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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   

Με το παρόν εγχειρίδιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την διενέργεια των δευτεροβάθμιων 

διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις/ Περιφερειακές Μονάδες του 

ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό την διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών για την 

χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) στο τομέα των οπωροκηπευτικών από το 

ΕΓΤΕ.  

Στο παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου καθορίζονται τα σχετικά Υποδείγματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το θεσμικό πλαίσιο που προσδιορίζει τις διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης για τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών περιγράφεται στην ακόλουθη 

νομοθεσία: 

1. Καν. 1308/2013  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της κοινής 

οργάνωσης των αγορών των γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών 922/72, 

234/75, 1037/2001 & 1234/2007. 

2. Καν. 891/ 2017 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 

τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011» (ΕΕ L 138, 

25.5.2017, σ.4). 

3. Καν. 892/2017 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 

138, 25.5.2017,σ. 57). 

4. Καν. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157, 15.6.2011,σ1) 

5. Καν. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

6. Καν. 532/2020 της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους 

εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 
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2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 

όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 

7. Καν. 600/2020 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID 

8. Καν. 592/2020 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα 

παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον 

τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και 

των μέτρων που συνδέονται με αυτήν 

9. Καν. 743/2020 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας της 

παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών 

10. Υ.Α. 4270/139407/2018 Υπουργική Απόφαση Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ)αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ.671), (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της 

Επιτροπής και (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπής, σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης 

Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για 

βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών. 

11. Υ.Α. 1870/107783/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 Υπουργική 

Απόφασης για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων σχετικά με τα 

κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την 

Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των 

Οπωροκηπευτικών. 

12. Υ.Α. 2114/117393/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 Υπουργική 

Απόφασης σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των 

οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον 

τομέα των Οπωροκηπευτικών. 

13. Υ.Α. 869/153149 Τροποποίηση της αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 Υπουργική Απόφασης 

σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των 

οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον 

τομέα των Οπωροκηπευτικών 
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14. Υ.Α. 1102/154398 Τροποποίηση της αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 Υπουργική Απόφασης 

σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των 

οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον 

τομέα των Οπωροκηπευτικών. 

15. Υ.Α. 1449/239361 Τροποποίηση της αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 Υπουργική Απόφασης 

σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των 

οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον 

τομέα των Οπωροκηπευτικών. 

16. Υπ αριθμ. 60149/8-8-2019 εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες πληρωμής των Βιώσιμων 

Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών στο τομέα των οπωροκηπευτικών έτους υλοποίησης 

2019» 

17.Υπ’ αριθ. 61508/30-9-2020 εγκύκλιος με θέμα: «Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου 

των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

3.1 Στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων  

Η πολιτική που διαμορφώνεται μέσα από την εθνική στρατηγική εστιάζεται σε τρεις βασικούς 

άξονες, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των οπωροκηπευτικών στην αγορά για την 

επίτευξη βιώσιμης παραγωγής ανταγωνιστική τόσο στην αγορά της E.E. όσο και εκτός, στη βελτίωση 

της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών και στη συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλει 

ήδη ο τομέας για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος. 

3.2. Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών 

(Ο.Π.) ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

3.3. Ενωσιακή Χρηματοδότηση 

Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών από τα μέλη 

της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών· (ή τις ενώσεις των οργανώσεων 

παραγωγών μέσω των μελών των εν λόγω ενώσεων) που έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 

50 % του ποσού των δαπανών που όντως πραγματοποιούνται. Ωστόσο το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί 

υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ΕΚ 1308/2013 

H ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που 

διαθέτουν στο εμπόριο για κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών. Ωστόσο το 

ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται υπό τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΕΚ 

1308/2013 
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3.4. Περίοδος εφαρμογής 

Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών 

ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται για έγκριση από 

την οργάνωση παραγωγών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ /ΕΟΠ του μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται 

εκείνου της υλοποίησης του προγράμματος.  

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υλοποιούνται σε ετήσιες περιόδους που εκτείνονται από την 1η 

Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.  

3.5. Επιλέξιμες δράσεις 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος από τις αναγνωρισμένες 

ΟΠ/ΕΟΠ που περιγράφονται στην Απόφαση έγκρισης του Ε.Π., ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες 

δαπανών 1: 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

2. Μηχανήματα ‐ Εξοπλισμός παραγωγής –Λοιπός Εξοπλισμός  

3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι 

επιλέξιμες οι κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους 

παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με 

την προστασία του περιβάλλοντος και η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

4. Προβολή ‐ Προώθηση  

5. Κατάρτιση, συμβουλές και τεχνική βοήθεια για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και 

διαχείρισης του ΕΠ και την εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες 

αναδιοργάνωσης των επί μέρους λειτουργιών της ΟΠ, τυποποίησης διαδικασιών, μελέτες σχετικές με 

την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. 

6. Διοικητικές Δαπάνες και έξοδα προσωπικού 

Διοικητικά έξοδα και έξοδα προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή επιχειρησιακών ταμείων και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:  

α) γενικά έξοδα που αφορούν ειδικότερα το επιχειρησιακό ταμείο ή το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 

συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων και των εξόδων προσωπικού, των εκθέσεων και 

μελετών αξιολόγησης και των εξόδων τήρησης των λογαριασμών καθώς και διαχείρισης των 

λογαριασμών.  

β) έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εκ του νόμου επιβαρύνσεων για 

μισθούς και ημερομίσθια 

7. Δαπάνες για την μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 

 
1 υπ’ αριθ. 61508/30-9-2020 εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 
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8. Δαπάνες για την βιολογική μέθοδο παραγωγής 

9. Δαπάνες για την ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας 

10. Δαπάνες για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών 

11. Δαπάνες για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών-εξαπόλυση εγκεκριμένων 

μακροοργανισμών 

12. Δαπάνες αντικατάστασης οδικής μεταφοράς των προϊόντων και μεταφορά τους με τρένο ή πλοίο  

13. Δαπάνη Κόστους Πιστοποίησης 

3.6. Αρμόδιες Αρχές  

H Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της περιοχής που δραστηριοποιείται η 

Οργάνωση Παραγωγών/ΕΟΠ με εγκεκριμένο ΕΠ, ορίζει Επιτροπή Παραλαβής των δράσεων του ΕΠ των 

αναγνωρισμένων ΟΠ/ΕΟΠ η οποία διενεργεί πριν την χορήγηση της ενίσχυσης διοικητικούς ελέγχους 

και επιτόπιους ελέγχους στο 100% των αιτήσεων ενίσχυσης .Κατ’ εξαίρεση για το έτος υλοποίησης 2019 

λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, οι επιτόπιοι 

έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο 10 % του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης.2 

Το Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

είναι ο αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής χρηματοδότησης των 

εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση και αξιολόγηση των 

δευτεροβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και για την εξαγωγή του δείγματος ελέγχου, από 

το σύνολο των αιτήσεων πληρωμής. 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση των 

δευτεροβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στην έδρα των Οργανώσεων Παραγωγών. Για το 

σκοπό αυτό έχουν οριστεί τριμελείς επιτροπές ανά Περιφερειακή Διεύθυνση / Περιφερειακή Μονάδα 

με την υπ’ αριθμ. 78666/16-10-2019 απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

3.7. Διαδικασία έγκρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων  

Για την έγκριση ενός νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ή την τροποποίηση του υφιστάμενου 

εγκεκριμένου, η Ο.Π./Ε.Ο.Π. υποβάλλει σχετικό αίτημα προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) το οποίο κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και 

Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.  

Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Π.Ε) της λειτουργίας των 

ΟΠ/ΕΟΠ της ΔΑΟΚ, διενεργεί ελέγχους και συντάσσει σχετική Έκθεση Ελέγχου η οποία κοινοποιείται 

στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Δ/νση 

Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ. 

 
2 Άρθρο 14, ΕΚ 532/2020  
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Η αρμόδια αυτή Διεύθυνση εισηγείται σε Πενταμελή Επιτροπή του ΥπΑΑΤ η οποία παράλληλα με 

την εισηγητική έκθεση ελέγχου, εξετάζει τη σκοπιμότητα και την αρτιότητα των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, τη συνοχή τους με τους στόχους της εθνικής στρατηγικής και γνωμοδοτεί για την 

έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

3.8. Χορήγηση ενίσχυσης 

Η χορήγηση της ενίσχυσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος καταβάλλεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 

2020 του έτους δηλαδή που έπεται του έτους υλοποίησης του προγράμματος. 

3.8.1. Προκαταβολή 

Οι ΟΠ υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας 

Περιφερειακής Ενότητας κατά τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο για προκαταβολή τμήματος 

της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη δαπάνη δεδομένου έτους για την τετράμηνη 

περίοδο που αρχίζει το μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Η ΔΑΟΚ ελέγχει και διαβιβάζει 

εντός 10 ημερών στον ΟΠΕΚΕΠΕ την αίτηση πληρωμής της ΟΠ/ΕΟΠ. Οι προκαταβολές καταβάλλονται 

στην ενδιαφερόμενη ΟΠ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 17 

στην υπ’ αριθμ. Υ.Α. 4270/2018. 

3.8.2. Μερική Πληρωμή 

Οι ΟΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στη ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, για 

καταβολή μέρους της ενίσχυσης (μερική πληρωμή) που αντιστοιχεί στα ήδη δαπανηθέντα ποσά στο 

πλαίσιο του Ε.Π. Οι αιτήσεις για μερική πληρωμή είναι δυνατόν να υποβάλλονται οποτεδήποτε, αλλά 

κατά ανώτατο τρεις φορές κάθε έτος. Το ελάχιστο ποσό για το οποίο οι ΟΠ μπορούν να αιτηθούν 

μερικές πληρωμές είναι 30.000€. Το συνολικό ποσό των πληρωμών με βάση τις αιτήσεις για την 

καταβολή μέρους της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού που έχει εγκριθεί ή των 

πραγματικών δαπανών για ένα συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μικρότερο. 

3.8.3. Εξόφληση 

Οι ΟΠ υποβάλλουν στην ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, σχετική αίτηση πληρωμής 

ή εξόφλησης υπολοίπου για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται ενίσχυση μέχρι τις 

15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται εκείνου για το οποίο ζητείται ενίσχυση. Ειδικά και κατά 

παρέκκλιση για το έτος 2020, οι αιτήσεις πληρωμής διαβιβάζονται από τις ΔΑΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2020 ανεξαρτήτως αν οι δράσεις υλοποιούνται ως 31/12/2019 ή 30/04/2020. Η ενίσχυση 

καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020, δηλαδή του έτους που 

έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. 

3.9. Διοικητικοί και Επιτόπιοι Έλεγχοι  

Πριν την χορήγηση της ενίσχυσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων 

Παραγωγών διενεργούνται από τις αρμόδιες επιτροπές της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & 
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Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της περιοχής που δραστηριοποιείται η Οργάνωση Παραγωγών, διοικητικοί έλεγχοι 

και επιτόπιοι έλεγχοι σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης. 3 

Για το έτος υλοποίησης 2019 λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των 

οργανώσεων που υπέβαλλαν αίτηση ενίσχυσης κατόπιν δειγματοληψίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ..4 

Κατά την διενέργεια των διοικητικών ελέγχων επαληθεύονται: 

1. η ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος που 

διαβιβάζεται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης.  

2. η αξία της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο, των εισφορών στο επιχειρησιακό ταμείο 

και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν·  

3. η ακριβής συσχέτιση της δηλωθείσας δαπάνης με τα παραδοθέντα προϊόντα και υπηρεσίες· 

4. η συμφωνία των δράσεων που έχουν αναληφθεί προς εκείνες που περιλαμβάνονται στο 

εγκριθέν επιχειρησιακό πρόγραμμα βάση παραστατικών τεκμηρίωσης και υλοποίησης των εν λόγω 

δράσεων και  

5. η τήρηση των χρηματοοικονομικών ή άλλων ορίων και ανωτάτων ορίων που επιβάλλονται . 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλες τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της οργάνωσης 

παραγωγών ή της ένωσης οργανώσεων παραγωγών οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν κατά τον χρόνο 

διεξαγωγής της επίσκεψης και ο έλεγχος των οποίων δεν ήταν δυνατός κατά τους διοικητικούς 

ελέγχους. Οι επιτόπιοι έλεγχοι αφορούν κυρίως: 

α) τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αναγνώρισης για το συγκεκριμένο έτος. Η διεξαγωγή του 

ετήσιου ελέγχου τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, της υπ΄αριθ. 

4270/139407/5-1-2018 ΥΑ λαμβάνει χώρα από την Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της 

λειτουργίας των ΟΠ/ΕΟΠ. Η επιτροπή αυτή συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου η την οποία διαβιβάζει 

προς την Τριμελή Επιτροπή παραλαβής των δράσεων του ΕΠ των ΟΠ/ΕΟΠ. 

β) την υλοποίηση των δράσεων και τη συνέπειά τους με το εγκριθέν επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η 

επιβεβαίωση υλοποίησης, κατά περίπτωση, πραγματοποιείται τόσο από τον έλεγχο των 

υποστηρικτικών παραστατικών όσο και τον φυσικό έλεγχο ως προς την παραλαβή και την λειτουργία 

τους. 

