- αντίγραφο πρόσφατα θεωρηµένου µητρώου κτηνοτροφικής 

εκµετάλλευσης / µελισσοκοµικού βιβλιαρίου. 

Όποιοι δικαιούχοι δεν προσκοµίσουν όποιο ή όποια από τα παραπάνω, ως 
όφειλαν, αποκλείονται από το Μέτρο. 

VII. Όσοι έχουν αιτηθεί και εγκριθεί για δαπάνη αγοράς λογισµικού 

(εξοπλισµός) θα πρέπει να προσκοµίσουν άδεια χρήσης λογισµικού. Σε αντίθετη 

περίπτωση η εγκεκριµένη δαπάνη θα κρίνεται µη επιλέξιµη για το σύνολο της 

πενταετίας. 

VIII. Όσοι έχουν αιτηθεί και εγκριθεί για δαπάνη κατάρτισης, µε την 

Αίτηση Πληρωµής θα πρέπει να καταθέσουν: 
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i. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό κατάρτισης που βεβαιώνει τη συµµετοχή του 

δικαιούχου,  

ii. Αποδεικτικό της πιστοποίησης του εισηγητή της κατάρτισης από το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριµένη δαπάνη θα κρίνεται µη επιλέξιµη. Η 

βεβαίωση ή το πιστοποιητικό κατάρτισης θα πρέπει να περιγράφουν το θέµα της 

κατάρτισης, καθώς και τον τόπο πραγµατοποίησής της και τη διάρκειά της. 

 

10.3 Επιλεξιµότητα δαπανών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 3 της ΚΥΑ 1483/2009, οι δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας ένταξης δεν θεωρούνται επιλέξιµες 

και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση.  

Από τον παραπάνω περιορισµό εξαιρούνται οι δαπάνες των υποχρεωτικών 

δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται στο Φάκελο Υποψηφιότητας. Η 

επιλεξιµότητα τέτοιων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν πριν την ηµεροµηνία 

ένταξης, καθορίζεται από την ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης, ως 

ακολούθως: 

1
η
 περίπτωση: ο δικαιούχος εφαρµόζει το επιλεγµένο σύστηµα ποιότητας τροφίµων 

από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης ή και 
νωρίτερα (και είχε καταθέσει δικαιολογητικά υπάρχουσας πιστοποίησης στο Φάκελο 

Υποψηφιότητας). Σε αυτήν την περίπτωση ως έναρξη υλοποίησης της πράξης 

θεωρείται η επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης 

και η επιλεξιµότητα των πραγµατοποιούµενων δαπανών, εφόσον προσκοµίσουν τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά κατά την πρώτη Αίτηση Πληρωµής, ξεκινάει από τότε. 

Επιπλέον σε αυτήν την περίπτωση, οι δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών 

του Φακέλου Υποψηφιότητας δύνανται να καταστούν επιλέξιµες και προγενέστερα 

της προθεσµίας υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης (όχι πάντως νωρίτερα της 

ηµεροµηνίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), εφόσον αφορούν το 

χρονικό διάστηµα για το οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση του Πιστοποιητικού 

Οργανισµού/Φορέα που προσκοµίζει ο δικαιούχος µε την Αίτηση Πληρωµής. 

Για τους δικαιούχους αυτής της περίπτωσης, η «ολοκλήρωση των ετήσιων 

δεσµεύσεων», σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ΚΥΑ 1483/2009, για το πρώτο έτος 

πραγµατοποιείται ένα έτος µετά από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 

Αιτήσεων Ενίσχυσης και στην ετήσια επέτειο αυτής της ηµεροµηνίας για τα επόµενα 

έτη. 

2
η
 περίπτωση: ο δικαιούχος δεν εµπλέκεται ενεργά στο επιλεγµένο σύστηµα 

ποιότητας τροφίµων, πριν από την υπογραφή της ατοµικής Απόφασης Έγκρισης 

Πράξης ∆ικαιούχου. 

Σε αυτήν την περίπτωση ως έναρξη υλοποίησης της πράξης θεωρείται η ηµεροµηνία 

υπογραφής της Απόφασης Έγκρισης Πράξης ∆ικαιούχου και η επιλεξιµότητα των 

πραγµατοποιούµενων δαπανών ξεκινά από τότε. 

