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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                       

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ                                      ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ 
 

  Αθήνα: 10-03-2010 
Αρ. Πρωτ.: 17716 

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 

 
ΘΕΜΑ: 

 
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ – ΚΑΝ (ΕΚ) 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» 
 

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ΄ αριθμ. 328609/28-09-2009 Κ.Υ.Α. 
2. Η υπ΄ αριθμ. 242466/10-02-2010 Υ.Α. 
3. Το υπ΄ αριθμ. 13035/22-02-2010 έγγραφο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

    
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι έλεγχοι για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλα-
κτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – 
Καν(ΕΚ)αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους και διενεργούνται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα : 

1. Στην υπ΄ αριθμ. 84886/29-05-2009 εγκύκλιο - εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 

2. στην υπ΄ αριθμ. 102838/09-07-2009 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πολλαπλή συμμόρφωση και 
3. στα άρθρα 5 και 6 της  υπ΄ αριθμ. 242466/10-02-2010 Υ.Α. 

Σημειώνεται ότι για το πρώτο έτος εφαρμογής, οι αιτήσεις ενίσχυσης παραγωγών (Υπόδειγμα 1), θα έπρεπε να υπο-
βληθούν και να πρωτοκολληθούν μέχρι και την 28 η  Φεβρουαρίου 2010 στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανά-
πτυξης, βάσει του άρθρου 19 του Καν(ΕΚ)αριθ. 1914/2006. Επειδή η τελευταία μέρα της χρονικής αυτής περιόδου 
ήταν Κυριακή, η περίοδος αυτή έληγε την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθούσε, ήτοι 1η Μαρτίου 2010.  
Ορίζεται ως πρώτο έτος εφαρμογής, έτος ενίσχυσης που αφορά σε ποσότητες γάλακτος που παραδόθηκαν σε με-
ταποιητικές μονάδες, το διάστημα από 1-01-2009 έως 31-12-2009. 
Ειδικότερα: 
 

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Όσον αφορά στην διαδικασία ελέγχων θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους τους οποίους 

διενεργούν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και δευτεροβάθμιους τους οποίους διενεργεί ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 

Απαραίτητα εργαλεία για τη διενέργεια όλων των ελέγχων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, αποτελούν: 
 O κατάλογος με τα επιλέξιμα προς ενίσχυση προϊόντα, ο οποίος συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ζωικής 

Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και α-
ποστέλλεται σε όλους τους εμπλεκόμενους με τον έλεγχο φορείς. Ο εν λόγω κατάλογος δύναται να αναθε-
ωρηθεί μετά από αιτιολογημένη πρόταση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας των Νομαρχι-
ακών Αυτοδιοικήσεων για προϊόντα της περιοχής αρμοδιότητάς τους.  

 Καταστάσεις με τα στοιχεία Ο.Σ.Δ.Ε. και εισκομίσεις γάλακτος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 

 

α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ 

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζονται, με απόφαση του προϊσταμένου της 

οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διμελή κλιμάκια ελέγχου υπαλλήλων, ειδικότητας και εμπειρίας που να δια-

σφαλίζει το κύρος των αποτελεσμάτων, οι οποίοι διενεργούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων στο πρόγραμμα και η αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρη-

σης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων με σκοπό την αντίστοιχη καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων.  
1. Διοικητικοί έλεγχοι 

Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται από διμελή κλιμάκια ελέγχου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανά-

πτυξης / Γεωργίας και διακρίνονται σε ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και συντάσσεται σχετικό 

πρακτικό Υπόδειγμα 2. 
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1.1. Οι διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων είναι καθολικοί και  λεπτομερείς. 

Πραγματοποιούνται στο 100% των υποβληθέντων αιτήσεων, διακρίνονται σε οπτικούς - χειρόγραφους σε επίπεδο 

αίτησης και κεντρικούς διασταυρωτικούς, οι οποίοι στοχεύουν στον εντοπισμό των όποιων παρατυπιών σε σχέση 

με τα δηλούμενα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλονται από τους παραγωγούς. 

