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Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 
Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ 

θαη Αγνξάο – Σκήκα 

Πξνγξακκάησλ Φνξέσλ 

 

      

Α. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
 

1) Ο Καλ.1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο17
εο

Γεθεκβξίνπ 2013, 

ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο 

θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) 

αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 347, 20-12-

2013, ζ. 549), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2).  Ο Καλ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, 

γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 

ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 347,20-12-2013, ζ. 671), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3)  Ο θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ.2015/1366 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο Μαΐνπ 2015, γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά 

ηηο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 211,8-8-2015, ζ. 3). 

4) Ο Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/1368 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2015, γηα ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 211, 8-8-2015, ζ. 9). 

5) Ζ εθηειεζηηθή απφθαζε (ΔΔ) 2019/974 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2019, ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κειηζζνθνκηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 157, 14-06-2019, ζ. 28-30), γηα ηα 

κειηζζνθνκηθά έηε 2020, 2021 θαη 2022. 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 
ΟΓΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ 3.1 ΚΑΗ 3.2  ΣΟΤ 

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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6) Ζ ππ’ αξηζ. 788/334896 ( ΦΔΚ/Β/4871/30-12-2019) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηίηιν «Έγθξηζε πινπνίεζεο 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο 

κειηζζνθνκίαο γηα ηα έηε 2020,2021 θαη 2022» ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1308/2013 ( 

ΔΔ L 347, 20-12-2013, ζ 671). 

7) Ζ ππ’ αξηζ. 137/102856 (ΦΔΚ/Β/1576/24-04-2020) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  θαη 

Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ 

θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο δξάζεο 3.1 εμνπιηζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ», 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο γηα ηα κειηζζνθνκηθά έηε 2020, 2021 θαη 2022. 

8) Ζ ππ’ αξηζ. 138/102859 (ΦΔΚ/Β/1622/28-04-2020) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  θαη 

Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ 

θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο δξάζεο 3.2 Οηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο», 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο γηα ηα κειηζζνθνκηθά έηε 2020, 2021 θαη 2022. 

9) Ζ ππ’ αξηζ. 16/21054 (ΦΔΚ/Β/252/27-01-21) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο κεκνλσκέλσλ θηλεηψλ 

βάζεσλ θπςειψλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο 3.1 εμνπιηζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ», ηνπ εζληθνχ κειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα έηε 2021 θαη 2022 θαη ηξνπνπνίεζε 

ηεο ππ’ αξηζ. 137/102856/14-04-20 ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

10) Ζ ππ’ αξηζ. 457/235750/27-08-2020 ΚΚ.Τ.Α φπσο απηή ηζρχεη γηα ην έηνο 2021. 

Β. ΚΟΠΟ 

Με ηελ παξνχζα θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

Μέηξνπ 3 ηνπ Μειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ δξάζεσλ 3.1 θαη 3.2.  

ην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά Τπνδείγκαηα. 

 

Γ. ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ 

α. Ζ Γηεχζπλζε πζηεκάησλ Δθηξνθήο Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

νξίδεηαη σο αξκφδηα αξρή γηα ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ επνπηεία θαη ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ κειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

β. Ζ Γηεχζπλζε πζηεκάησλ Δθηξνθήο Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ θαη ηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

ίδηνπ Τπνπξγείνπ, ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο, νξίδεηαη σο αξκφδηα αξρή γηα ηελ 

εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ηνπ κειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

γ. Ζ  Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ηεο εζληθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 

ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΛΔΓΔΠ.   

δ. Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. νξίδνληαη σο αξκφδηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

εθθαζάξηζε φισλ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη απαηηνχκελσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ απφ 
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ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ σλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

Γ. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ- ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ 

Γ. 1. ΓΡΑΖ 3.1 

Γηθαηνχρνη ηεο δξάζεο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζεσξεκέλν θαη ελ ηζρχ 

κειηζζνθνκηθφ βηβιηάξην θαη δηαηεξνχλ κειηζζνθνκηθή εθκεηάιιεπζε κε ηνπιάρηζηνλ 20  θαηερφκελεο 

θπςέιεο.  

Ωο θαηερφκελεο λννχληαη νη θπςέιεο πνπ δειψλεη ν δηθαηνχρνο ζηελ Γ.Α.Ο.Κ. ηεο αξκφδηαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε αίηεζε- δήισζή ηνπ απφ 1 επηεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε 

κειηζζνθνκηθνχ έηνπο. Δάλ ν δηθαηνχρνο έρεη ζεσξήζεη ην κειηζζνθνκηθφ ηνπ βηβιηάξην ζην δηάζηεκα 

απφ 1ε επηεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή  αίηεζεο- δήισζήο θαηερφκελσλ 

θπςειψλ. 