Για τους δικαιούχους αυτής της περίπτωσης, η «ολοκλήρωση των ετήσιων 

δεσµεύσεων», σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ΚΥΑ 1483/2009, για το πρώτο έτος 

πραγµατοποιείται ένα έτος µετά την υπογραφή της ατοµικής Απόφασης Έγκρισης 

Πράξης ∆ικαιούχου και στην ετήσια επέτειο αυτής της ηµεροµηνίας για τα επόµενα 

έτη. 

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της τελευταίας Αίτησης Πληρωµής πραγµατοποιείται 
πέντε έτη µετά από την έναρξη υλοποίησης. 
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Για παράδειγµα, ένας δικαιούχος που ήδη εφάρµοζε βιολογική παραγωγή πριν 

καταθέσει Αίτηση Ενίσχυσης και συνέχισε να την εφαρµόζει κανονικά και µετά από 

αυτήν, εφόσον έχει τη δυνατότητα ένα έτος µετά την προθεσµία υποβολής των 

Αιτήσεων Ενίσχυσης να λάβει και να προσκοµίσει βεβαίωση πιστοποίησης (και τα 

άλλα δικαιολογητικά του άρθρου 18 της ΚΥΑ 1483/2009), ανήκει στην 1
η
 από τις 

παραπάνω περιπτώσεις. Επιπλέον, στην πρώτη Αίτηση Πληρωµής µπορεί να αιτηθεί 
την πληρωµή των δαπανών που πραγµατοποίησε πριν και µετά την προθεσµία 

υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης, εφόσον αυτές αφορούν την έκδοση της 

βεβαίωσης πιστοποίησης (χρονικά και πρακτικά). 

 

10.4 ∆ηµοσιοποίηση  

α) Μετά τη διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων που αναφέρθηκαν στο 

σηµείο 9 του παρόντος Οδηγού και αφού ληφθούν υπόψη τυχόν µειώσεις – 

αποκλεισµοί σύµφωνα µε το σηµείο 11, οι ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ ολοκληρώνουν τη 

συµπλήρωση στην ηλεκτρονική εφαρµογή του σχετικού φύλλου διοικητικού ελέγχου. 

Στη συνέχεια η ΕΥΕ ΠΑΑ προβαίνει: 
- Στη σύνταξη καταστάσεων δικαιούχων και απορριπτόµενων τις οποίες 

δηµοσιοποιεί προκειµένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι. 
- Στην τήρηση αποδεικτικών της δηµοσιοποίησης στο αρχείο του Μέτρου. 

Η δηµοσιοποίηση γίνεται µε ανάρτηση στο διαδίκτυο από την ΕΥΕ ΠΑΑ και µε 

αποστολή των καταστάσεων για ανάρτηση στις ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ. Οι τελευταίες, εφόσον 

το κρίνουν σκόπιµο λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανοµή των δικαιούχων, 

αποστέλλουν τις καταστάσεις για ανάρτηση σε τοπικά Γραφεία Γεωργικής 

Ανάπτυξης, εφόσον υπάρχουν. 

β) Επί των δηµοσιοποιηµένων καταστάσεων οι ενδιαφερόµενοι και κάθε τρίτος, που 

έχει έννοµο συµφέρον, υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους στην ΕΥΕ ΠΑΑ µε 

κοινοποίηση στην οικεία ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών 

από τη δηµοσιοποίησή τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριµελείς επιτροπές, που 

συγκροτούνται για το σκοπό αυτό από την ΕΥΕ ΠΑΑ. 

 

10.5 Αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης 
α) Οι ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ αναγνωρίζουν, εκκαθαρίζουν τις δαπάνες και συντάσσουν σχετική 

πράξη, καταχωρώντας τα δεδοµένα στην ηλεκτρονική εφαρµογή. 

β) Στη συνέχεια υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωµής. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη διαδικασία, καθορίζονται µε εγκυκλίους του 

ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

10.6 Πληρωµή των δικαιούχων 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού επαληθεύσει ότι τηρούνται οι όροι χορήγησης ενίσχυσης, 

προβαίνει στην πληρωµή των δικαιούχων. Η πληρωµή των δικαιούχων γίνεται µε την 

κατάθεση του καταβλητέου ποσού στον ατοµικό τους λογαριασµό, που αναγράφεται 
στην Αίτηση Πληρωµής. 

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωµές καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ. 

∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η εκχώρηση της ενίσχυσης. 

Μετά το τέλος της πενταετίας, ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τα παραστατικά 

που αφορούν τη συµµετοχή του στο Μέτρο για τρία έτη από την τελευταία πληρωµή, 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν. (ΕΚ) 885/2006. 
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11. ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 
Εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 22 της ΚΥΑ 1483/2009. 

Στην περίπτωση που εξακριβώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλλει ψευδή δήλωση 

εκ προθέσεως, η υπό εξέταση πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΠΑΑ και τα 

ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου 

Μέτρου για το ηµερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόµενο. 

 

 

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 23 της ΚΥΑ 

1483/2009. 

 

 

13. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Για τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης, ακολουθείται για την 

ανάκτησή τους η διαδικασία που προβλέπεται στην Ενότητα ΙΙΙ, ΜΕΡΟΣ ΙΧ, ΙΧ.2. 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΑΞΟΝΑΣ 1 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) 

 
ΠΡΟΣ :  Περιφερειακή Ενότητα.……………………………….………….. 

∆ιεύθυνση…………………………..….……..……………………. 

Αριθµός Πρωτοκόλλου……..……..……………………………... 
Ηµεροµηνία….……………..………………….…………………… 

 

Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ* 

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (φυσικό / νοµικό)  :  

Επωνυµία (για Νοµικά 
Πρόσωπα): 

 

Όνοµα:  Επώνυµο:  

Ονοµατεπώνυµο πατέρα:  
Ονοµατεπώνυµο 
µητέρας: 

 

Α.Φ.Μ.:  ∆.Ο.Υ.:  

Ηµεροµηνία γέννησης:  Τόπος γέννησης:  

Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου:  
Ηµεροµηνία 
έκδοσης: 

 
Αρχή 
έκδοσης: 

 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ:  
Αρ. Αίτησης 
Ενίσχυσης 

 

Περιφερειακή Ενότητα:  

Οικισµός-∆ήµος-Κοινότητα 
κατοικίας: 

 

Οδός:  Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο:  Κιν. Τηλέφωνο:  e-mail:  

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆ΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ* 

Περιφερειακή Ενότητα:  Κωδικός:  

Οικισµός-∆ήµος-Κοινότητα:  Κωδικός:  

Τοποθεσία - τοπωνύµιο 
έδρας - Οδός: 

 Αριθ.:  Τ.Κ.:  

Α3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ* 

Πιστωτικό ίδρυµα:  Κωδ. πιστ/κού ιδρ/τος:  

ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασµού:  

 
* Τα στοιχεία συµπληρώνονται αυτόµατα από το πληροφορικό σύστηµα από τα στοιχεία της 
Αίτησης Ενίσχυσης και της Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης (Ε∆Ε). Ο αιτών/η αιτούσα µπορεί 
να τα µεταβάλει εφόσον έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. 

   

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 1η 2η 3η 4η 5η  

 

Β1. ∆ηλώνω ότι εφάρµοσα**: 

1 Βιολογική Γεωργία [Καν. (ΕΚ) 834/2007]  

2 Βιολογική Κτηνοτροφία [Καν. (ΕΚ) 834/2007]  

3 Βιολογική Παραγωγή τροφίµων [Καν. (ΕΚ) 834/2007] – 
παρασκευαστική δραστηριότητα 

 

4 Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση σύµφωνα µε το πρότυπο 
AGRO 2 (φυτική παραγωγή) 

 

5 Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση σύµφωνα µε το πρότυπο 
AGRO 3 (χοίρειο κρέας) 
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Β2. Στα παρακάτω τµήµατα της εκµετάλλευσής µου**:  

 

Ι) ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Α/Α 
Ε∆Ε

Κοινότητα / 
 Θέση 

Έκταση 
(καθαρή-
ψηφιοποι
ηµένη 
στρ.) 