1.1.1. Οπτικός  διοικητικός έλεγχος 

Ελέγχονται οι αιτήσεις να είναι πλήρως συμπληρωμένες χωρίς κενά και παραλείψεις και να συνοδεύονται από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή έχει υποβληθεί χωρίς 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα προωθείται για αξιολόγηση και ακολούθως θα απορρίπτεται. Η χρήση διορ-

θωτικού απαγορεύεται. Σε περίπτωση διόρθωσης θα πρέπει να γίνεται διαγραφή του λάθους, καταχώρηση του ορ-

θού, να μονογράφεται η τυχόν αλλαγή και να αναγράφεται η ημερομηνία. 

Κατά τον οπτικό διοικητικό έλεγχο, ελέγχονται γενικώς τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν καταθέσει οι παρα-

γωγοί, σε σχέση με τα δηλούμενα στοιχεία, καθώς και εάν αυτά είναι νομότυπα υπογεγραμμένα και έχουν εκδοθεί 

και υποβληθεί μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. 

Ελέγχεται επίσης, εάν υπάρχει υπογραφή του παραγωγού σε κάθε αίτηση, δεδομένου ότι η απουσία της καθιστά μη 

αποδεκτή την αίτηση.  

1.1.2. Διασταυρωτικός διοικητικός έλεγχος 

Η διενέργεια διασταυρωτικού διοικητικού ελέγχου κρίνεται απαραίτητη και χωρίζεται σε: 

 Έλεγχο που αφορά στα προσωπικά στοιχεία του παραγωγού (π.χ. έλεγχος Α.Φ.Μ, Α.Δ.Τ., λογαριασμού 

τραπέζης, πρόωρη συνταξιοδότηση κ.λ.π.), 

 Έλεγχο που αφορά στα ζώα μέσω της μηχανογραφημένης βάσης δεδομένων για τα βοοειδή(αγελάδες) – 

αιγοπρόβατα. 

 Έλεγχο που αφορά στους όρους επιλεξιμότητας και στα δηλωθέντα στοιχεία της ενιαίας αίτησης και τα 

στοιχεία του ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ.  

 Διασταύρωση των στοιχείων των παραγωγών, των μεταποιητικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στα 

μικρά νησιά  του Αιγαίου Πελάγους, όπου οι παραγωγοί παραδίδουν το γάλα τους, καθώς και των παρα-

δοθέντων ποσοτήτων γάλακτος με τα αντίστοιχα στοιχεία άλλων φορέων.  

 Αντιστοιχία των παραδοθέντων ή χρησιμοποιημένων ποσοτήτων γάλακτος  με τον αριθμό των ζώων της εκ-

μετάλλευσης. 

 Εξέταση ακριβών αντιγράφων τιμολογίων αγοράς ή/ και πώλησης του γάλακτος όπως αυτά προβλέπονται 

από τον Κ.Φ.Β.& Σ. 

Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών έλεγχων, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης συντάσσει σχετική κατάσταση 

με τα αποτελέσματα των ελέγχων, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ανάρτηση σε δημόσιο 

χώρο κ.λ.π.). Τα αποτελέσματα  του διοικητικού ελέγχου, κατόπιν και της διαδικασίας των ενστάσεων, γνωστοποι-

ούνται (και με ηλεκτρονικό τρόπο) στην Διεύθυνση Ενιαίας Ενίσχυσης και Διαχείρισης Δικαιωμάτων, Τμήμα Προ-

γραμμάτων Ενισχύσεων Φορέων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με σκοπό να εξαχθεί το δείγμα για την διενέργεια των επιτόπι-

ων ελέγχων.  

Σημειώνεται ότι για την διευκόλυνση του διοικητικού ελέγχου διαβιβάζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(e-mail) 

σχετικοί πίνακες, με στοιχεία όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στην Διεύθυνση Ενιαίας Ενίσχυσης και Διαχείρισης Δι-

καιωμάτων, Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων Φορέων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την παρ.4.3. του άρθρου 

4 της υπ΄ αριθμ.242466/10-02-2010 Υ.Α. 

 
2. Επιτόπιοι έλεγχοι  

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα από έναν υπάλληλο της Διεύθυν-

σης Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας και έναν υπάλληλο του ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ..  

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται – όπως και οι διοικητικοί – σε ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση του 

κατόχου της εκμετάλλευσης, περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε 

κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, κατ' ανώτατο όριο, 48 ώρες πριν από την 

προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου - με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις - προκειμένου ο ίδιος να πα-
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ρίσταται κατά τον έλεγχο. Η σχετική αίτηση ή αιτήσεις απορρίπτονται, εάν ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του πα-

ρεμποδίζουν την διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου. 

