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Ιστορικότητα Εκδόσεων 

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια 

0.1 02.11.2017 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Δ/νση Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Αλιείας  

0.2  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Δ/νση Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Αλιείας  

0.3 29.11.2022 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Δ/νση Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Αλιείας  
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διαδικασιών καταχώρησης των ευρημάτων των 

Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης του Μέτρου 11, του Π.Α.Α. 2014-2020, ελήφθη υπόψη 

το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

1. Ο Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(ΕΕ L 347/20.12.2013). 

2. Ο Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

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

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 

1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 

347/20.12.2013). 

3. Ο Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 

κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 

Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 637/2008 και του 

κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 

347/20.12.2013). 

4. Ο Καν.(ΕΕ) 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) 1307/2013, (ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 

1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους 

κατά το έτος 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

5. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) 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 τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014). 

6. Ο εκτελεστικός Καν.(ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.07.2014). 

7. Ο εκτελεστικός Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

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

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

πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014). 

8. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) 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 τροποποιήθηκε και 

ισχύει, (EE L 181/20.06.2014). 

9. Οι 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). 
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10. Ο Νόμος υπ’ αριθ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το 

άρθρο 36 αυτού. 

11. Η 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)». 

12. H υπ' αριθ. 132537/21.04.2011 (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. 

13. Η 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 αριθ. 5439/134552/04.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

636/Β΄/2015) και ισχύει κάθε φορά. 

14. Η 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 κάθε φορά 

ισχύει. 

15. Η 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.)». 

16. Η υπ’ αριθ. 2848/145689/28.12.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4310/ Β΄/2016) για 

τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει 

17. Η 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 κάθε φορά. 

18. Η υπ’ αριθ. 1065/19.04.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

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

2014-2020». 

19. Τα Εγχειρίδια Χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Μέτρου 11 του Π.Α.Α. 2014-

2020. 

20. Η υπ’ αριθ. 108552/2-11-2017 Εγκύκλιος Οδηγιών για τις διαδικασίες καταχώρησης 

ευρημάτων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" 

του Π.Α.Α. 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
21. Η υπ’ αριθ. 2916/374421/24.12.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6266/Β΄/2021) για τον 
καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2220/2020 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος Β της με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4310/Β΄/2016) όπως τροποποιημένη ισχύει, «οι Οργανισμοί 

Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π.) καταγράφουν τα ευρήματα του ελέγχου ως προς τη 
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συμμόρφωση για το σύνολο των δικαιούχων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για 

τη βιολογική παραγωγή». Η καταχώρηση γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του 

μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16). Το έντυπο των ευρημάτων – Πιστοποίησης 

δημιουργείται προσυμπληρωμένο για κάθε έτος εφαρμογής με τα στοιχεία της αντίστοιχης 

Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), και ανά Ο.Ε.Π. για τους παραγωγούς με τους οποίους έχει 

σύμβαση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ. 

Κατά τη διεξαγωγή του προαναφερόμενου ελέγχου καταχωρείται το αποτέλεσμα του ελέγχου 

στην μηχανογραφική εφαρμογή από τον Ο.Ε.Π. Το έντυπο είναι διαθέσιμο για επικαιροποίηση 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής. Μετά την ολοκλήρωση του έτους εφαρμογής και 

εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού οι Ο.Ε.Π. 

επιβεβαιώνουν τα ευρήματα που έχουν καταγράψει στα οριστικά έντυπα ευρημάτων - 

πιστοποίησης. 

Τα σημεία ελέγχου ανά παραγωγό και ανά αγροτεμάχιο, αφορούν σε: 

• Ύπαρξη Διακοπή Σύμβασης, με επιλογές: ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Αποβολή από το σύστημα ελέγχου, με επιλογές: ΝΑΙ/ΟΧΙ 

• Ευρήματα, με επιλογές: 

o ΝΑΙ, αν υπάρχουν ευρήματα που οδηγούν σε μη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή 

o ΟΧΙ, αν υπάρχουν ευρήματα 

o Εκτός Συστήματος Ελέγχου. 

Τα ανωτέρω πεδία ελέγχου συμπληρώνονται για το σύνολο των ενταγμένων τεμαχίων στις 

δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου μέτρου και 

τον έλεγχο των όρων επιλεξιμότητας θα συμπληρώνεται με «ΝΑΙ» το πεδίο «Ευρήματα» και στην 

περίπτωση όπου η ευρεθείσα καλλιέργεια από τον Ο.Ε.Π. δεν συμφωνεί με την δηλωθείσα 

καλλιέργεια στην Ε.Α.Ε., σε επίπεδο ομάδας καλλιέργειας όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ). 

Τα ανωτέρω πεδία ελέγχου συμπληρώνονται για το σύνολο των ενταγμένων ζωικών κατηγοριών 

(Αιγοπρόβατα, Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση, Βοοειδή με 

γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση) και βοσκοτόπου. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να 

καταγραφεί από τον Ο.Ε.Π. ο αριθμός επιλέξιμων ζώων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μέτρο, όπως αυτός προκύπτει από τους ελέγχους που έχει 

πραγματοποιήσει ο Ο.Ε.Π., εφόσον αυτός είναι μικρότερος του αναγραφόμενου. Διευκρινίζεται 

πως η καταγραφή διαφορετικού αριθμού επιλέξιμων ζώων δε συνιστά εύρημα αλλά λαμβάνεται 

υπόψη στον υπολογισμό πληρωμής. 

Σε περίπτωση που στο πεδίο «Ευρήματα» επιλεχθεί η τιμή ΝΑΙ τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε 

την Ημερομηνία μη συμμόρφωσης στην αντίστοιχη καρτέλα. 

 

 

Κατά παρέκκλιση για το στάδιο προκαταβολής του έτους αιτήσεων 2022 και σε συνέχεια της 

μετάβασης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο gov.gr, ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται 

σε επίπεδο ΑΦΜ με επιβεβαίωση από σχετική βάση δεδομένων «της ύπαρξης ή μη ευρήματος μη 

συμμόρφωσης σε επίπεδο συνολικά ενταγμένης  εκμετάλλευσης.» 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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