γ) για σχετικό αριθμό δράσεων: τη συμμόρφωση των δαπανών με την ενωσιακή νομοθεσία και την 

τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν προθεσμιών· 

δ) τη χρήση του επιχειρησιακού ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που δηλώθηκαν 

σε αιτήσεις για προκαταβολές ή για μερικές πληρωμές, της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο 

 
3 Άρθρο 22, παρ. 2,  Υ.Α. 4270/2018 
4 Άρθρο 14, ΕΚ 532/2020 και Υ.Α. 869/153149/2020 τροπ. 4270/2018  

ΑΔΑ: Ψ7Β146ΨΧΞΧ-ΨΣΟ



 

10 
 

εμπόριο, των εισφορών στο επιχειρησιακό ταμείο και των δαπανών που δηλώθηκαν συνοδευόμενων 

από λογιστικά ή ισοδύναμα έγγραφα·  

ε) την πλήρη παράδοση των προϊόντων από τα μέλη, την παροχή των υπηρεσιών και τη γνησιότητα 

των δηλωθεισών δαπανών· και  

στ) τους δευτεροβάθμιους ελέγχους που αναφέρονται στις ενέργειες απόσυρσης όσον αφορά τα 

έξοδα για τις αποσύρσεις από την αγορά, καθώς και την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή. 

3.10. Δευτεροβάθμιοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι 

Μετά την καταβολή της ενίσχυσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιτροπές 

παρακολούθησης και ελέγχου των Οργανώσεων Παραγωγών στις Περιφερειακές Δ/νσεις/ 

Περιφερειακές Μονάδες του Οργανισμού που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 78666/16-10-2019 

απόφαση προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργούν δευτεροβάθμιους διοικητικούς/ επιτόπιους ελέγχους 

στις εγκαταστάσεις των ΟΠ βάσει δείγματος το οποίο εξάγεται από την αρμόδια Διεύθυνση.  

Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της ορθής διενέργειας των πρωτοβάθμιων ελέγχων και 

γενικότερα η ορθή διαχείριση των προγραμμάτων από τις Οργανώσεις Παραγωγών. Για τις ανάγκες του 

ελέγχου συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου (Υπόδειγμα 2) 

Η επιλογή του δείγματος ελέγχου των ΟΠ που αποτελεί αντικείμενο δευτεροβάθμιου ελέγχου 

πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει ανάλυσης κινδύνου 

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το ύψος της ενίσχυσης  

β) τις διαπιστώσεις στο πλαίσιο των ελέγχων προηγούμενων ετών 

γ) να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια του ΕΠ 

Κατ’ εξαίρεση, λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν, για το 

έτος υλοποίησης 2019,οι επιτόπιοι έλεγχοι αντιστοιχούν στο 100% των αιτήσεων ενίσχυσης που 

αποτέλεσαν το δείγμα επιτόπιων ελέγχων από τις επιτροπές της ΔΑΟΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

Για τη διενέργεια των δευτεροβάθμιων ελέγχων ορίζονται με απόφαση προέδρου 5 επιτροπές 

παρακολούθησης και ελέγχου των Ο.Π. στις Περιφερειακές Δ/νσεις/ Περιφερειακές Μονάδες του 

Οργανισμού. 

Πριν την διεξαγωγή των ελέγχων η ελεγχόμενη Οργάνωση Παραγωγών ενημερώνεται εγκαίρως από 

την αρμόδια επιτροπή για τη χρονική διεξαγωγή του ελέγχου και την διαδικασία που θα τηρηθεί. Η 

ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως μέσω του συνημμένου στη παρούσα υποδείγματος 

1 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παραπάνω ειδοποίηση κοινοποιείται και στο Τμήμα 

 
5 78666/16-10-2019 απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ 
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Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, προκειμένου να 

παρακολουθείται η πορεία των ελέγχων. 

Οι ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την υλοποίηση του 

προγράμματος, καθώς και τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία του ελέγχου. 

Οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να διασφαλίσουν τους όρους επιλεξιμότητας της ενίσχυσης 

μεταβαίνουν στον τόπο υλοποίησης της δράσης ή, όταν η δράση είναι άυλη, στον ανάδοχο της δράσης. 

Ειδικότερα, οι δράσεις σε επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών των οργανώσεων παραγωγών που 

καλύπτονται από το δείγμα αποτελούν αντικείμενο μίας τουλάχιστον επίσκεψης για την επαλήθευση 

της εκτέλεσής τους. 

Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου που περιέχει τις ακόλουθες 

πληροφορίες: α) το καθεστώς ενισχύσεων και την αίτηση που ελέγχθηκε· β) τα ονόματα και τις ιδιότητες 

των προσώπων που ήταν παρόντα· γ) τις δράσεις, τα μέτρα και τα έγγραφα που ελέγχθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής ελέγχου και των αποδεικτικών στοιχείων που επαληθεύτηκαν· 

και δ) τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης 

οργανώσεων παραγωγών έχει τη δυνατότητα να υπογράψει την έκθεση για να βεβαιώσει την παρουσία 

του στον έλεγχο και να προσθέσει τις παρατηρήσεις του. Ο δικαιούχος είναι δυνατό να λάβει αντίγραφο 

της έκθεσης.6 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου οι αρμόδιοι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να αφήνουν ίχνη 

ελέγχου στα ελεγχθέντα πρωτότυπα παραστατικά – δικαιολογητικά που τηρούνται στο αρχείο της Ο.Π. 

και να καταγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων τους συμπληρώνοντας το συνημμένο στην 

παρούσα εγκύκλιο Υπόδειγμα 2. Η Έκθεση υπογράφεται τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Νόμιμο 

Εκπρόσωπο του δικαιούχου και στη συνέχεια δίδεται αντίγραφο του εν λόγω πρακτικού στον 

ελεγχόμενο. 

Τα αποτελέσματα των δευτεροβαθμίων ελέγχων διαβιβάζονται στο Τμήμα Σχεδιασμού 

Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων προκειμένου σε συνεργασία 

με την Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς να αξιολογηθούν και να προσδιοριστεί κατά πόσο τα 

προβλήματα που τυχόν εντοπίστηκαν είναι συστημικού χαρακτήρα και συνεπάγονται κινδύνους για 

άλλες παρόμοιες δράσεις, άλλους δικαιούχους ή άλλους οργανισμούς. Η εν λόγω αξιολόγηση 

προσδιορίζει επίσης τις αιτίες αυτών των καταστάσεων, την περαιτέρω εξέταση που ενδεχομένως 

απαιτείται, καθώς και τα συνιστώμενα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Key Controls) – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Σε σχέση με την επιλεξιμότητα των υλοποιηθέντων δράσεων και τα υποστηρικτικά έγγραφα που 

υποβάλλονται για κάθε δράση, η επιτροπή ελέγχου για κάθε επιλέξιμη δράση του Επιχειρησιακού 

 
6 EK 892/2017, Άρθρο 28 
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Προγράμματος ελέγχει για κάθε είδος δαπάνης αρχικά όλα τα παραστατικά τα οποία φέρουν το ίχνος 

ελέγχου της ΔΑΟΚ και στη συνέχεια συμπληρώνει το επιλέξιμο ποσό της δαπάνης που προκύπτει από 

τον έλεγχο του. 