2.1. Για την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας, οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται: 

α) Σε ποσοστό 100% σε μονάδες μεταποίησης γάλακτος, σύμφωνα με το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου Υπόδειγμα 4 

και τον συνημμένο πίνακα. 

β) Στην εκμετάλλευση του παραγωγού, για τον έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου εφαρμόζοντας όλες τις διατάξεις της 

Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης, παρουσία του ενδιαφερόμενου για την επιβεβαίωση των ευρημάτων του ελέγχου, 

τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται με δειγματοληψία επί 

του 5% τουλάχιστον των αιτήσεων ενίσχυσης και του 5% των ποσοτήτων που αφορά στις αιτήσεις και συντάσσεται 

σχετικό πρακτικό επιτόπιου ελέγχου Υπόδειγμα 3. 

Το δείγμα εξάγεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βάσει ανάλυσης κινδύνου, στην οποία συνεκτι-

μώνται το ποσό ενίσχυσης, η παραχθείσα, εισκομιθείσα και μεταποιηθείσα ποσότητα γάλακτος,  οι διαπιστώσεις 

σχετικών ελέγχων κ.λ.π. 

Στις περιπτώσεις παρατυπιών ακολουθούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 242466/10-02-2010 Υ.Α.,  

οι έλεγχοι αυξάνονται ανάλογα και μέχρι ποσοστού 100% αν κριθεί απαραίτητο. 

Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων έλεγχων, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης συντάσσει σχετική κατάσταση με 

τα αποτελέσματα των ελέγχων, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ανάρτηση σε δημόσιο χώρο 

κ.λ.π.)  

3. Πολλαπλή συμμόρφωση 

Στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης, ελέγχεται η συμμόρφωση των παραγωγών προς τις κανονιστικές απαι-

τήσεις και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 

102838/9-07-09 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

 

4. Πρακτικά ελέγχου 

Για κάθε πραγματοποιούμενο διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο συντάσσονται σχετικά πρακτικά από την Επιτροπή Ελέγ-

χου ανά παραγωγό, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, 

ώστε αυτά να είναι πλήρη και να περιγράφουν αναλυτικά τους ελέγχους που έγιναν και τα αποτελέσματά τους.  

Εάν εντοπισθούν διαφορές μεταξύ των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αίτηση και της πραγματικής κατά-

στασης που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε επιτόπου, ο παραγωγός λαμβάνει υπο-

χρεωτικά αντίγραφα των πρακτικών ελέγχου και έχει την ευκαιρία να τα υπογράψει προτού η Διεύθυνση Αγροτικής 

Ανάπτυξης συναγάγει τα συμπεράσματά της από τα πορίσματα σε σχέση με τυχόν προκύπτουσες μειώσεις ή απο-

κλεισμούς. 

Τα πρακτικά επιτόπιου ελέγχου συντάσσονται εις διπλούν και  υπογράφονται από τους αρμόδιους ελεγκτές και τον 

παραγωγό, ο οποίος πρέπει να δηλώσει τη σύμφωνη ή όχι γνώμη του και εφόσον επιθυμεί να προσθέσει τις παρα-

τηρήσεις του, αμέσως μετά την λήξη του ελέγχου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του φακέλου του παραγωγού.  

Σε κάθε Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης τηρείται ιδιαίτερος φάκελος ανά παραγωγό που περιλαμβάνει κατάσταση 

των αιτήσεων που ελέγχθηκαν επιτοπίως, τα αντίγραφα των πρακτικών με τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και 

τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 242466/10-02-2010, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε κάθε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.  

 

β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ 

Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι για την σωστή εφαρμογή και την τήρηση του προγράμματος πραγματοποιούνται από τον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με σκοπό την επίτευξη βελτίωσης της αξιοπιστίας των πρωτοβάθμιων ελέγχων και την ορθή διαχεί-

ριση του προγράμματος. Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την ενιαία 

ενίσχυση. 

Τα  αποτελέσματα των δευτεροβάθμιων ελέγχων υπερισχύουν εκείνων των πρωτοβάθμιων.  