Ζ έγθαηξε ππνβνιή  αίηεζεο- δήισζεο θαηερφκελσλ θπςειψλ απνηειεί θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο γηα 

ηελ έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ ζηε δξάζε. 

Γ. 2. ΓΡΑΖ 3.2 

Γηθαηνχρνη ηεο δξάζεο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζεσξεκέλν θαη ελ ηζρχ 

κειηζζνθνκηθφ βηβιηάξην θαη δηαηεξνχλ κειηζζνθνκηθή εθκεηάιιεπζε κε ηνπιάρηζηνλ 110 θαηερφκελεο 

θπςέιεο.  

Ωο θαηερφκελεο λννχληαη νη θπςέιεο πνπ δειψλεη ν δηθαηνχρνο ζηελ Γ.Α.Ο.Κ. ηεο αξκφδηαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε αίηεζε- δήισζή ηνπ απφ 1 επηεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε 

κειηζζνθνκηθνχ έηνπο. Δάλ ν δηθαηνχρνο έρεη ζεσξήζεη ην κειηζζνθνκηθφ ηνπ βηβιηάξην ζην δηάζηεκα 

απφ 1ε επηεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή  αίηεζεο- δήισζήο θαηερφκελσλ 

θπςειψλ. 

Ζ έγθαηξε ππνβνιή  αίηεζεο- δήισζεο θαηερφκελσλ θπςειψλ απνηειεί θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο γηα 

ηελ έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ ζηε δξάζε. 

Σα θπζηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α) επαγγεικαηίεο αγξφηεο, νη νπνίνη δειψλνπλ αθαζάξηζηε αμία ηεο ζπλνιηθήο νηθνγελεηαθήο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ 5.000 επξψ  

β) επαγγεικαηίεο αγξφηεο, νη νπνίνη ππέβαιιαλ ΔΑΔ ή/θαη εληάρζεθαλ ζην θαζεζηψο ησλ λέσλ 

αγξνηψλ ή/θαη εγγξάθεθαλ σο λενεηζεξρφκελνη γηα πξψηε θνξά εληφο ησλ δπν πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ 

ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε. 

γ) ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΓΑ  νη νπνίνη δειψλνπλ αθαζάξηζηε αμία ηεο ζπλνιηθήο νηθνγελεηαθήο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ 5.000 επξψ. 

Σα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ζεσξεκέλν θαη ελ ηζρχ κειηζζνθνκηθφ βηβιηάξην, λα  

δηαηεξνχλ κειηζζνθνκηθή εθκεηάιιεπζε κε ηνπιάρηζηνλ 110 θαηερφκελεο θπςέιεο θαη λα δειψλνπλ 

αθαζάξηζηε αμία ζπλνιηθήο εηήζηαο γεσξγηθήο παξαγσγήο 8.000 επξψ θαη λα απαξηίδνληαη απφ 

επαγγεικαηίεο  αγξφηεο νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε σο κεκνλσκέλνη κειηζζνθφκνη. 
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Δ. ΔΛΔΓΥΟΗ 

Δ. 1 . ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 

 

1. ΓΡΑΖ 3.1. 

Οη  δηνηθεηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο ΓΑΟΚ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Κέληξα Μειηζζνθνκίαο. 

Οη έιεγρνη αθνξνχλ: 

 Σν 100% ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε Γξάζε θαη  ειέγρνληαη σο πξνο: 

α) ηελ εγθπξφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο 

β) ην εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο ηνπο 

γ) ηνλ αηηνχκελν αξηζκφ θπςειψλ , ν νπνίνο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ησλ θαηερφκελσλ 

θπςειψλ 

 Σν 100% ησλ ππνβιεζέλησλ παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο θαη ειέγρνληαη σο πξνο: 

α) ηελ νξζή έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ αγνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία  

β) ην εκπξφζεζκν ηεο έθδνζεο ηνπο 

γ) ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξαζκέλσλ θπςειψλ 

 

2. ΓΡΑΖ 3.2 

Οη  δηνηθεηηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 100% ησλ αηηήζεσλ απφ ηηο ΓΑΟΚ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Κέληξα Μειηζζνθνκίαο. 