Η επιτροπή ελέγχου συντάσσει την Έκθεση Δευτεροβάθμιου Επιτόπιου Ελέγχου-Υπόδειγμα 2, με 

τα αποτελέσματα του δευτεροβάθμιου επιτόπιου ελέγχου που διεξήγαγε στην έδρα της Ο.Π. 

επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ για την επιβεβαίωση ή μη καθενός από τα παρακάτω σημεία ελέγχου που 

υπάρχουν στο φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο της Ο.Π. 

Αφού συμπληρώσει τα γενικά στοιχεία του επιτόπιου ελέγχου, δηλαδή ημερομηνία και τον τόπο 

διεξαγωγής ελέγχου, τα στοιχεία της Ο.Π. και του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και τα στοιχεία των 

ελεγκτών δηλώνει και αν υπήρξε ειδοποίηση της Οργάνωσης ή όχι για την διεξαγωγή του ελέγχου 

Τα κυριότερα σημεία ελέγχου όπως αυτά αποτυπώνονται στο Υπόδειγμα 2- είναι τα εξής: 

I. Η οργάνωση και λειτουργία της Οργάνωσης Παράγωγων 

Ο έλεγχος των απαραίτητων στοιχείων έγκρισης αφορά τα παρακάτω: 

1. Έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών, όπως: 

- Απόφαση Αναγνώρισης Καν(ΕΚ)1308/2013 και Καν(ΕΚ)543/2011 

Ο ελεγκτής συμπληρώνει τον αριθμό αναγνώρισης της ΟΠ 

- Αντίγραφο Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών  

- Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος για την τήρηση Ειδικού Λογαριασμού 

Επιχειρησιακού Ταμείου στο όνομα της Οργάνωσης Παραγωγών και 

χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού προγράμματος  

- Αντίγραφο Καταστατικού Νομικού Προσώπου 

2. Η Οργάνωση Παραγωγών πληροί τα ελάχιστα κριτήρια Αναγνώρισης 

Η επιτροπή ελέγχου επαληθεύει την Απόφασης Αναγνώρισης της ΟΠ βάσει του Αριθμού 

Μελών και της Αξίας Εμπορευθείσας Παραγωγής. Συγκεκριμένα για την αναγνώριση Ο.Π. 

απαιτούνται κατ' ελάχιστο είκοσι (20) μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη 

ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να 

αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ. Για την αναγνώριση ΕΟΠ 

απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.7 

3. Έκθεσης Καλής Λειτουργίας.  

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει την ύπαρξη της Έκθεσης Καλής Λειτουργίας που συντάσσει η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου της Λειτουργίας των ΟΠ/ΕΟΠ, ελέγχου και αφορά 

τον ετήσιο έλεγχο τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης. Η Έκθεση διαβιβάζεται και προς 

την Τριμελή Επιτροπή παραλαβής των δράσεων του ΕΠ των ΟΠ/ΕΟΠ. 

4. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την υποβολή επιχειρησιακού προγράμματος 

 
7 Υ.Α 397/2017 άρθρο 6 
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5. Μητρώο Μελών 

Η επιτροπή ελέγχου διαπιστώνει την ύπαρξη Μητρώου Μελών της Ο.Π. 

6. Αριθμός εγγεγραμμένων μελών κατά την ένταξη στο πρόγραμμα  

Η επιτροπή ελέγχου συμπληρώνει τον αριθμό μελών από το Μητρώο Μελών και ελέγχει 

τον αριθμό των μελών που έχουν καταχωρηθεί, τη διάρκεια παραμονής τους στην 

Οργάνωση και τις καλλιέργειες τους. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού 

ως μέλους δεν δύναται να είναι κατώτερη του ενός έτους. Η αποποίηση της ιδιότητας του 

μέλους κοινοποιείται γραπτώς στην οργάνωση παραγωγών. 

7. Βιβλίο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου  

8. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για υποβολή επιχειρησιακού προγράμματος όσον 

αφορά στα: 

- Διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος: 

- Καθορισμό δράσεων υλοποίησης από την Οργάνωση Παραγωγών:  

- Τρόπος χρηματοδότησης 

- Κάλυψη ιδίας συμμετοχής 

- Υποβολή τροποποιήσεων επιχειρησιακού προγράμματος 

- Τήρηση βιβλίων και Ειδικής Λογιστικής 

- Έλεγχος λογιστικής εγγραφής της καταβολής ενίσχυσης μέσω αναλυτικού 

καθολικού για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του προηγούμενου έτους 

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει από το λογιστικό σύστημα της Ο.Π αντίγραφο της 

λογιστικής καρτέλας για την καταχώρηση της ενίσχυσης και καταγράφει σε μορφή 

παρατηρήσεων. 

- Φύλλο παραγωγής και διάθεσης προϊόντων για κάθε Μέλος – Παραγωγό/ Ατομική 

καρτέλα (σε περίπτωση μη μηχανοργάνωσης)  

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει δειγματοληπτικά 5% των μελών την ατομική καρτέλα 

των μελών σε περίπτωση μη μηχανογράφησης ή μέσα από το λογιστικό σύστημα  

- Ετήσιες δηλώσεις αναμενόμενης παραγωγής 

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει δειγματοληπτικά 5% των μελών τις δηλώσεις 

αναμενόμενης παραγωγής των μελών  

- Λογαριασμός Αποθήκης Γεωργικών Προϊόντων 

- Λογαριασμός Λογιστικού Ταμείου  

9. Γραπτή δήλωση της ΟΠ  

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει την ύπαρξη της δήλωση της Ο.Π. στην οποία αναγράφεται ότι 

η Ο.Π.: 
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- συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στους Καν(ΕΚ) 1308/2013, 2017/891, 

2017/892, όπως ισχύουν: 

- δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε άλλη ενωσιακή ή 

εθνική χρηματοδότηση σχετικά με δράσεις επιλέξιμες για ενίσχυση δυνάμει του 

Καν. (ΕΕ) 1308/2013 στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

- τα αγροτεμάχια των παραγωγών μελών της ΟΠ είναι ταυτοποιημένα στο ενιαίο 

σύστημα ταυτοποίησης 

10. Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Ε.Π. 

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει την ύπαρξη στο αρχείο της Ο.Π. της Υπουργικής Απόφασης 

Έγκρισης του Ε.Π. και των τροποποιήσεων αυτής ως προς την τήρηση κατά την υλοποίηση 

του Ε.Π., δηλαδή ελέγχει την εμπρόθεσμη αίτηση υποβολής νέου επιχειρησιακού 

προγράμματος ή τροποποίησης υφιστάμενου. Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 1η 

Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος, δηλαδή η 1η Σεπτεμβρίου2018. 