 

γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως καταγγελίες, παρατυπίες που επιβάλλεται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, η οικεία 

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, δύνανται να προβεί σε επιπλέον επιτόπιους ελέγχους εκτός δείγματος, 

ανεξάρτητα αν οι εν λόγω περιπτώσεις περιλαμβάνονται ή όχι στο εξαγχθέν μηχανογραφημένο δείγμα ελέγχου. 
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Β. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ» 
Οι διαφωνούντες με τα στοιχεία των ανωτέρω ελέγχων δύναται να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
5, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, το αργότερο μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από τον έλεγχο 
και να ζητήσουν τη διόρθωση των στοιχείων τους, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απα-
ραίτητο. Ειδικότερα: 
 
Ενστάσεις κατά τον έλεγχο των αιτήσεων  
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την σύνταξη σχετικού πρακτικού 
όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο «Κεφάλαιο των Ελέγχων» της παρούσας, προβαίνουν άμεσα στη σύνταξη και ανάρ-
τηση σχετικής κατάστασης.  
Η υποβολή των ενστάσεων πραγματοποιείται σε διάστημα όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω. Στην ένστασή του ο παρα-
γωγός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προ-
κειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του. 
Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελεί-
ται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με 
πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης.  Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέκκλητες και 
κοινοποιούνται επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο. 
 
Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων πρωτοβαθμίων  επιτόπιων ελέγχων. 
Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας προβαίνει άμε-
σα στη σύνταξη και ανάρτηση κατάστασης των δικαιούχων – παραγωγών στους οποίους διαπιστώθηκαν αποκλί-
σεις. 
Η υποβολή των  ενστάσεων πραγματοποιείται σε διάστημα, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω.  
Ωστόσο, ο παραγωγός μπορεί να υποβάλει ένσταση αμέσως μετά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, εφόσον έχει παραλάβει 
το πρακτικό ελέγχου και δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα ελέγχου. Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να α-
ναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει 
το αληθές των λόγων του. 
Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αριθμ. 242466/10-02-2010 Υ.Α.., σε 
κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης/ Γεωργίας, εξαιρουμένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο στην συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση.  
Στο τέλος της εκδίκασης κάθε ένστασης συντάσσεται πρακτικό από τα μέλη της Επιτροπής, στο οποίο αναγράφονται 
η ημέρα συνεδρίασής της Επιτροπής, τα μέλη που ήταν παρόντα καθώς και η πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της 
Επιτροπής, με την οποία γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η ένσταση.  
Τα αποτελέσματα ελέγχου της εν λόγω επιτροπής είναι οριστικά και προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. 
 
Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των δευτεροβαθμίων ελέγχων και ελέγχων εποπτείας. 
Πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 84886/29-05-2009 εγκύκλιο - εγχειρίδιο διαδικασιών 
ολοκληρωμένου συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 Υποβολή δεύτερης ένστασης για το ίδιο θέμα δεν επιτρέπεται. 
 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ 
 
 
                                                                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ  

                                                                                                   

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 
                                                                                                  
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Διοίκησης 
Συνημμένα: Τα υποδείγματα 1- 5 
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Υπόδειγμα 1 
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
στο πρόγραμμα «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά στην 
ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους βάσει του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου».  

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ……………………………..….…………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ………………………….………..………… 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………………………….. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………. 
      

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………………………..…………… 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………………….…………… 
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:……………………………………………………………………………………………………… 
ΕΔΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….………………………………………………………………………………………….…… 
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….……………………………………….. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………….………………………………….…. 

AΔΤ …………………………………………………………………………….….  ΑΦΜ: ……………………………………………………. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ………………………………………………………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:……………………..…….………………………………………………………………….... 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………. 

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:…………………………………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:…………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:……………………………………………………………………………………... 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………………………………………………….. 

Παρακαλώ να μου χορηγηθεί ενίσχυση για τις ποσότητες του γάλακτος που παραδόθηκαν στις μεταποιητικές μονά-
δες: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

και χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των παραδοσιακών τυριών βάσει ζωικού κεφαλαίου που διαθέτω. 
 