Οη έιεγρνη αθνξνχλ : 

 Σν 100%   ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηιέμηκφηεηαο θαη  ειέγρνληαη σο πξνο: 

α) ηελ εγθπξφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

β) ην εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο ηνπο 

 Σν 100% ησλ ππνβιεζέλησλ παξαζηαηηθψλ πινπνίεζεο θαη ειέγρνληαη σο πξνο: 

α) ηελ εγθπξφηεηά ηνπο  

β) ηε ζπζρέηηζή ηνπο  κε ην πξφγξακκα ησλ κεηαθηλήζεσλ 

γ) ην εκπξφζεζκν ηεο έθδνζεο  θαη ππνβνιήο ηνπο 

 

Δ.2. ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ  ΔΛΔΓΥΟΗ 

1.ΓΡΑΖ 3.1 

Οη ηαθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο ΓΑΟΚ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ δείγκαηνο έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ κειηζζνθνκηθνχ έηνπο. 

Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν επηβεβαηψλνληαη: 

α) ν αξηζκφο ησλ θαηερφκελσλ θπςειψλ θαη ν αξηζκφο ησλ θπςειψλ αληηθαηάζηαζεο πνπ αγνξάζηεθαλ 

β) ηα αλαθεξφκελα ζηα πξνζθνκηδφκελα παξαζηαηηθά αγνξάο  

γ) ε ππξνζθξάγηζε  θαη ε ζήκαλζε ησλ αγνξαζκέλσλ θπςειψλ αληηθαηάζηαζεο. 

Γχλαηαη λα δηελεξγεζνχλ έθηαθηνη επηηφπηνη έιεγρνη ζε πεξίπησζε θαηαγγειηψλ ή φπνηε θξηζεί 

αλαγθαίν απφ επηηξνπέο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

2. ΓΡΑΖ 3.2 

Οη ηαθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο ΓΑΟΚ.  Αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ηαθηηθνχ επηηφπηνπ είλαη ε ΓΑΟΚ πξννξηζκνχ ησλ θπςειψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα κεηαθίλεζεο.  

Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν επηβεβαηψλνληαη: 

α) ν αξηζκφο ησλ θαηερφκελσλ θπςειψλ θαη ησλ κεηαθηλνχκελσλ θπςειψλ 

β) ε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηερφκελσλ θπςειψλ θαη ηελ 
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ειάρηζηε απαηηνχκελε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαθίλεζεο. 

Γχλαηαη λα δηελεξγεζνχλ έθηαθηνη επηηφπηνη έιεγρνη ζε πεξίπησζε θαηαγγειηψλ ή φπνηε θξηζεί 

αλαγθαίν απφ επηηξνπέο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

Σ. ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ  ΓΑΠΑΝΔ 

Σ. 1. ΓΡΑΖ 3.1. 

Δπηιέμηκε δαπάλε απνηειεί ε πξνκήζεηα θπςειψλ αληηθαηάζηαζεο. Ωο θπςέιε αληηθαηάζηαζεο 

νξίδεηαη ε θαηλνχξγηα πιήξεο θπςέιε, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κε κεηαιιηθψλ θαη 

κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο θπςέιεο,  φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ.Τ.Α 

137/102856/24-04-2020 

Ζ κνλαδηαία ηηκή θπςέιεο αληηθαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη θαη’ έηνο κε Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

Σν πνζνζηφ αληηθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζε 10% επί ησλ θαηερφκελσλ θπςειψλ. 

Οη  θπςέιεο αληηθαηάζηαζήο νθείινπλ λα αλαγξάθνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν , κε αλαπφζπαζην ή /θαη 

αλεμίηειν ηξφπν  “ Καλ 1308/13-2020 ( ή 2021 ή  2022, αληίζηνηρα, γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο)”.   

 

Απφ ην κειηζζνθνκηθφ έηνο 2021 θαη εμήο επηιέμηκε δαπάλε απνηειεί θαη ην θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα 

κεκνλσκέλσλ θηλεηψλ βάζεσλ θπςειψλ, είηε μχιηλεο, είηε πιαζηηθέο. 

Ζ κνλαδηαία ηηκή θπςέιεο αληηθαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη θαη’ έηνο κε Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

Σν κέγηζην πνζνζηφ πξνκήζεηαο κεκνλσκέλσλ θηλεηψλ βάζεσλ θαζνξίδεηαη ζε 20% επί ησλ 

θαηερφκελσλ θπςειψλ. 

Οη θηλεηέο βάζεηο  νθείινπλ λα αλαγξάθνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν  κε αλαπφζπαζην ή /θαη αλεμίηειν 

ηξφπν  “ Καλ 1308/13-2021 ( ή  2022, αληίζηνηρα, γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο)”.    

Γελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ν Φ.Π.Α.     

 

Σ. 2. ΓΡΑΖ 3.2. 

Δληζρχεηαη κέξνο ηεο δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε θπςειψλ απφ ηνλ ζπλήζε κφληκν ηφπν εγθαηάζηαζεο-

έδξα ηεο κειηζζνθνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ζε άιινλ ή αληίζηξνθα, θαζψο θαη πηζαλέο ελδηάκεζεο 

κεηαθηλήζεηο, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ αλζνθνξηψλ θαη ησλ κειηηνεθθξίζεσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα θάζε κειηζζνθνκηθνχ έηνπο έρνπλ νξηζηεί δχν πεξίνδνη κεηαθηλήζεσλ: 

α) Φζηλνπσξηλή – Υεηκεξηλή  

Αθνξά κεηαθηλήζεηο πνπ δειψλνληαη απφ 1ε Απγνχζηνπ έσο 10 επηέκβξε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ 11 επηεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ κειηζζνθνκηθνχ έηνπο. 

β) Δαξηλή- Θεξηλή  

Αθνξά κεηαθηλήζεηο πνπ δειψλνληαη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη 10 Φεβξνπαξίνπ θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη  απφ 11 Φεβξνπαξίνπ έσο 20 Ηνπλίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ κειηζζνθνκηθνχ έηνπο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε κεηαθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  κειηζζνθνκηθνχ έηνπο ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ 40% ησλ θαηερφκελσλ θπςειψλ πνπ δειψλνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαθηλήζεηο κε ηε ρξήζε: 

α) Ηδηφθηεησλ κειηζζνθνκηθψλ ή αγξνηνκειηζζνθνκηθψλ  απηνθηλήησλ ( ΦΗΥ) ή /θαη 

β) Φνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο ( ΦΓΥ)  ή/θαη 

γ) πινίσλ ή ηδησηηθψλ ζθαθψλ 

ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ηελ Κξήηε θαη ηελ 

Δχβνηα θαη κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ γηα ηελ λεζησηηθή  Διιάδα. Γηα ηα κηθξά λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ Πειάγνπο επηιέμηκεο είλαη νη κεηαθηλήζεηο εληφο ηνπ ίδηνπ λεζηνχ ή ζε άιιν κηθξφ λεζί. 

Οη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ ελίζρπζε κφλν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θπςειψλ πνπ κεηαθηλνχλ, ν νπνίνο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ησλ αξηζκφ ησλ θαηερφκελσλ θπςειψλ πνπ δειψλεη ν παξαγσγφο. 

 Ζ κνλαδηαία ηηκή θπςέιεο κεηαθίλεζεο θαζνξίδεηαη θαη’ έηνο κε Τπνπξγηθή Απφθαζε. 
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Ζ. ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΊΖΖ ΓΑΠΑΝΩΝ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Ζ.1. ΓΡΑΖ 3.1. 

Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα παξαζηαηηθά πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γξάζεο ζην Κέληξν 

Μειηζζνθνκίαο κέρξη 20 Μαΐνπ θάζε κειηζζνθνκηθνχ έηνπο. 

Ωο Μειηζζνθνκηθφ έηνο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1ε Απγνχζηνπ έσο 31ε Ηνπιίνπ  ηνπ 

επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

Παπαζηαηικά ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ δαπάνηρ είναι ηα ππυηόηςπα παπαζηαηικά αγοπάρ ηυν 

κςτελών και ηυν μεμονυμένυν βάζευν ( ηιμολόγια ή αποδείξειρ λιανικήρ πώληζηρ) εκδοθένηα 

ζύμθυνα με ηα πποβλεπόμενα ζηα Δλληνικά Λογιζηικά Ππόηςπα (ΔΛΠ).  

Σα ανυηέπυ παπαζηαηικά θα ππέπει να έσοςν εκδοθεί από 1 Αςγούζηος έυρ 19 Μαΐος κάθε 

μελιζζοκομικού έηοςρ και να ζςνοδεύονηαι από ηιρ ανηίζηοισερ εξοθληηικέρ αποδείξειρ όπος 

απαιηείηαι
1
. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ηα ΔΛΠ λα ηεξεί ηα πξσηφηππα 

παξαζηαηηθά ζην αξρείν ηνπ, πξνζθνκίδεη Τ.Γ. ηνπ λ.1599/1986, φπνπ αλαθέξεη ηελ ππνρξέσζε απηή 

θαη θαηαηίζεληαη θσηναληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ λνκίκσο επηθπξσκέλα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα  αλαγξάθεηαη ή λα ηίζεηαη ζθξαγίδα κε ηελ θξάζε: «Έρεη 

επηρνξεγεζεί ζην πιαίζην ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1308/2013 “ Γξάζε Δμνπιηζκφο  γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ , έηνπο....( 2020 ή 2021 ή 2022, αληίζηνηρα)”. 

