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Ιστορικότητα Εκδόσεων 

 
Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια 

0.1 
15-11-2018 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Αλιείας 

 

0.2 17-04-2019 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Αλιείας 

 

0.3 16-05-2019 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Αλιείας 

 

0.4 04-10-2019 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Αλιείας 

 

0.5 21-02-2023 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Αλιείας 
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Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο την παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών σε σχέση με τη 

διενέργεια Διοικητικού Ελέγχου Πληρωμής των Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων της Δράσης 10.1.09 

«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020. Για την 

έκδοση της παρούσης εγκυκλίου ελήφθη υπόψη το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

1. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού 

κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως ισχύει. 

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 

Συμβουλίου, όπως τροποποιημένος ισχύει 

3. Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, 

(ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 

Συμβουλίου, όπως ισχύει.  

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 

μεταβατικών διατάξεων, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

5. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) , όπως τροποποιημένος ισχύει. 

6. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

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

το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 

συμμόρφωση, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

7. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 

κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 

πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

8. Τον Καν.(ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 

2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, 

(ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση 

διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την 

υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό 

αναπαραγωγικό υλικό. 

 

9. Τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 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) 
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10. Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) «Σύσταση Οργανισμού 

Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999), το άρθρο 

24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001), το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006) και τα 

άρθρα 32 και 33 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/2008),  όπως ισχύει.  

11. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.»  

12. Την υπ’ αριθ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας 

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

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

Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»  όπως ισχύει.  

13. Την υπ' αριθ. 132537/21-4-2011 (ΦΕΚ 684/Β΄/2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του 

Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και 

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)– Ν.Π.Ι.Δ.  

όπως ισχύει.  

14.  Την υπ’ αριθ. 324005/09-09-2008 (ΦΕΚ 1886/Β΄/2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και 

κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 

5439/134552/04.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 636/Β΄/07-12-2015) και ισχύει.  

15.  Την υπ’ αριθ. 327739/11-10-2007 (ΦΕΚ 2038/Β΄/2007) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πληρωμών για τις 

δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)», όπως ισχύει.  

16. Την υπ’ αριθ. 281255/06-05-2008 (ΦΕΚ 794/Β΄/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός 

Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)»,  

όπως ισχύει.  

17. Την υπ’ αριθ. 2538/7.11.2011 (ΦΕΚ 4941/Β’/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και τις διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-201,3 όπως ισχύει.  

18. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση 

του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.  

19. Την 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Β’/2016)  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.  

20. Την υπ’ αριθ. 1251/20-05-2016  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και 

Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1580/2016).  

21. Την αριθ. 401/48520/29.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1226/2-4-2018) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 

“Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για 

γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 

κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως 

ισχύει.  
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22. Την υπ’ αριθ. 428/51088/3-4-2018 (ΑΔΑ: Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Λ) Εγκύκλιος για την εφαρμογή της αριθ. 

401/48520/29-3-2018 (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου 

εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του 

Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

23. Την υπ’ αριθ. 33600/11.04.2019 εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ:6ΣΩΑ46ΨΧΞΧ-4ΛΧ) Εγκύκλιο υποβολής 

παραστατικών ειδικών διατάξεων για τη Δράση  10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών 

αγροτικών ζώων”, του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

 

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) καθορισμού του πλαισίου 

εφαρμογής της εν λόγω Δράσης διενεργείται διοικητικός έλεγχος στο 100% των οριστικών Αιτημάτων 

Πληρωμής από τους αρμόδιους ελεγκτές των Κ.Ζ.Γ.Π., σε επίπεδο ΑΦΜ επί της οθόνης, στην διαδικτυακή 

εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1019), προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

πραγματοποίηση της πληρωμής. Ο έλεγχος διενεργείται ανά έτος δέσμευσης και πρόσκλησης (1ο έτος για 

την 1η πρόσκληση από 2/4/2018 έως και 1/4/2019 και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη της 

πενταετούς δέσμευσης και για τη 2η πρόσκληση από 13/5/2019 έως και 12/5/2020 και για όλα τα επόμενα 

έτη μέχρι τη λήξη της πενταετούς δέσμευσης). 

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης το οποίο 

είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο. 

 

 

Καρτέλα Πρόβατα-Αίγες –Χοίροι:  

Στη στήλη «Μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις» βεβαιώνεται ανά φυλή και φύλο η μη 

συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου ΚΖΓΠ για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της 

φυλής.  