ΠΡΟΪΟΝ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

          ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

(tn) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΩΝ 
(tn) 

Αγελαδινό γάλα 

 

 
  

Πρόβειο γάλα 

 

 
  

Αίγειο γάλα 
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Για τον λόγο αυτό δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 Γνωρίζω και αποδέχομαι τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης 

 Οι δράσεις για τις οποίες ζητείται ενίσχυση δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο ενισχυόμενο πρόγραμμα από Εθνι-
κούς ή Κοινοτικούς πόρους 

 Το ζωικό κεφάλαιο είναι μόνιμα εγκατεστημένο στο νησί 

 Δέχομαι και θα διευκολύνω τους ελέγχους 

 Αποδέχομαι την τοιχοκόλληση των στοιχείων που δηλώνω με την παρούσα 
 Δεσμεύομαι να τηρώ τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην αριθμ.324032/24-12-2004 ΚΥΑ των Υπουρ-

γών Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος – Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης & Τροφίμων (Β΄1921/2004) περί «εφαρμογής του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης», σε εκτέ-
λεση του Καν(ΕΚ)1782/2003 του Συμβουλίου. 

 
Συνημμένα υποβάλλω: 

o Παραστατικά πώλησης ή εσωτερικής διακίνησης του γάλακτος. 
o Υποδείγματα 2 και 3 της υπ΄ αριθ. 242466/10-02-2010 Υ.Α. 
o Φωτοαντίγραφα: 

 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
 Εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας 
 Βιβλιαρίου τραπέζης. 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                                                    Ημερομηνία………………………… 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ(*1)                                                                   

              (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                                       Ο /Η ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ  

 

                ______________________________ 

                                                                                   (Ονοματεπώνυμο- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*1)  Διαγράφεται στην περίπτωση η εκπροσώπησης  
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Υπόδειγμα 2 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ,  
ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ (ΕΚ) 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΚΑΝ (ΕΚ) 1914/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ……………………………….…..                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ…………………………  

 
Σήμερα ……………..η διμελής Επιτροπή, η οποία συνεστήθη με την υπ΄ αριθμ. ………………….απόφαση του …………..………, 
αποτελούμενη από τους: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… 
.……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου,  του Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1914/2006 της Επιτροπής και των υπ΄ α-
ριθμ. 328609/28-09-2009 Κ.Υ.Α. και 242466/10-02-2010 Υ.Α. πραγματοποίησε διοικητικό έλεγχο στην αίτηση του παραγωγού με 
αριθ. Πρωτοκόλλου ……/ ../.. , και στοιχεία: 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………….……ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………Α.Δ.Τ…………………………………… 
Α.Φ.Μ………………………………………………………………………………Δ.Ο.Υ…………………………………………..…………… 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ;  
 

  

    
Η ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

 
  

1. Αντίγραφα παραστατικών πώλησης ή εσωτερικής διακίνησης του γάλακτος   

2. Υποδείγματα 2 και 3 της υπ΄ αριθμ. 242466/10-02-2010 Υ.Α.    

3. Φωτοαντίγραφα:    

i. Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.    

ii. Εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας     

iii. Βιβλιαρίου τραπέζης.    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ.    

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ    

    

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Δ.Ε. 

   

    

ΠΡΟΪΟΝ 

 
ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  

 
 ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
                ΖΩΩΝ                   
                                 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

(tn) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 

Αγελαδινό γάλα 

 

   

Πρόβειο γάλα 

 

   

Αίγειο γάλα 

 

   

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΖΩΩΝ. 

   

    

ΥΠΑΡΞΗ ΚΩΔΙΚΟΥ «ΑΓΟΡΑΣΤΗ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗ» ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ.    
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ΠΡΟΪΟΝ 

 
ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  

  
                                 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

(tn) 

 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

  

 
 
 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗ 

 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ- 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

 ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑ-
ΛΑΚΤΟΣ 

 
(tn) 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΕΔΡΑ/ ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ ΕΦΕΤ 

 ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑ-
ΛΑΚΤΟΣ 

 
(tn) 

Αγελαδινό 
γάλα 

 

      

     

     

     

Πρόβειο 
γάλα 

 

      

     

     

Αίγειο 

 γάλα 

 

      

     

     
 

   
  

ΝΑΙ 
  

ΟΧΙ 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΙΒΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 
Η /ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.  