Κωδικός 
ΟΣ∆Ε /  

Χαρτογραφ. 
κωδικός 

αγροτεµαχί
ου 

 
Οµάδα  

Καλλιέργειας
/ Ποικιλία 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
(Ιδιόκτητο /  

Ενοικιαζόµενο) 

Είδος 
Πιστοποίησης 

(1 ή 4 από 
πίνακα Β1) 

 Φορέας 
πιστοποίησης 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 
 
ΙΙ) ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Είδος ζώου Φυλή 
Παραγωγική 
Κατεύθυνση 

Αριθµός ζώων / 
µελισσοσµήνη 

Είδος Πιστοποίησης 
(2 ή 5 από πίνακα Β1) 

Φορέας 
πιστοποίησης 

Πρόβατα 
     

     

Αίγες 
     

     

Βοοειδή 
     

     

Χοίροι 
     

     

Μελίσσια 
     

     

Πουλερικά 
     

     

 
 
 
 
ΙΙΙ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) 

Εγκατάσταση Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Πρώτη Ύλη 
Είδος Πιστοποίησης 
(3 από πίνακα Β1) 

Φορέας 
πιστοποίησης 

    
 

    

 

 

 

 

**∆ηλώνονται: στον πίνακα του Β1 µόνο τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζονται και έχουν εγκριθεί 
για ενίσχυση και ο παραγωγικός τοµέας. Στους πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Β2 αντίστοιχα το φυτικό, ζωικό 
κεφάλαιο ή παρασκευαστική δραστηριότητα για τα οποία έχει εγκριθεί η ενίσχυση. 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 

 

Κατηγορία 
∆απανών 

Εγκεκριµέ
νο ποσό 
έτους*** 

Εγκεκριµέ
νο µέγιστο 

ποσό 
έτους*** 

Αιτούµε
νο  

ποσό 
(προσο

χή: 
χωρίς 
ΦΠΑ) 

Είδος 
παρα-
στατικ
ού****  

Παρα-
στατικό 
(Αριθµό
ς/Ηµ-
νία/ 

Εκδότη
ς) 

Ποσό 
παρα-
στατι- 
κού 
προ 
ΦΠΑ 

Απόδειξη 
Εξόφλησ

ης 

Πιστοποίηση 
       

Σύµβουλος 
βιολογικής - 
Επιβλέπων 
AGRO 

       

Σύµβουλος 
AGRO 

       

Αναλύσεις 
εδάφους, 
νερού, 
φυλλοδιαγνωστ
ικές 

       

Εργαστηριακές 
αναλύσεις για 
ποιότητα 
προϊόντων 

       

Αγορά 
εξοπλισµού και 
λογισµικού 
παρακολούθησ
ης 
εκµεταλλεύσεω
ν 

       

Τεχνική 
Κατάρτιση 
(υποστήριξη 
ειδικών 
στόχων) 

       

ΣΥΝΟΛΟ        

 

 *** Τα ποσά συµπληρώνονται αυτόµατα από το πληροφορικό σύστηµα.  

**** Επιλέγεται 1 για τιµολόγιο ή 2 για απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 

 

∆. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: 

 

Προϊόν 
Τελικό προϊόν  
(κιλά/εκτάριο) 

Έκταση 
(εκτάρια) 

Κόστος 
εισροών 

(€/εκτάριο) 

Τιµή πώλησης 
πιστοποιηµένου 
προϊόντος (€/κιλό) 

Τιµή 
πώλησης  
προϊόντος 

χωρίς 
πιστοποίηση 

(€/κιλό) 

      

      

 

Στη ζωική παραγωγή αντί εκτάρια συµπληρώνεται αριθµός ζώων  
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Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: 

Με την παρούσα δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και τα 
δικαιολογητικά που καταθέτω µε την παρούσα αίτηση, δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί και δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για λήψη άλλης 
ενίσχυσης από άλλο συγχρηµατοδοτούµενο Μέτρο ή Πρόγραµµα. 

 

 

 

ΣΤ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ: 

1.  Απόσπασµα της ενιαίας δήλωσης εκµετάλλευσης.       � 

2.  Εξοφληµένα παραστατικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κ.Β.Σ.     � 

3.  Βεβαίωση Πιστοποιητικού Οργανισµού/Φορέα.       � 

4.  Με την πρώτη Αίτηση Πληρωµής το/τα παρακάτω, σύµφωνα µε το σηµείο 16 της  

 Απόφασης Έγκρισης Πράξης, µόνο εφόσον δεν έχει/έχουν ήδη κατατεθεί στην αρµόδια  

 ∆ιεύθυνση: 

• Αντίγραφο πρόσφατα θεωρηµένου βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ.    � 

• Αντίγραφο πρόσφατα θεωρηµένου µητρώου κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.   � 