Ζ αλσηέξσ αλαγξαθή ή ζθξάγηζε πξνεγείηαη ηεο έθδνζεο θαη επηθχξσζεο ή ζεψξεζεο ηνπ 

θσηναληηγξάθνπ. 

 

Ζ.2. ΓΡΑΖ 3.2. 

Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά επηιέμηκφηεηαο θαη ηα  παξαζηαηηθά 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Γξάζεο ζην Κέληξν Μειηζζνθνκίαο κέρξη 20 Ηνπλίνπ θάζε κειηζζνθνκηθνχ 

έηνπο. 

Ωο Μειηζζνθνκηθφ έηνο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1ε Απγνχζηνπ έσο 31ε Ηνπιίνπ  ηνπ 

επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 Γηθαηνινγεηηθά επηιεμηκφηεηαο 

 α) Για θυζικά πρόζωπα: 

αα) βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΑΔΔ σο επαγγεικαηίαο αγξφηεο ( αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο αγξφηεο) 

ββ) θσηναληίγξαθν ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ΟΓΑ ( αθνξά ηνπο ζπληαμηνχρνπο ΟΓΑ ) 

γγ) αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ 

δδ) αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη  ππέβαιιαλ ΔΑΔ ή/θαη εληάρζεθαλ ζην θαζεζηψο 

ησλ λέσλ αγξνηψλ ή/θαη εγγξάθεθαλ σο λενεηζεξρφκελνη γηα πξψηε θνξά εληφο ησλ δπν 

πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε (αθνξά 

λενεηζεξρφκελνπο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε δήισζεο ειάρηζηεο αθαζάξηζηεο 

νηθνγελεηαθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο 5.000 επξψ). 

εε) θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ΦΗΥ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

θπςειψλ. 

β) Για νομικά πρόζωπα: 

αα) θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ββ) βεβαηψζεηο εγγξαθήο ησλ κειψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην ΜΑΔΔ σο επαγγεικαηίεο αγξφηεο   

                                                 
1
 ρεηηθέο Γηεπθξηληζηηθέο Οδεγίεο Γηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ησλ παξαζηαηηθψλ εμφθιεζεο ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

εγθχθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. 
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γγ) αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

δδ) θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ΦΗΥ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

θπςειψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά επηιεμηκφηεηαο δηαηεξνχληαη ζηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο. 

 Παξαζηαηηθά πξαγκαηνπνίεζεο 

Παξαζηαηηθά πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο είλαη ηα θάησζη πξσηφηππα παξαζηαηηθά θαηά πεξίπησζε: 

α) Όηαλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε ΦΗΥ : Γειηίν Απνζηνιήο  πνπ έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα ΔΠΛ θαη απνθφκκαηα δηνδίσλ.   

β) Όηαλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε ΦΓΥ: Φνξησηηθέο  πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηα ΔΛΠ,  

γ) Όηαλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε πινίν: Δηζηηήξηα πινίνπ ζπλνδεπφκελα απφ ζρεηηθέο απνδείμεηο 

ιηαληθήο πψιεζεο ή ηηκνιφγηα αγνξάο ησλ εηζηηεξίσλ. 

 

ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα  αλαγξάθεηαη ή λα ηίζεηαη ζθξαγίδα κε ηελ θξάζε: «Έρεη 

επηρνξεγεζεί ζην πιαίζην ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1308/2013». 