 

Οι στήλες ελέγχου που συμπληρώνονται όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο είναι η  «Βεβαίωση Συνόλου 

Ζώων στο Γενεαλογικό Βιβλίο» και η «Ημερομηνία Ελαχίστων Ζώων». Η ημερομηνία που λαμβάνεται και 

αναγράφεται στη στήλη «Ημερομηνία Ελαχίστων Ζώων» ως βάση για τη διεξαγωγή του ελέγχου, είναι η 

τελευταία που στο «Γενεαλογικό Βιβλίο» απεικονίζεται το μικρότερο σύνολο των επιλέξιμων ηλικιακά 

ζώων (>1 έτους)  ανά φυλή και φύλο. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά στα χρονικά διαστήματα:  

• από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διοικητικού ελέγχου για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος, αν 

πρόκειται για την πληρωμή της προκαταβολής και  

• από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης των δεσμεύσεων για 

το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος, αν πρόκειται για την πληρωμή της 

εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που υπάρχει εγκεκριμένη μεταβίβαση θα πρέπει για το μεταβιβαστή 

να υπολογίζονται ως ζώντα ζώα μέχρι τη λήξη του έτους δέσμευσης και να προσμετρώνται 

κανονικά στην πληρωμή, το σύνολο των ζώων που έχουν μεταβιβαστεί στην εκμετάλλευση του 

αποδέκτη. 

 

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για όλο το έτος δέσμευσης δεν τηρείται κάποιο από τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα να πρέπει να απενταχθεί/ούν  η/οι φυλή/ές από τη Δράση,  ως 

αποτέλεσμα ελέγχου θα πρέπει να συμπληρωθεί στη στήλη «Βεβαίωση Συνόλου Ζώων στο Γενεαλογικό 
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Βιβλίο» «0» και στη στήλη «Ημερομηνία Ελαχίστων Ζώων» η ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων π.χ. η 

02/04/2018 αν ο έλεγχος αφορά στο 1ο έτος για την 1η πρόσκληση της Δράσης.  

 

 

Καρτέλα Βοοειδή:  

Στη στήλη «Μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις» βεβαιώνεται ανά φυλή και φύλο η μη 

συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου ΚΖΓΠ για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της 

φυλής.  

Οι στήλες ελέγχου που συμπληρώνονται όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο βρίσκονται στο κάτω μέρος της 

καρτέλας και συγκεκριμένα στο πεδίο  «Ανάλυση Βοοειδών». Στο εν λόγω πεδίο, η στήλη «Αριθμός 

Σήμανσης Ενωτίου» είναι προ-συμπληρωμένη με τους αριθμούς σήμανσης ενωτίων των βοοειδών ανά φυλή 

και φύλο και για το 1ο έτος δέσμευσης προέρχονται από ( η πληροφορία αυτή προκύπτει από τη στήλη 

«Είδος εγγραφής»): 

•  το Διοικητικό Έλεγχο της Αίτησης Στήριξης 

• την Αίτηση Πληρωμής του έτους δέσμευσης και  

•  το αντίγραφο της ΚΒΔ πριν την έναρξη των διοικητικών ελέγχων της προκαταβολής.  

 

Στη στήλη «Αριθμός Σήμανσης Ενωτίου» καταχωρούνται και οι αριθμοί σήμανσης των βοοειδών που δεν 

είναι προ-συμπληρωμένοι αλλά ωστόσο είναι εγγεγραμμένοι έστω και για μια ημέρα στα γενεαλογικά 

βιβλία για τα χρονικά διαστήματα: 

• από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διοικητικού ελέγχου για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος αν 

πρόκειται για την πληρωμή της προκαταβολής και  

• από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης των δεσμεύσεων για 

το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος αν πρόκειται για την πληρωμή της 

εκκαθάρισης.  

 

 Για όλους τους αριθμούς σήμανσης των ενωτίων των βοοειδών συμπληρώνονται οι στήλες «Βεβαίωση 

Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» και «Ημερομηνία Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο». Στη στήλη 

«Βεβαίωση εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» υπάρχουν 3 τιμές που μπορούν να επιλεγούν.  Στην 

περίπτωση που για κάποιο ενώτιο επιλεγεί η τιμή «Μη επιβεβαιωμένο» ή «Πριν την ημ/νία Έναρξης 

Δεσμεύσεων» δεν συμπληρώνεται η στήλη «Ημερομηνία Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο». Εφόσον 

επιλεγεί η τιμή «Μετά την ημ/νία Έναρξης Δεσμεύσεων» υποχρεωτικά συμπληρώνεται η στήλη 

«Ημερομηνία Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» με ημερομηνία από την 02/04/2018 και μετά εφόσον ο 

έλεγχος αφορά στο 1ο έτος δεσμεύσεων για την 1η πρόσκληση και 15/05/2019 και μετά εφόσον ο έλεγχος 

αφορά στο 1ο έτος δεσμεύσεων για την 2η πρόσκληση.  