11. Ενημέρωση όλων των μελών της Οργάνωσης Παραγωγών για τις προτεινόμενες 

δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος 

Η επιτροπή ελέγχου κατά την επιτόπια επίσκεψη της διαπιστώνει και καταγράφει τον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται η ενημέρωση όλων των μελών της Οργάνωσης Παραγωγών για 

τις προτεινόμενες δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος π.χ. μέσω σχετικών 

αναρτημένων ανακοινώσεων για συμμετοχή παραγωγών σε δράσεις 

12. Τεχνική υποδομή, τεχνικές εγκαταστάσεις για την εμπορία των προϊόντων και για τις 

λοιπές δραστηριότητές, ανθρώπινο δυναμικό.  

Η επιτροπή ελέγχου διαπιστώνει με την επιτόπια επίσκεψη της αν υφίσταται η τεχνική 

υποδομή και οι τεχνικές εγκαταστάσεις για την εμπορία των προϊόντων και για τις λοιπές 

δραστηριότητές (π.χ. Ψυγεία, Διαλογητήρια, Ανυψωτικά, Γεφυροπλάστιγγα, Κλούβες 

πλαστικές συλλογής, Παλέτες πολλαπλής χρήσης, Οικόπεδα, κτλ). Επιπλέον επαληθεύει αν 

το ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης ταυτίζεται με αυτό που δηλώθηκε στη μελέτη που 

υποβλήθηκε ως υφιστάμενη κατάσταση. Καταγράφει τυχόν ευρήματα ή παρατηρήσεις. 

13. Εισφορές μελών  

Η επιτροπή ελέγχου κατά την επιτόπια επίσκεψη αναζητά αποδεικτικά έγγραφα για τον 

τρόπο υπολογισμού των εισφορών των μελών της οργάνωσης (π.χ. ως ποσοστό της αξίας 

παραγωγής τους), διαπιστώνει αν οι εισφορές των μελών καταγράφονται σε βιβλίο/ 

κατάσταση και καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται και ελέγχονται (π.χ. 

τραπεζικά extrait). Η επιτροπή ελέγχει δειγματοληπτικά σε ποσοστό 5% των μελών της 

Ο.Π., για την καταβολή των εισφορών μέσω τραπεζικών extrait  
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14. Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή  

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει στην βεβαίωση του Ορκωτού λογιστή στην οποία 

προσδιορίζεται, ελέγχεται και πιστοποιείται οι εισφορές των μελών, η αξία εμπορευθείσας 

παραγωγής της περιόδου αναφοράς (ν-2) και του έτους υλοποίησης 2019 

15. Διασταυρωτικός έλεγχος εμπορευθείσας αξίας παραγωγής έτους βάσης (ν-2)  

Η επιτροπή ελέγχου πραγματοποιεί δειγματοληπτικά σε ποσοστό έως 5% των φυσικών 

παραστατικών διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ των φυσικών παραστατικών π.χ. τιμολόγια 

πωλήσεων προϊόντων και αναλυτικού καθολικού από το λογιστικό σύστημα της Ο.Π. 

Ο έλεγχος των στοιχείων παραγωγής αφορά: 

16. Την διακίνηση της παραγωγής μέσα από την Οργάνωση Παραγωγών  

Η επιτροπή ελέγχου κατά την επιτόπια επίσκεψη αναζητά αποδεικτικά έγγραφα που 

αποδεικνύουν ότι το σύνολο της παραγωγής διακινείται μέσα από την Οργάνωση 

Παραγωγών και καταγράφει τον τρόπο που ελέγχεται αυτό από την Οργάνωση 

Παραγωγών όπως: 

- Για τα προϊόντα που διακινεί η Οργάνωση Παραγωγών δέχεται καθ’ έτος δηλώσεις 

αναμενόμενης παραγωγής από τα μέλη  

- Η Οργάνωση Παραγωγών διασταυρώνει τα στοιχεία των καθ΄ έτος δηλώσεων 

αναμενόμενης παραγωγής με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, του 

προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. και του προγράμματος ολοκληρωμένης παραγωγής 

- Υπάρχει εμπορία μη μελών  

- Εάν γίνεται εμπορία μη μελών πραγματοποιείται έλεγχος μητρώου και 

παραστατικών που αποδεικνύουν την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων  

- Η Οργάνωση Παραγωγών διακινεί η ίδια το σύνολο της παραγωγής των μελών 

17. Αποζημιώσεις στα μέλη της Οργάνωσης από τον Ε.Λ.Γ.Α. 

Η επιτροπή ελέγχου αναζητά αποδεικτικά έγγραφα και καταγράφει για την περίοδο που 

ελέγχεται, τα προϊόντα και το λόγο που καταβλήθηκαν αποζημιώσεις από τον Ε.Λ.Γ.Α.. Δεν 

θα πρέπει οι ποσότητες των προϊόντων που αποζημιώθηκαν να προσμετρούνται στην 

εμπορευθείσα παραγωγή. 

Ο οικονομικός έλεγχος κίνησης λογαριασμού της Ο.Π. αφορά : 

18. Στην επιβεβαίωση του Αριθμού Λογαριασμού Τραπέζης και του Πιστωτικού 

ιδρύματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

19. Στη σωστή καταχώρηση των δαπανών του λογαριασμού  

Η επιτροπή ελέγχου κάνει δειγματοληπτικό διασταυρωτικό έλεγχο σε ποσοστό έως 5% των 

τιμολογίων των δαπανών μεταξύ extrait και παραστατικών δαπανών για να διαπιστώσει 

αν οι δαπάνες του λογαριασμού είναι σωστά καταχωρημένες 
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II. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

20. Πρακτικά των επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής των Δράσεων της 

ΔΑΟΚ από το οποίο προκύπτει σαφές οικονομικό αποτέλεσμα, ως προς τις ημερομηνίες 

ολοκλήρωσης του ελέγχου και τις υπογραφές των μελών της Επιτροπής καθώς και ως προς 

εγκριθείσες & απορριφθείσες δαπάνες 

21. Έκθεση για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος  

Η επιτροπή ελέγχου, ελέγχει την ύπαρξη του εντύπου – έκθεσης που έχει συνταχθεί από 

την Οργάνωση Παραγωγών για την επίτευξη των στόχων προγράμματος. Στο έντυπο αυτό 

απεικονίζονται δείκτες εκροών, αποτελέσματος και δείκτες αντικτύπου για την εκτίμηση 

της προόδου προς την επίτευξη των στόχων, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

22. Έγγραφα επιβεβαίωσης απόσυρσης προϊόντων για δωρεάν διανομή 

Η επιτροπή ελέγχου για το έτος 2019 ελέγχει στο 3% των ποσοτήτων που αποσύρθηκαν, 

τα παραστατικά που προσκομίστηκαν με την πληρωμή και αφορούν 8 

- τις ποσότητες που αποσύρθηκαν και την επιβεβαίωση τους  

- την σωστή τήρηση των λογαριασμών 

- τον τόπο προορισμού και των παραδόσεων στους δικαιούχους και την 

επιβεβαίωση τους  

23. Έγγραφα συμμετοχής των μελών σε προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης  

Η επιτροπή ελέγχου ελέγχει αν και ποια μέλη της Ο.Π. συμμετέχουν σε προγράμματα 

Αγροτικής Ανάπτυξης, από τις τελικές καταστάσεις που προκύπτουν από τους 

μηχανογραφικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν τα προσωπικά 

στοιχεία των παραγωγών, έκταση και 13ψηφιος των αγροτεμαχίων που εφαρμόστηκε η 

δράση και φέρουν τις υπογραφές της Επιτροπής Παραλαβής των Δράσεων της ΔΑΟΚ.  