Ζ αλσηέξσ αλαγξαθή ή ζθξάγηζε πξνεγείηαη ηεο έθδνζεο θαη επηθχξσζεο ή ζεψξεζεο ηνπ 

θσηναληηγξάθνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ηα ΔΛΠ λα ηεξεί ηα πξσηφηππα 

παξαζηαηηθά ζην αξρείν ηνπ, πξνζθνκίδεη Τ.Γ. ηνπ λ.1599/1986 φπνπ αλαθέξεη ηελ ππνρξέσζε απηή 

θαη θαηαηίζεληαη θσηναληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ λνκίκσο επηθπξσκέλα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

 

Ε . ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε, ηελ ππνβνιή φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηα Κ.Μ. θαη ζηηο θαηά ηφπνπο ΓΑΟΚ θαη 

ηελ νινθιήξσζε ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Δπηηφπησλ Διέγρσλ απφ ηηο ΓΑΟΚ, ε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.  ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο δηθαηνχρσλ.  ηε ζπλέρεηα νη ΓΑΟΚ 

ζπληάζζνπλ θαθέινπο πιεξσκήο ηνπο νπνίνπο απνζηέιινπλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 5 επηεκβξίνπ. 

 

Οι Φάκελοι Πληπυμήρ πεπιλαμβάνοςν ηα κάηυθι: 

1. ΓΡΑΖ 3.1. 

α) Γηαβηβαζηηθφ έγγξαθν πξνο ηελ αξκφδηα Περιθερειακή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ( Τπφδεηγκα 6 

ηεο ππ’ αξηζ. 137/102856/24-04-20) 

β) Έθζεζε απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ ( Τπφδεηγκα 5 ηεο ππ’ αξηζ. 137/102856/24-04-20) 

γ) Πξαθηηθά επηηφπησλ ειέγρσλ ( Τπφδεηγκα 4 ηεο ππ’ αξηζ. 137/102856/24-04-20) 

δ) Παξαζηαηηθά πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο  φπσο απηά αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζην ζεκείν Ζ. 1. 

ε) Θεσξεκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο δηθαηνχρσλ εηο δηπινχλ. 

ζη) Θεσξεκέλε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο δηθαηνχρσλ εηο δηπινχλ. 

 

2. ΓΡΑΖ 3.2. 

α) Γηαβηβαζηηθφ έγγξαθν πξνο ηελ αξκφδηα Περιθερειακή Γηεχζπλζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ( Τπφδεηγκα 7 ηεο 

ππ’ αξηζ. 138/102859/28-04-20) 

β) Έθζεζε απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ ( Τπφδεηγκα 6 ηεο ππ’ αξηζ. 138/102859/28-04-20 ) 

γ) Πξαθηηθά επηηφπησλ ειέγρσλ ( Τπφδεηγκα 4 ηεο  ππ’ αξηζ. 138/102859/28-04-20 ) 

δ) Γηθαηνινγεηηθά επηιεμηκφηεηαο θαη παξαζηαηηθά πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο  φπσο απηά 
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αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζην ζεκείν Σ 2. 

ε) Θεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο δηθαηνχρσλ. 

 

 Έλεγσορ θακέλυν πληπυμήρ για ηιρ Γπάζειρ 3.1 και 3.2 

Οη αρμόδιοι υπάλληλοι ηων Περιθερειακών Διευθύνζεων πξνβαίλνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ 

πιεξσκήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Δπηβεβαηψλνπλ ην εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ πιεξσκήο. 

 Δπηβεβαηψλνπλ ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 Δπηβεβαηψλνπλ ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην αξρείν ηνπ δείγκαηνο 

ειέγρνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ. 

 Δπηβεβαηψλνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο κε ηα ππνβαιιφκελα 

παξαζηαηηθά θαη ηα αξρεία δηθαηνχκελσλ θπςειψλ . 

 Δπηβεβαηψλνπλ ηελ νξζή έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία, ηελ έθδνζε εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ εκεξνκεληψλ θαη ηελ νξζή 

εμφθιεζε ηνπο.  

 Τπνγξάθνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ( δχν αληίγξαθα) 

 πκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ  ην Φχιιν ειέγρνπ  εηο ηξηπινχλ.  

(Τπνδείγκαηα 1 θαη 2 γηα θάζε δξάζε αληίζηνηρα) 

 Γηαβηβάδνπλ ην θάθειν πιεξσκήο ζηελ Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο.  