   

    

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   
 

   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……… 

 
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

 
α)………………………………………………………………………………………β)…………………………………………………………  

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ) 
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Υπόδειγμα 3 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ,  

ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ (ΕΚ) 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΚΑΝ (ΕΚ) 1914/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ………………………………….……….……. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΓΕΩΡΓΙΑΣ………………………… 

 
Σήμερα ……………..η διμελής Επιτροπή, η οποία συνεστήθη με την υπ΄ αριθμ. ………………….απόφαση του …………..………, 
αποτελούμενη από τους: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… 
.……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου,  του Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1914/2006 της Επιτροπής και των υπ΄ α-
ριθμ. 328609/28-09-2009 Κ.Υ.Α. και 242466/10-02-2010 Υ.Α. πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην αίτηση του παραγωγού με 
αριθ. Πρωτοκόλλου ……/ ../.. , και στοιχεία: 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………….……ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………Α.Δ.Τ…………………………………… 
Α.Φ.Μ………………………………………………………………………………Δ.Ο.Υ…………………………………………..…………… 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ………………………………………………………………..……………………………...…………… 

           

          Και παρουσία των:……………………………………………………………………………………………………………………………..       
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έγινε ειδοποίηση για τον έλεγχο               ΝΑΙ          □                ΟΧΙ          □    
Αν ΝΑΙ, ημερομηνία ειδοποίησης :……………………… Διάρκεια:……………………………..Τρόπος:………………………………………. 
Διαπιστώθηκαν: 

1. Παρατυπία εκ προθέσεως       □      2.  Αδυναμία υπόδειξης εκμετάλλευσης         □      3. Άρνηση ελέγχου        □   
4. Απειλή ή χρήση βίας               □     5.  Απουσία μετά από ειδοποίηση             □     6. Ψευδής δήλωση         □ 

Η συμπλήρωση ενός ή περισσοτέρων από τα σημεία 1- 6 της παραγράφου αυτής, θα πρέπει να αιτιολογείται στις παρατηρήσεις. 
 

1. Κωδικός Εκμετάλλευσης: …………………………………………………………………………………………………….... 

2. Ενημερωμένο μητρώο εκμετάλλευσης: ΝΑΙ  ΟΧΙ   

3. 

 
ΠΡΟΪΟΝ 

 
ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  

 
 ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
                ΖΩΩΝ                   
                                 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

(tn) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 

Αγελαδινό γάλα    

Πρόβειο γάλα    

Αίγειο γάλα    
 

4. Αντιστοιχία γάλακτος με συνολική δηλωθείσα ποσότητα : ΝΑΙ  ΟΧΙ   
ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑ-
ΦΟΥ 5.  Ύπαρξη νόμιμης σήμανσης στα ζώα : ΝΑΙ  ΟΧΙ  

6.  Ύπαρξη εγγράφου πιστοποίησης απωλειών λόγω φυσικών περιστά-
σεων  : 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

7.  Ύπαρξη εγγράφου κοινοποίησης απωλειών λόγω φυσικών περιστά-
σεων  : 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

Παρατηρήσεις παραγωγού: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Παρατηρήσεις ελεγκτών: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για 
τα αποτελέσματά του, παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα 
για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση εντός 7 εργασί-
μων ημερών στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, προσκο-
μίζοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός 
του, συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: 

                        NAI □               ΟΧΙ □ 

                       (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφές) 

1. 
 
 
 

 

2.  
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Υπόδειγμα 4 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗ 
  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ,  

                                        ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ (ΕΚ) 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΚΑΝ (ΕΚ) 1914/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ………………………………….……….……. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΓΕΩΡΓΙΑΣ………………………… 

 
Σήμερα ……………..η διμελής Επιτροπή, η οποία συνεστήθη με την υπ΄ αριθμ. ………………….απόφαση του …………..………, 
αποτελούμενη από τους: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….… 
.……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου,  του Καν.(ΕΚ) αριθμ. 1914/2006 της Επιτροπής και των υπ΄ α-
ριθμ. 328609/28-09-2009 Κ.Υ.Α. και 242466/10-02-2010 Υ.Α. πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην μεταποιητική μονάδα γά-
λακτος με στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ………………………….…………………………….…ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ ………………..………………………....…… 
Α.Φ.Μ…………………………………………………………………….ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Φ.Ε.Τ…..…………………..………………….……… 
ΕΔΡΑ: …………………………………………ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗ»……………………………...……………… 
και  αφορά στ….. αιτησ…….. χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης παραγωγών με αριθ. Πρωτοκόλ-
λου…………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……..…. 

          Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε παρουσία των:……………………………………………………………………………………..…………..       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έγινε ειδοποίηση για τον έλεγχο                  ΝΑΙ          □                ΟΧΙ          □    
Αν ΝΑΙ, ημερομηνία ειδοποίησης :……………………… Διάρκεια:……………………………..Τρόπος:………………………………………. 
Διαπιστώθηκαν: 

1. Παρατυπία εκ προθέσεως       □      2.  Αδυναμία υπόδειξης εκμετάλλευσης         □      3. Άρνηση ελέγχου        □   
4. Απειλή ή χρήση βίας               □     5.  Απουσία μετά από ειδοποίηση             □     6. Ψευδής δήλωση         □ 

Η συμπλήρωση ενός ή περισσοτέρων από τα σημεία 1- 6 της παραγράφου αυτής, θα πρέπει να αιτιολογείται στις παρατηρήσεις. 

 

1. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ:      ΝΑΙ  ΟΧΙ  

2. ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ: 

Α. AΡΧΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γάλα από προηγούμενους μήνες): 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ 

   

   

   

Β. ΕΙΣΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
 

 
 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

 
 

ΠΡΟΒΕΙΟ 

 
 

ΓΙΔΙΝΟ Α.Φ.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 
ΕΔΡΑ 

         

         

         

 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Β.& Σ.: 

Α/Α ΜΗΝΕΣ 
ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ.  ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΔΕΚ. 

ΑΦΜ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ             
 

Ε
ίδ

ο
ς 

π
α

ρ
α

σ
τα

τι
-

κο
ύ

 ε
μ

π
ο

ρ
ία

ς              

             

             

             

             

 



 12 

Γ. ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ 

Α.Φ.Μ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΈΔΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ 

       

       

       

 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Β.& Σ.: 

Α/Α ΜΗΝΕΣ 

ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΔΕΚ. 
ΑΦΜ 

ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΟΓΑΚ 

            

  

   
Ε

ΙΔ
Ο

Σ
 Π

Α
Ρ

Α
Σ

Τ
Α

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

 Ε
Μ

Π
Ο

-

Ρ
ΙΑ

Σ
 

            

            

            

            

            

 
Δ. ΜΕΙΟΝ - ΕΚΡΟΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ: 
 
Δ 1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ) : 
  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αγελαδινό Πρόβειο Γίδινο 

1.    
2.    
3.    

 
Δ 2. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ): 
  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αγελαδινό Πρόβειο Γίδινο 

1.    
2.    
3.    

 
Δ 3.  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

Αγελαδινό Πρόβειο Γίδινο 

   

 
Δ 4.  ΑΛΛΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ/ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

Αγελαδινό Πρόβειο Γίδινο 

   

 
Δ 5.  ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

Αγελαδινό Πρόβειο Γίδινο 

   



 13 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:    

Αγελαδινό Πρόβειο Γίδινο 

   

 
 
3. Παραγωγή παραδοσιακών τυριών ανά είδος και ποσότητα γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 

ΤΥΡΙΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(kg) 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ  
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ(kg) 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΔΙΝΟ 

      

      

      

 
Τα ανωτέρω στοιχεία συλλέχθηκαν από: 
Α. Βιβλίο αποθήκης…………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Β. Βιβλίο ημερήσιας παραγωγής…………………………………………………………………………………………………………… 
Γ. Αρχεία ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Δ. Έλεγχος Αποθήκης………………………………………………………………………………………………………………………. 
Υποβάλλεται συνημμένα σχετικός συγκεντρωτικός πίνακας που αφορά σε ποσοστό 5% τουλάχιστον των αιτήσεων  

ενίσχυσης των παραγωγών και ποσοτήτων γάλακτος αυτών.                     ΝΑΙ    □                                                ΟΧΙ      □ 

Παρατηρήσεις μεταποιητή: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Παρατηρήσεις ελεγκτών: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για 
τα αποτελέσματά του, παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα 
για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση εντός 7 εργασί-
μων ημερών στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, προσκο-
μίζοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός 
του, συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: 

                        NAI □               ΟΧΙ □ 

                       (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφές) 

1. 
 