 

Για το 2ο  έτος δεσμεύσεων κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου στην οθόνη έρχονται προ-

συμπληρωμένοι οι αριθμοί σήμανσης ενωτίων για τους οποίους έχουν επιλεγεί οι τιμές «Πριν την ημ/νία 

έναρξης δεσμεύσεων»  ή/και «Μετά την ημ/νία έναρξης δεσμεύσεων»  στο διοικητικό έλεγχο του 1ου έτους 

δέσμευσης. Για όλους αυτούς τους αριθμούς σήμανσης ενωτίων προ-συμπληρώνεται η τιμή  «Πριν την 

ημ/νία έναρξης δεσμεύσεων» και το πεδίο είναι κλειδωμένο. Επιπλέον εμφανίζονται προ-συμπληρωμένοι οι 

αριθμοί σήμανσης ενωτίων της Αίτησης Πληρωμής του 2ου έτους δέσμευσης και της ΚΒΔ πριν την έναρξη 

των διοικητικών ελέγχων της προκαταβολής του 2ου έτους δέσμευσης. Οι ελεγκτές κατά τον ίδιο τρόπο όπως 

και προηγουμένως συμπληρώνουν τα πεδία του ελέγχου.  

 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα επόμενα έτη δεσμεύσεων.  
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Καρτέλα Ίπποι:  

Στη στήλη «Μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις» βεβαιώνεται ανά φυλή και φύλο η μη 

συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου ΚΖΓΠ για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της 

φυλής.  

Στη στήλη «Ύπαρξη ίππων» βεβαιώνεται η εγγραφή ίππων στο «Γενεαλογικό Βιβλίο» ανά φυλή και φύλο,  

ανεξάρτητα αν υπάρχει σήμανση ή όχι στα ζώα.  

Οι στήλες ελέγχου που συμπληρώνονται όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο βρίσκονται στο κάτω μέρος της 

καρτέλας και συγκεκριμένα στο πεδίο «Ανάλυση Ίππων». Οι στήλες «Αριθμός σήμανσης δήλωσης» (έχουν 

καταχωρηθεί από τους δικαιούχους στο μενού «Εισαγωγή Αριθμών Σήμανσης Ίππων») και «Αριθμός 

Σήμανσης Ελέγχου» είναι προ-συμπληρωμένες, με δυνατότητα τροποποίησης μόνο της στήλης «Αριθμός 

Σήμανσης Ελέγχου» όταν το πεδίο της «Ανωτέρας Βίας» είναι ΟΧΙ. Τα πεδία που συμπληρώνονται για όλα 

τα ζώα που είναι εν ζωή για την περίοδο που διενεργείται ο διοικητικός έλεγχος είναι ο «Έλεγχος Σήμανσης 

έως 31/10 του Έτους Δέσμευσης» και η «Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» για τον κάθε 

αριθμό σήμανσης ανά φυλή και φύλο. Ο έλεγχος που αφορά στη «Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενεαλογικό 

Βιβλίο» αφορά στα χρονικά διαστήματα:  

• από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διοικητικού ελέγχου για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος, αν 

πρόκειται για την πληρωμή της προκαταβολής και  

• από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης των δεσμεύσεων για 

το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος, αν πρόκειται για την πληρωμή της 

εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που υπάρχει εγκεκριμένη μεταβίβαση θα πρέπει για το μεταβιβαστή 

να υπολογίζονται ως ζώντα ζώα μέχρι τη λήξη του έτους δέσμευσης και να προσμετρώνται 

κανονικά στην πληρωμή, το σύνολο των ζώων που έχουν μεταβιβαστεί στην εκμετάλλευση του 

αποδέκτη. 

 

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι κάποιο ζώο έχει αντικατασταθεί για το ζώο της 

αντικατάστασης καταχωρείται ο νέος αριθμός σήμανσης και επιβεβαιώνεται ότι για το ζώο αυτό η σήμανση 

έχει πραγματοποιηθεί έως 31/10 του έτους Δέσμευσης και πρόσκλησης και ότι είναι εγγεγραμμένο στα 

γενεαλογικά βιβλία για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.  

Στην περίπτωση που κάποιο ζώο δε βρίσκεται στην κατοχή του δικαιούχου (πχ. θάνατος ζώου) για όλη την 

περίοδο που διενεργείται ο διοικητικός έλεγχος και δεν έχει γίνει αντικατάσταση δεν θα τσεκάρεται για το εν 

λόγω ζώο η στήλη «Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο». 

 

 

Ειδικότερα για το έτος Αιτήσεων 2022 και λόγω της διεξαγωγής της εν λόγω πληρωμής  μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος του κυβερνητικού νέφους, οι διοικητικοί έλεγχοι των αρθ. 4, 21 και 26 της 

ισχύουσας ΥΑ, από τις Υπηρεσίες των ΚΖΓΠ, για την 1η πληρωμή θα διεξαγθούν μέσω αρχείων. 

Στα εν λόγω αρχεία θα συμπληρωθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων, σε επίπεδο ΑΦΜ και θα αφορούν 

ζωική κατηγορία, πλήθος ζώων και αντίστοιχη φυλή αποτυπώνοντας την κατάσταση της εκμετάλλευσης 

κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου και πριν την ολοκλήρωση του έτους δεσμεύσεων της Δράσης. 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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