(Τπνδείγκαηα  3 θαη 4 αληίζηνηρα) 

 Απνζηέιινπλ ηνπο θαθέινπο πιεξσκήο ζηε Γηεχζπλζε ΄Ακεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο 

νινθιεξψλεηαη έσο 8 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο 

 

Ζ έθδνζε ησλ εληνιψλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν 

έσο ηηο 15 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. απνζηέιιεη ζην αξκφδην 

πηζησηηθφ ίδξπκα ειεθηξνληθφ αξρείν γηα πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ. 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ 

 

 

 

              ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΔΛΑ 

 

 

 

 

πλεκκέλα:  

1. Τπφδεηγκα 1 – Φχιιν ειέγρνπ θαθέινπ πιεξσκήο γηα ηε Γξάζε 3.1 

2. Τπφδεηγκα 2 – Φχιιν ειέγρνπ θαθέινπ πιεξσκήο γηα ηε Γξάζε 3.2 

3. Τπφδεηγκα 3 – Γηαβηβαζηηθφ έγγξαθν θαθέινπ 3.1 πξνο Γηεχζπλζε Ακεζσλ Δληζρχζεσλ θαη 

Αγνξάο 

4. Τπφδεηγκα 4 – Γηαβηβαζηηθφ έγγξαθν θαθέινπ 3.2 πξνο Γηεχζπλζε Ακεζσλ Δληζρχζεσλ θαη 

Αγνξάο 

5. Τπφδεηγκα 5 – Γηαβηβαζηηθφ έγγξαθν θαθέινπ πξνο ηε Γηεχζπλζε πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ 

Δληζρχζεσλ 

6. Τπφδεηγκα 6 -  Φχιιν Διέγρνπ ηεο Γηεχζπλζεο Ακεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο. 
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                   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 
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                                                                  Τπφδεηγκα 1 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ____________ 

ΣΜΖΜΑ ___________ 

                                                                                                        

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ:________ 

ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ:_________ 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Πξφγξακκα Βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο Μειηζζνθνκίαο                          

Κ.1308/13, Άξζ.55 

 

ΓΡΑΖ 3.1 

( Δμνπιηζκφο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ) 

ΘΔΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ:   080203080000024 

Α/Α 
 ΝΑΗ ΟΥΗ 

1 
Γηαβηβαζηηθφ έγγξαθν πξνο ηελ ΠΓ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ  
(Τπ.6 ηεο ππ’ αξηζ. 137/102856/24-04-20)   

2 
Θεσξεκέλεο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο δηθαηνχρσλ εηο 

δηπινχλ. 
  

3 Θεσξεκέλεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο δηθαηνχρσλ εηο 

δηπινχλ. 
  

4 
Παξαζηαηηθά πινπνίεζεο ηεο δξάζεο  
(Άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζ. 137/102856/24-04-2020 Κ.Τ.Α θαη ζεκείν Ζ.1. ηεο 

παξνχζαο) 
  

5 
Πξαθηηθά επηηφπησλ ειέγρσλ  
(Τπφδεηγκα 4 ηεο ππ’ αξηζ. 137/102856/24-04-20)   

6 
Έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ  
( Τπφδεηγκα 5 ηεο ππ’ αξηζ. 137/102856/24-04-20)   

 

Α΄  Διεγθηήο                                                       Β΄  Διεγθηήο 
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          Τπφδεηγκα  2 

                                                                    

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ____________ 

ΣΜΖΜΑ ___________ 

                                                                                                        

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ:________ 

ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ:_________ 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Πξφγξακκα Βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο Μειηζζνθνκίαο 

Κ.1308/13, Άξζ.55. 

 

ΓΡΑΖ 3.2 

( Οηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο ) 

ΘΔΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ:   080203080000024 

Α/Α  ΝΑΗ ΟΥΗ 

1 Γηαβηβαζηηθφ έγγξαθν πξνο ηελ ΠΓ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ  

(Τπ.7 ηεο ππ’ αξηζ. 138/102859/28.04.20) 
  

2 Θεσξεκέλεο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο δηθαηνχρσλ εηο 

δηπινχλ 
  

3 Θεσξεκέλεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο δηθαηνχρσλ εηο 

δηπινχλ 
  

4 
Παξαζηαηηθά πινπνίεζεο ηεο δξάζεο  
(Άξζξν 5 ηεο ππ’ αξηζ. 138/102859/28.4.2020 Κ.Τ.Α θαη ζεκείν Ζ.2. ηεο 

παξνχζαο) 

  

5 
Πξαθηηθά επηηφπησλ ειέγρσλ  

(Τπφδεηγκα 4 ηεο ππ’ αξηζ. 138/102859/28.4.2020) 
  

6 
Έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ  
( Τπφδεηγκα 6 ηεο ππ’ αξηζ. 138/102859/28.04.20 )   

 

 

 

   Α΄  Δλεγκηήρ                                                       Β΄  Δλεγκηήρ 
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                                                                         Τπφδεηγκα 3 

 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ____________                           Απ. ππυη. /Ζμεπομηνία: 

        ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

 

                                                                                             

                                                                                        