• Αντίγραφο πρόσφατα θεωρηµένου µελισσοκοµικού βιβλιαρίου .    � 

• Απόφαση Ένταξης στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Άξονα 1  

του ΠΑΑ 2007-2013.           � 

• Τροποποιηµένη σύµβαση µε φορέα πιστοποίησης ως προς τα ενταγµένα 

αγροτεµάχια / εκτάσεις ή το ζωικό κεφάλαιο ή την παρασκευαστική δραστηριότητα.  � 

• Άλλο            � 
 
 
 
 
 
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ    ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑ/ΣΑΣ 
 
 
 
 
 
 

Ονοµατεπώνυµο – Υπογραφή – Σφραγίδα 
Ηµεροµηνία 

………/……../……… 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) 

 
 

Α1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

∆/ΝΣΗ: ΑΡ. ΠΡΩΤ. – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1
ΟΥ

 ΕΛΕΓΚΤΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1
ΟΥ

 ΕΛΕΓΚΤΗ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2
ΟΥ

 ΕΛΕΓΚΤΗ*: ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2
ΟΥ

 ΕΛΕΓΚΤΗ*: 

 
Σήµερα στις …….../………./…………., ηµέρα ……..…….., σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’ αριθµ. 
1483/5-6-2009 και το µε αριθµ. πρωτ. ……………..………..έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ-Α, 
διεξήχθη επιτόπιος έλεγχος στην εκµετάλλευση του δικαιούχου µε τα παρακάτω στοιχεία 

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Επωνυµία (για Νοµικά 
Πρόσωπα) 

 

Όνοµα  Επώνυµο  

Ονοµατεπώνυµο πατέρα  
Ονοµατεπώνυµο 
αντιπροσώπου* 

 

Α.Φ.Μ.  ∆.Ο.Υ.  

Κωδικός ΟΠΣΑΑ  
Αρ. Αίτησης 
Ενίσχυσης 

 

Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου  
Ηµεροµηνία 
έκδοσης 

 Αρχή έκδοσης  

Περιφερειακή Ενότητα  

Οικισµός-∆ήµος-Κοινότητα 
κατοικίας 

 

Οδός  Αριθ.  Τ.Κ.  

Τηλέφωνο  Κιν. τηλέφωνο  e-mail  

Α3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆ΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Περιφερειακή Ενότητα  Κωδικός  

Οικισµός-∆ήµος-Κοινότητα  Κωδικός  

Τοποθεσία - τοπωνύµιο 
έδρας - Οδός  

 Αριθµ.  Τ.Κ.  

*Εφόσον υπάρχει. 

 
 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Παρίσταται ο ελεγχόµενος δικαιούχος ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος  

Ο έλεγχος πραγµατοποιείται προκειµένου να επαληθευθεί η τήρηση των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων που 
αναλαµβάνει ο δικαιούχος κατά την ένταξή του στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1483/2009 και αυτών που 
απορρέουν από την ένταξη και εφαρµογή στο εφαρµοζόµενο σύστηµα ποιότητας, στο πλαίσιο της … Αίτησης 
Πληρωµής. 

Επιλογή προς έλεγχο µε βάση: 

Έγινε ειδοποίηση για τον έλεγχο;  ΝΑΙ ΟΧI Εάν ΝΑΙ, ηµεροµηνία ειδοποίησης: ……/……/………. 
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Γ1. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 

Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε στα παρακάτω αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν στην Αίτηση Πληρωµής: 

 
Περιοχή / 

 Θέση 

 
Έκταση 
(στρ.) 

Κωδικός ΟΣ∆Ε /  
Χαρτογραφικός 

κωδικός 
αγροτεµαχίου 

 
Είδος  

καλλιέργειας 

Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
(Ιδιόκτητο /  

Ενοικιαζόµενο) 

Είδος 
Πιστοποίησης 

Συµφωνία µε 
πιστοποιητικό / 
βεβαίωση (στρ.) 

1 
 
 

      

2 
 
 

      

3 
 
 

      

4  
 
 

     

5 
 
 

      

Αριθµός πιστοποιητικού / βεβαίωσης: 
Ισχύς πιστοποιητικού / βεβαίωσης (από – έως): 

Παρατηρήσεις ελεγκτού: 
 

Παρατηρήσεις ελεγχόµενου: 

 

Γ2. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε στο παρακάτω ζωικό κεφάλαιο, όπως αυτό δηλώθηκε στην Αίτηση Πληρωµής: 

Είδος ζώου Φυλή 
Παραγωγική 

Κατεύθυνση 

Αριθµός ζώων /  
µελισσο-
σµηνών 

Ηλικία 
Είδος 
Πιστο-
ποίησης 

Συµφωνία µε πιστοποιητικό 
/ βεβαίωση (αρ.) 