Η επιτροπή ελέγχου δύναται δειγματοληπτικά σε ποσοστό 5% των παραγωγών που 

συμμετέχουν στις δράσεις αυτές, να επιβεβαιώσει τα παραπάνω μέσα από το ΟΠΣΕΑΕ 

χρησιμοποιώντας τις βεβαιώσεις πληρωμών που εκδίδονται από το λογιστήριο του 

ΟΠΕΚΕΠΕ με την επιστροφή τους στο γραφείο. 

24. Επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης 

 
8 8Άρθρο 20 παρ.10, Υ.Α. 4270/2018 
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Η επιτροπή ελέγχου κατά την επίσκεψη της στην έδρα της Ο.Π. καταγράφει αναλυτικά τις 

εγκεκριμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, πιστοποιεί την 

ολοκλήρωση τους και επιβεβαιώνει την ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της 

επένδυσης όπως περιγράφεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για τις δράσεις για την 

υλοποίηση των οποίων συμμετέχουν μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών (π.χ. συντονισμένη 

μετατροπή ποικιλιών) ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί δειγματοληπτικά και επί τόπου στις 

εκμεταλλεύσεις των μελών αυτών. Για τον έλεγχο άυλων δράσεων (π.χ. δράσεις 

κατάρτισης) μπορεί να διενεργηθεί επί τόπου έλεγχος στις εγκαταστάσεις των αναδόχων. 

Ο έλεγχος γίνεται συγκρίνοντας τα στοιχεία της εγκριθείσας μελέτης, των σχετικών 

οικοδομικών αδειών, ή αδειών λειτουργίας με την υλοποιηθείσα κατάσταση.  

Ενδεικτικά γίνεται: 

- επιβεβαίωση αγοράς συγκεκριμένου εξοπλισμού, της λειτουργίας και εφαρμογής 

του 

- επιβεβαίωση αγοράς του αντίστοιχου πολλαπλασιαστικού υλικού,  

- επιβεβαίωση αναδιάρθρωσης καλλιέργειας, 

- διαπίστωση της πιστοποίησης ποιότητας με πρότυπα, 

- διαπίστωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, κ.α 

Στο τέλος συμπληρώνει για το σύνολο των δράσεων τα παρακάτω ποσά: 

- Εγκριθέν ποσό σε € 

- Καταβληθείσα δαπάνη από υλοποίηση δράσης σε € 

- Κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε € 

- Ποσό που εγκρίνεται από τον παρόντα έλεγχο σε € 
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III. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Η επιτροπή ελέγχου κατά την επίσκεψη της στην έδρα της Ο.Π. επαληθεύει από την Έκθεση της 

Καλής Λειτουργίας και τυχόν έγγραφα που διατίθενται αν έχουν επιβληθεί στην Ο.Π. κυρώσεις 

και καταγράφει: 

1. Είδος παρατυπίας- παράβασης 

2. Αν επιβλήθηκαν συστάσεις, αυστηρές συστάσεις, ποινές: 

- Το ύψος των προστίμων σε €  

- Τον κωδικό αριθμό που κατατέθηκε  

- την ημερομηνία που κατατέθηκε  

3. Αν έγινε εισήγηση του Διευθυντή Περιφερειακής Ενότητας προς την πρωτοβάθμια 

επιτροπή προαναγνώρισης ομάδων παραγωγών για την άρση της αναγνώρισης της 

 

 

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ α/α 

 

                                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

- Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

- Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων 

- Δ/νση Πληροφορικής 

- Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη  

- Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων Αιγαίου 

- Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης 

- Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιουνίου 

- Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου 

- Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας 

- Περιφερειακή Μονάδα Δ. Μακεδονίας 

- Περιφερειακή Δ/νση Μακεδονίας – Θράκης 

- Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

- Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

- Περιφερειακή Μονάδα Στερεάς Ελλάδας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Υπόδειγμα 1 

Έγγραφο Ενημέρωσης διενέργειας ελέγχου 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους υλοποίησης 2019 της Οργάνωσης  

Παραγωγών ………………………………………………………………………………………………………» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται να διενεργηθεί από --/--/-- έως --/--/--δευτεροβάθμιος διοικητικός 

και επιτόπιος έλεγχος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το επιχειρησιακό πρόγραμμα έτους 2019 της 

Ο.Π.…………………………………………….. 

Η ελεγκτική ομάδα αποτελείται από τους :  

α)..............................................  

β).............................................. 

γ)……………………………………………  

Στόχος του ελέγχου είναι η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών για πράξεις που 

επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται και της συμμόρφωσης των 

δαπανών προς τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. 

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου παρακαλούμε να  συνδράμουν με την συνεργασία τους οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.  

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

                                                                                                       ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………………….. 

ΠΛΗΡ.:  

ΤΗΛ.:     

Ημερομηνία:  

Αρ. Πρωτ:       

ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

ΠΡΟΣ: 

 

Οργάνωση Παραγωγών……………………………….. 

ΚΟΙΝ: 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
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Υπόδειγμα 2 

Έκθεση Δευτεροβάθμιου Διοικητικού και Επιτόπιου Ελέγχου 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
………………………………………………………………………. 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ)ΑΡΙΘ.1308/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 

Τόπος, Ημερομηνία ελέγχου:………………………., …………/………………/…………………..….. 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή ελεγκτών: 

1)………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

3) ………..……............................................................................................................ 

 

Αρ. Απόφασης μετακίνησης/ Ελέγχου: 

1)…………………………………………………………………………………………………..…………........... 

2)………………………………………………………………………………………………………….……………. 