ΠΡΟ : Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

             Γ/νζη  Άμεζυν Δνιζσύζευν και Αγοπάρ 

             Σμήμα Ππογπαμμάηυν και Φοπέυν 

 

 

 

 ΘΔΜΑ: « Φάθεινο πιεξσκήο Γξάζεο 3.1 Μειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο 2021»  

 

 

αο δηαβηβάδνπκε θάθειν πιεξσκήο ηεο Γξάζεο 3.1 ηνπ Μέηξνπ 3 ηνπ Μειηζζνθνκηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο __________ κε παξηίδα ______________ θαη 

ζέζε πξνυπνινγηζκνχ 080203080000024,  

Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 137/102856/24-

04-20 Κ.Τ.Α,  φπσο ηζρχεη. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

                                                              

 

 

 

 

ςνημμένα:   

 
1. Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο 

2. πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο 

3. Φχιιν Διέγρνπ 
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                                                                                                                     Τπφδεηγκα 4 

 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ____________                           Απ. ππυη. /Ζμεπομηνία: 

          ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

 

                                                                                             

                                                                                        

ΠΡΟ : Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

             Γ/νζη  Άμεζυν Δνιζσύζευν και Αγοπάρ 

             Σμήμα Ππογπαμμάηυν και Φοπέυν 
 

 

 

 ΘΔΜΑ: « Φάθεινο πιεξσκήο Γξάζεο 3.2 Μειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο 2021»  

 

 

αο δηαβηβάδνπκε θάθειν πιεξσκήο ηεο Γξάζεο 3.2 ηνπ Μέηξνπ 3 ηνπ Μειηζζνθνκηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο __________ κε παξηίδα ______________ θαη 

ζέζε πξνυπνινγηζκνχ 080203080000024,  

Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

138/102859/28.04.20 Κ.Τ.Α,  φπσο ηζρχεη. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

                                                              

 

 

 

 

ςνημμένα:   

 
1. Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο 

2. πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο 

3. Φχιιν Διέγρνπ 
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                                                                                                                     Τπφδεηγκα 5 
 
Γ/νζη  Άμεζυν Δνιζσύζευν και Αγοπάρ      Αθήνα: 

Σμήμα Ππογπαμμάηυν και Φοπέυν       ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ 

                            

         

 

                                                                                             

                                                                                        

ΠΡΟ :  

             Γ/νζη  Πληπυμών Αγποηικών Δνιζσύζευν 

             Σμήμα Λογιζηηπίος 

 

 

 

 

 ΘΔΜΑ: « Φάθεινο πιεξσκήο Γξάζεο 3
2
. …Μειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο 2021»  

 

 

αο δηαβηβάδνπκε θάθειν πιεξσκήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ………. γηα ηελ Γξάζε 3…. ηνπ 

Μέηξνπ 3 ηνπ Μειηζζνθνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021, κε παξηίδα ______________ θαη ζέζε 

πξνυπνινγηζκνχ 080203080000024,  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

                                                              

 

 

 

 

ςνημμένα:   

 
1. Φάθεινο Πιεξσκήο  

 

 

 

 

 

 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  2 

                                                 
2
 ςμπληπώνεηαι 1 ή 2 ανάλογα ηην Γπάζη 
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                                                                  Τπφδεηγκα     6   

 

 

Γ/νζη  Άμεζυν Δνιζσύζευν και Αγοπάρ       

Σμήμα Ππογπαμμάηυν και Φοπέυν                                                                                                        

 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: 

ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ: 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
Πξφγξακκα Βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο Μειηζζνθνκίαο 

Κ.1308/13, Άξζ.55 

 

ΓΡΑΖ 3
3
…. 

 

Α/Α  ΝΑΗ ΟΥΗ 

1 Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο.   

2 πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο .   

3 Φχιινπ Διέγρνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Οξγαληζκνχ   

 

 

 

 

 Ο Δλεγκηήρ       Ο Πποφζηάμενορ ηος Σμήμαηορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 ςμπληπώνεηαι 1 ή 2 ανάλογα ηην Γπάζη 
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Πίνακαρ αποδεκηών  

Για ενέπγεια (μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος): 

 Πεξηθεξεηαθέο θαη Ννκαξρηαθέο Μνλάδεο θαη Γηεπζχλζεηο ΟΠΔΚΔΠΔ – Έδξεο ηνπο 

Δζυηεπική Γιανομή (μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος): 

 Γξαθείν Δμππεξέηεζε Πνιίηε 

 Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 Γηεχζπλζε Σερληθψλ Διέγρσλ 

 Γηεχζπλζε Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ 
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