Πρόβατα 
      

      

Αίγες 
      

      

Βοοειδή 

      

      

      

      

      

      

Χοίροι 

      

      

      

Μελίσσια 
      

      

Πουλερικά 

      

      

      

Αριθµός πιστοποιητικού / βεβαίωσης: 
Ισχύς πιστοποιητικού / βεβαίωσης (από – έως): 

Παρατηρήσεις ελεγκτού (σήµανση ζώων, συνθήκες διαβίωσης, ζωοτροφές, έλεγχος χρήσης βοσκοτόπων, έλεγχος 
εγκαταστάσεων, χρήση φαρµάκων κλπ.): 
 
 

Παρατηρήσεις ελεγχόµενου: 
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Γ3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Ο έλεγχος για την παρασκευαστική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε στις παρακάτω εγκαταστάσεις, όπως αυτές δηλώθηκαν 
στην Αίτηση Πληρωµής: 

Εγκατάσταση 
Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 

Πρώτη Ύλη 
Είδος 

Πιστοποίησης 
Συµφωνία µε πιστοποιητικό / 

βεβαίωση (αρ.) 

     

     

Αριθµός πιστοποιητικού / βεβαίωσης: 
Ισχύς πιστοποιητικού / βεβαίωσης (από – έως): 

Παρατηρήσεις ελεγκτού: 

Παρατηρήσεις ελεγχόµενου: 
 

 
 

∆. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΥΑ 1720/2009 – Οδηγός Εφαρµογής σ. 7.3) 

Ελέγχονται οι παρακάτω προαιρετικοί στόχοι όπως δηλώθηκαν στην Αίτηση Ενίσχυσης: 

α/α Στόχος – Περιγραφή 
Αρχική 
τιµή 

Τιµή στόχος 
Πραγµατοποιηθείσα 

τιµή 

Τήρηση – Παρακολούθηση – 
Εκπλήρωση στόχου – 

Αιτιολόγηση 

      

      

Παρατηρήσεις ελεγκτού: 

Παρατηρήσεις ελεγχόµενου: 
 

 
 

Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

α/α Περιγραφή ενέργειας ναι όχι Αιτιολόγηση 

1 Αποδοχή και διευκόλυνση του ελέγχου από το δικαιούχο    

2 Ορθή τήρηση του φακέλου υλοποίησης του Μέτρου    

3 Παροχή πρόσβασης σε λογιστικά βιβλία    

4 Εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη στο σύστηµα 
ποιότητας [Καν. (ΕΚ) 834/2007 και πρότυπα Agro 2 και Agro 3 του ΟΠΕΓΕΠ] 

   

5 Τελευταία επιθεώρηση πιστοποιητικού οργανισµού – Παρατηρήσεις    

6 Εκθέσεις & οδηγίες συµβούλου    

7 Εκθέσεις & οδηγίες επιβλέποντος    

8 Συµφωνία στοιχείων απόφασης έγκρισης (ή τροποποίησής, της εφόσον υπάρχει), 
δήλωσης ΟΣ∆Ε, σύµβασης µε φορέα πιστοποίησης ή και άλλων εγγράφων 

   

9 Τήρηση άλλων ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων    

10 ∆ιορθωτικές ενέργειες σε παραβάσεις προηγούµενων ετών    

Παρατηρήσεις ελεγκτού και προτάσεις για τυχόν περαιτέρω ελέγχους: 
 

Παρατηρήσεις ελεγχόµενου: 
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
(ΟΝΟΜ/ΜΟ) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

∆ηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα 
αποτελέσµατά του. Ενηµερώθηκα για τη δυνατότητά µου να 
υποβάλω τις αντιρρήσεις µου, εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών 
από την παραλαβή του αντιγράφου του παρόντος φύλλου 
ελέγχου, στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκοµίζοντας τα 
απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία. 
Ο ελεγχόµενος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 

Συµφωνώ µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου:  
ΝΑΙ                ΟΧΙ  

 
 
 

 
Ονοµατεπώνυµο – Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 
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