3)………..……............................................................................................................ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε……………………………………………  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.:…………………………………………………………………… 

 

Σήμερα ………./…./20..…,στ…. …………………..(τόπος), σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές 

διατάξεις, διεξήχθη επιτόπιος έλεγχος που αφορά στην Οργάνωση παραγωγών:  

 
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Έγινε ειδοποίηση για τον έλεγχο;   ΝΑΙ                 ΟΧI      

Εάν ΝΑΙ, ημερομηνία ειδοποίησης: __/__/____ Τρόπος:…………………………………………………………  

Η επιτροπή ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στην ανωτέρω Οργάνωση 

Παραγωγών για την εμπορική περίοδο …-…-2019 έως …-…-2019 και αφού ελέγχθηκε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της Οργάνωσης Παραγωγών και η υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων διαπίστωσε 

τα ακόλουθα: 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……………………………………………………….……………………….…………………………………………………… 

ΑΦΜ:………….………………………………………………..ΔΟΥ:……………………………..………………………………………..… 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ:………………………………………………………………………………………….……………………………..…………  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………….…..…………………………………………………………… 

Α.Δ.Τ.:…………………………………………………..ΑΦΜ:………….………………………………………………………………………  

ΠΟΛΗ:…………………………………………..ΟΔΟΣ:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΡΙΘΜ.:………….T.K……………………………………………………… 
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Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

1. Έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών, όπως: 

• Απόφαση Αναγνώρισης Καν(ΕΚ)1308/2013 και  Καν(ΕΚ)543/2011: ΝΑΙ       ΟΧΙ  

• Αντίγραφο Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών:  

ΝΑΙ..       ΟΧΙ 

• Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος για την τήρηση Ειδικού Λογαριασμού Επιχειρησιακού 

Ταμείου στο όνομα της Οργάνωσης Παραγωγών και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού προγράμματος: ΝΑΙ        ΟΧΙ  

• Αντίγραφο Καταστατικού Νομικού Προσώπου: ΝΑΙ        ΟΧΙ  

2. Η Οργάνωση Παραγωγών πληροί τα ελάχιστα κριτήρια Αναγνώρισης ΝΑΙ        ΟΧΙ 

Αριθμός μελών: ………………………………… Αξία Εμπορευθείσας Παραγωγής: 

………………………………………………………………………… 

3. Έκθεση καλής λειτουργίας της ΟΠ από Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Π.Ε) 

της λειτουργίας των ΟΠ/ΕΟΠ της ΔΑΟΚ :ΝΑΙ        ΟΧΙ 

4. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την υποβολή επιχειρησιακού προγράμματος: ΝΑΙ      ΟΧΙ   

5. Μητρώο Μελών: ΝΑΙ………ΟΧΙ    

6. Αριθμός εγγεγραμμένων μελών κατά την ένταξη στο πρόγραμμα………………………………………… :              

7. Βιβλίο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου : ΝΑΙ          ΟΧΙ 

8. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για υποβολή επιχειρησιακού προγράμματος όσον αφορά 

στην: 

• Διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

• Καθορισμό δράσεων υλοποίησης από την Οργάνωση Παραγωγών: ΝΑΙ   ΟΧΙ 

• Τρόπος χρηματοδότησης:  

• Κάλυψη ιδίας συμμετοχής: ΝΑΙ        ΟΧΙ        

• Υποβολή τροποποιήσεων επιχειρησιακού προγράμματος: ΝΑΙ        ΟΧΙ  

• Τήρηση βιβλίων και Ειδικής Λογιστικής.: ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΑΔΑ: Ψ7Β146ΨΧΞΧ-ΨΣΟ



 

24 
 

• Έλεγχος λογιστικής εγγραφής της καταβολής ενίσχυσης μέσω αναλυτικού καθολικού για το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του προηγούμενου έτους  ;  

Παρατηρήσεις: 

……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………..……………………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………… 

• Φύλλο παραγωγής και διάθεσης προϊόντων για κάθε Μέλος – Παραγωγό/ Ατομική καρτέλα 

(σε περίπτωση μη μηχανοργάνωσης) : ΝΑΙ ……. ΟΧΙ 

• Ετήσιες δηλώσεις αναμενόμενης παραγωγής: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

• Λογαριασμός Αποθήκης Γεωργικών Προϊόντων: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

• Λογαριασμός Λογιστικού Ταμείου: ΝΑΙ        ΟΧΙ  

Παρατηρήσεις: 

……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………  

9. Γραπτή δήλωση της ΟΠ στην οποία αναγράφεται ότι  

• συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στους Καν(ΕΚ) 1308/2013, 2017/891, 2017/892, όπως 

ισχύουν  : ΝΑΙ         ΟΧΙ 

• δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε άλλη ενωσιακή ή εθνική 

χρηματοδότηση σχετικά με δράσεις επιλέξιμες για ενίσχυση δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 

1308/2013 στον τομέα των οπωροκηπευτικών : ΝΑΙ         ΟΧΙ 

•  τα αγροτεμάχια των παραγωγών μελών της ΟΠ είναι ταυτοποιημένα στο ενιαίο σύστημα 

ταυτοποίησης: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

10. Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Ε.Π. αριθμός  ………………………………………… :              

• Εμπρόθεσμη αίτηση υποβολής νέου επιχειρησιακού προγράμματος: ΝΑΙ         ΟΧΙ 
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11. Πως γίνεται η ενημέρωση όλων των μελών της Οργάνωσης Παραγωγών για τις προτεινόμενες 

δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος: 

……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Η υπάρχουσα τεχνική υποδομή, τεχνικές εγκαταστάσεις για την εμπορία των προϊόντων και για 

τις λοιπές δραστηριότητές (π.χ. Ψυγεία, Διαλογητήρια, Ανυψωτικά, Γεφυροπλάστιγγα, Κλούβες 

πλαστικές συλλογής, Παλέτες πολλαπλής χρήσης, Οικόπεδα, κτλ) καθώς και το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι σύμφωνα με τη δηλωθείσα υφιστάμενη κατάσταση στη μελέτη που έχει 

υποβληθεί; ΝΑΙ         ΟΧΙ  

Παρατηρήσεις: 

……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. Πώς γίνονται οι εισφορές των μελών; / Πώς ελέγχονται;  

……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………….. 

Οι εισφορές των μελών καταγράφονται σε βιβλίο/ κατάσταση; ΝΑΙ          ΟΧΙ  

14. Βεβαίωση ορκωτού λογιστή για την επαλήθευση 

• Εισφορών μελών ΝΑΙ          ΟΧΙ 

• Εμπορευθείσας αξίας παραγωγής έτους αναφοράς ΝΑΙ          ΟΧΙ 
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• Εμπορευθείσας αξίας έτους υλοποίησης ΝΑΙ          ΟΧΙ 

15. Διασταυρωτικός έλεγχος εμπορευθείσας αξίας παραγωγής έτους βάσης (ν-2) μεταξύ φυσικών 

παραστατικών και αναλυτικού καθολικού; ΝΑΙ           ΟΧΙ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

1. Διακινείται το σύνολο της παραγωγής μέσα από την Οργάνωση Παραγωγών;  

 ΝΑΙ      .   ΟΧΙ  

• Πώς ελέγχεται αυτό από την Οργάνωση Παραγωγών; 

Παρατηρήσεις: 

……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Για τα προϊόντα που διακινεί η Οργάνωση Παραγωγών δέχεται καθ’ έτος δηλώσεις 

αναμενόμενης παραγωγής από τα μέλη; ΝΑΙ         ΟΧΙ  

• Η Οργάνωση Παραγωγών διασταυρώνει τα στοιχεία των καθ΄ έτος δηλώσεων αναμενόμενης 

παραγωγής με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, του προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε. και του 

προγράμματος ολοκληρωμένης παραγωγής;  

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

• Εμπορία μη μελών; ΝΑΙ       ΟΧΙ  

• Γίνεται εμπορία μη μελών (έλεγχος μητρώου και παραστατικών που αποδεικνύουν την 

παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων); ΝΑΙ         ΟΧΙ  

• Η Οργάνωση Παραγωγών διακινεί η ίδια το σύνολο της παραγωγής των μελών; ΝΑΙ        ΟΧΙ 

2. Αποζημιώσεις των μελών από τον Ε.Λ.Γ.Α.: 

Για την περίοδο που ελέγχεται δόθηκαν/ δεν δόθηκαν αποζημιώσεις από τον Ε.Λ.Γ.Α. για τα 

προϊόντα:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………λόγω:…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

1. Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης με την κίνηση του Επιχειρησιακού 

…………………………………………………Νο ……..………………Α.Τ.Ε. … 

2. Οι δαπάνες είναι σωστά καταχωρημένες; (Όπως προκύπτει κατόπιν διασταυρωτικού ελέγχου 

μεταξύ extrait και παραστατικών δαπανών) ΝΑΙ         ΟΧΙ 

3. Δράσεις που δεν υλοποιήθηκαν και γιατί:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γενικές Παρατηρήσεις : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

1. Πρακτικό Παραλαβής Δράσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΝΑΙ         

ΟΧΙ 

2. Έκθεση για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ΝΑΙ         ΟΧΙ 

3. Έγγραφα επιβεβαίωσης απόσυρσης προϊόντων για δωρεάν διανομή  

• Ποσότητα προϊόντων που αποσύρθηκε σύνολο ………………………………….. 

• Ποσότητα που αποσύρθηκε και ελέγχθηκε……………………………………………. 

• Παραστατικά επιβεβαίωσης ποσοτήτων που προσκομίστηκαν για πληρωμή  
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ΝΑΙ       ΟΧΙ 

• Παραστατικά επιβεβαίωσης για την σωστή τήρηση των λογαριασμών ΝΑΙ         ΟΧΙ 

• Παραστατικά επιβεβαίωσης του τόπου προορισμού και των παραδόσεων στους δικαιούχους 

ΝΑΙ         ΟΧΙ 

4. Συμμετέχουν μέλη της Ο.Π. σε προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης ΝΑΙ         ΟΧΙ 

5. Τελική κατάσταση παραγωγών που συμμετέχουν στις δράσεις 

• προσωπικά στοιχεία των παραγωγών ΝΑΙ         ΟΧΙ 

• έκταση και 13ψηφιος αγροτεμαχίων που εφαρμόστηκε η δράση ΝΑΙ         ΟΧΙ 

• υπογραφές της Επιτροπής Παραλαβής των Δράσεων της ΔΑΟΚ ΝΑΙ         ΟΧΙ 

 

6. Επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης: (Απαντήστε 

ανάλογα κάνοντας αναλυτική περιγραφή των εγκεκριμένων δράσεων που υλοποιήθηκαν στα 

πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος και συμπληρώστε τον πίνακα δαπανών) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Πίνακας δαπανών δράσεων 

Α/Α 
Δράσεις 

Εγκριθέν 
ποσό (€) 

Καταβληθέν 
ποσό (€) 

Εγκριθέν 
ποσό (€) από 
τον έλεγχο 

Τεκμηρίωση (Ενδεικτικά) 

1. Κτίρια 
εγκαταστάσεις και 
περιβάλλων χώρος 

   Προσφορές, αντίγραφο 
μητρώου παγίων, 
παραστατικά δαπανών & 
εξόφλησης  

2. Μηχανήματα – 
Εξοπλισμός 
παραγωγής - 
Λοιπός εξοπλισμός 

   

Προσφορές, παραστατικά 
αγοράς & εξόφλησης. 

3. Εξοπλισμός, 
εγκαταστάσεις 
Προστασίας 
Περιβάλλοντος και 
εξοικονόμησης 
ενέργειας  

   Προσφορές, παραστατικά 
δαπανών & εξόφλησης, 
σύμβαση με αρμόδιο 
φορέα, βεβαίωση για την 
παραγόμενη ενέργεια 

4. Προβολή 
Προώθηση 

   Παραστατικά δαπανών, 
παραστατικά εξόφλησης, 
συμφωνητικό  

5. Κατάρτιση 
συμβουλές και 
τεχνική βοήθεια 

   Παραστατικά τιμολόγησης 
των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, παραστατικά 
εξόφλησης, ιδιωτικό 
συμφωνητικό.  

6. Διοικητικές 
δαπάνες και έξοδα 
προσωπικού 

   Παραστατικά εξόδων 

7. Δαπάνες για την 
μείωση ρύπανσης 
του νερού από 
γεωργική 
δραστηριότητα  

   Κατάσταση μελών με 
υπογραφές ΔΑΟΚ, 
παραστατικά δαπανών 
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8. Δαπάνες για τη 
βιολογική μέθοδο 
παραγωγή  

   Κατάσταση μελών με 
υπογραφές ΔΑΟΚ, Ενεργή 
σύμβαση με πιστοποιητικό 
οργανισμό, παραστατικά 
δαπανών 

9. Δαπάνες για την 
ολοκληρωμένη 
διαχείριση  

   Κατάσταση μελών με 
υπογραφές ΔΑΟΚ 
παραστατικά δαπανών, 
πιστοποιητικό εφαρμογής 

10. Δαπάνες για την 
ολοκληρωμένη 
διαχείριση 
επιβλαβών 
οργανισμών  

   Κατάσταση μελών με 
υπογραφές ΔΑΟΚ, Ενεργή 
σύμβαση με πιστοποιητικό 
οργανισμό, παραστατικά 
δαπανών 

11. Ολοκληρωμένη 
διαχείριση 
επιβλαβών 
οργανισμών – 
εξαπόλυση 
εγκεκριμένων 
μακρο-οργανισμών 

   Κατάσταση μελών με 
υπογραφές ΔΑΟΚ, 
παραστατικά δαπανών των 
μακροοργανισμών.  

12. Δαπάνες 
αντικατάστασης 
οδικής μεταφοράς  

   Παραστατικά δαπανών για 
τη χρήση μεταφορικών 
μέσων, σύγκριση με 
δαπάνη οδικής 
μεταφοράς. 

ΣΥΝΟΛΟ     

 
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
4. Είδος παρατυπίας- παράβασης : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….….. 

5. Επιβλήθηκαν συστάσεις, αυστηρές συστάσεις ,ποινές: 

Το ύψος των προστίμων που ήταν……………………………………..ευρώ κατατέθηκε στον κωδικό αριθμό 

……………………στις…………………………………………………… 

6. Έγινε εισήγηση του Διευθυντή Περιφερειακής Ενότητας προς την πρωτοβάθμια επιτροπή 

προαναγνώρισης ομάδων παραγωγών για την άρση της αναγνώρισης της: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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Γενικές Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Παρατηρήσεις Ελεγχόμενου: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Παρατηρήσεις Ελεγκτών: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και 

έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του. 

Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπός του 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)  

 

1. 

 

 

2.  
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