 
 

 

2.  
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   Υπόδειγμα 5 

                                                                                        ΕΝΣΤΑΣΗ  

 
 
ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ…………………… 
            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ…………… 
 

 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………………………….. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………. 
(Συμπληρώνεται από την Δ.Α.Α) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………………………..…………… 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………………….…………… 
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:……………………………………………………………………………………………………… 
ΕΔΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….………………………………………………………………………………………….…… 
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….……………………………………….. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………….………………………………….…. 

AΔΤ …………………………………………………………………………….….  ΑΦΜ: ……………………………………………………. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ………………………………………………………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:……………………..…….………………………………………………………………….... 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………. 

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:………………………………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:…………………………………………………………………………………... 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………………………………………………….. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω υποβάλλει αίτηση με αρ. πρωτ. ………..…………………………………………………για χο-
ρήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα «Τοπική παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους βάσει του Καν. (Ε.Κ.) 1405/2006 του Συμβουλίου και 
Καν. (Ε.Κ.) 1914/2006 της Επιτροπής» ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΝΣΤΑΣΗ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: 

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

      

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                                 Ημερομηνία………………………… 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ*                                                                   

              (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                               Ο /Η ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η  

                       

 

                                                      
                                                                                                                                         ______________________________ 

 
                                                                                                                               (Ονοματεπώνυμο- υπογραφή) 

*Διαγράφεται στην περίπτωση μη εκπροσώπηση 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ :  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ Ή  ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

                  

α/α Ημ/νία        
Είδος  

Παρ/κού 
Αριθμ. 

Παρ/κού 
Παραγωγός 

Αγροτικός  
συνεταιρισμός 
συγκέντρωσης 

γάλακτος 

Αγοραστής - 
Μεταποιητής 

Ποσότητα 
γάλακτος 

Αξία 

Είδος  
& 

 αριθμ.παρ/κού  
&  

ημερ/νία   
εξόφλησης 

Τρόπος πληρω-
μής 

Ποσό πλη-
ρωμής 

Παρατηρή-
σεις 

1           

      

  
  
  
  

  
  
  
  

2                       

3                      

Υποσύνολο    0,00  0,00     0,00  

4                       

5                       

Υποσύνολο    0,00  0,00     0,00  

6                       

Υποσύνολο    0,00  0,00     

  
  
  
  

 0,00 

  
  
  
  

7                      

Υποσύνολο    0,00  0,00     0,00  

8                      

9                      

10                       

11                       

Υποσύνολο    0,00   0,00     0,00  



 16 

12                       

13                     
  
  

  
  

14                       

Υποσύνολο    0,00    0,00     0,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           

            

Παρατηρήσεις:            
Ο πίνακας συμπληρώνεται και ομαδοποιείται και κατά παραγωγό με αναφορά 
στον αγοραστή – μεταποιητή, αλλά και αγοραστή – μεταποιητή ή συνεταιρισμό 
συγκέντρωσης γάλακτος.        

    

            

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ                                                                                        ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών330 & Καραβία 73, 11254 Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 2283375, 2122805, Fax: 210 2282190, 2110719 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

 
1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Δωδεκάνησου 

 Έβρου 

 Ευβοίας 

 Καβάλας 

 Κυκλάδων 

 Λέσβου 

 Μαγνησίας 

 Πειραιώς 

 Σάμου 

 Χαλκιδικής 

 Χανίων 

 Χίου 
 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΓENΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ  ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΜΟΝΟΠΛΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
                ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 46, Τ.Κ.  10176, ΑΘΗΝΑ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
                               ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
                               ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

3. ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 33,  
Τ.Κ. 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
 

4. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ & ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΜΕ ΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ) 
 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 ΘΡΑΚΗΣ 
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 ΚΡΗΤΗΣ 
 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 

 
 
 

  

 
 
                                                                                                                



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ Ι-

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

 

 
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 330 & Καραβία 73, 11254 Αθήνα                                                                                                                                     Σελ.: 18 από 18 

Τηλέφωνο : 210 2122807, Fax: 210 2011501, 2280885 
C:\DOCUME~1\A_PAPA~1\LOCALS~1\Temp\Εγκύκλιος_17716_10_03_2010_Διαδικασία_Ελέγχων_Ενίσχυσης_Τοπικής_Παραγωγής_Γάλακτος.doc  

 


