
 Οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ   είναι: 
 

 ∆ιοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι που διεξάγονται από το 
πληροφοριακό σύστηµα στα στοιχεία που δηλώνονται, αλλά και από τους 
υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. µέσω υπολογιστή, στα δικαιολογητικά που 
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην Ε.Α.Ε. 

 Έλεγχοι µε τηλεπισκόπηση, που εξετάζουν πρόσφατες δορυφορικές 
φωτογραφίες µέσω υπολογιστή και όπου χρειαστεί ολοκληρώνονται 
µε γρήγορες επισκέψεις των υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα 
χωράφια, χωρίς την παρουσία του γεωργού. Φυσικοί επιτόπιοι 
έλεγχοι, µε επίσκεψη των υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην 
εκµετάλλευση του γεωργού, είτε αιφνιδιαστικά, είτε µετά από 
ειδοποίηση που γίνεται έως και 14 ηµέρες πριν τον έλεγχο, αλλά µόνο 
έως 2 ηµέρες πριν, αν στην εκµετάλλευση εκτρέφονται ζώα. 

 
 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι έλεγχοι που µπορεί να δεχτεί ο 
γεωργός, είναι κυρίως οι ακόλουθοι:  
 

 Έλεγχοι Πολλαπλής Συµµόρφωσης: Για να µην του επιβληθούν 
κυρώσεις, ο γεωργός θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση 1791/74062/02.07.2015 
(Φ.Ε.Κ. 1468, τ. Β΄) και οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 Γενικές υποχρεώσεις  
Να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας των τροφίµων και αποφυγής 
ρύπανσης από τα απόβλητα της εκµετάλλευσης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
αρχές.  

 Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ηµερολόγιο Εργασιών 
(Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) στην εκµετάλλευσή του, το οποίο περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσµατα, 
ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκµετάλλευσης, 
ζωοτροφές).  

Το Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ηµερολόγιο Εργασιών  αποτελείται από 
φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόµενο από πίνακες όπου 
καταγράφονται ηµερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκµετάλλευσης, καθώς και 
οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα παραστατικά και 
έγγραφα. Υπόδειγµά του µπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, η από την ιστοσελίδα µας  www.osdesinetairistiki.com   
  
Υποχρεώσεις για τη φυτική παραγωγή  
 
 

 Να τηρεί τα προγράµµατα δράσης για τις ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση 
ζώνες και τους χρονικούς, ποσοτικούς και άλλους περιορισµούς στην 
εφαρµογή των αζωτούχων λιπασµάτων και των κτηνοτροφικών αποβλήτων, 
καθώς και τις απαιτούµενες αποστάσεις εφαρµογής από υδάτινα στοιχεία 
(πηγάδια, χαντάκια, ποτάµια, λίµνες), ανάλογα και µε την κλίση του εδάφους.  

 Να αφήνει ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους τουλάχιστον ενός µέτρου, κατά 
µήκος υδατορευµάτων (χαντάκια, ρυάκια, ρέµατα, ποτάµια, λίµνες).  

 Να αιτείται άδεια για τις γεωτρήσεις / υδροληψίες και να τηρεί τον κανονισµό 
τον Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων.  



 Να αποφεύγει τη ρύπανση των υδάτων από αγροχηµικά, µέσω της άτακτης 
απόρριψης των συσκευασιών τους, της µη ορθής αποθήκευσής τους ή της 
έκπλυσης των ψεκαστικών και του καθαρισµού των καναλιών µε ακατάλληλα 
σκευάσµατα. 

 Σε αρόσιµα χωράφια µε κλίση πάνω από 10%, θα πρέπει να υπάρχει 
φυτοκάλυψη και το χειµώνα, το όργωµα να µην γίνεται παράλληλα µε την 
κλίση και η άρδευση να µην γίνεται µε κατάκλυση. 

 Να µην καταστρέφονται οι αναβαθµίδες, οι τάφροι, οι φυτοφράκτες, οι 
υδατοσυλλογές, οι δενδροστοιχίες, οι ξερολιθιές, τα αναχώµατα και τα φυσικά 
πρανή στα όρια των αγροτεµαχίων. 

 Να µην καίει την καλαµιά παρά µόνο µε άδεια της Πυροσβεστικής και της 
Περιφέρειας και σε καµία περίπτωση σε περιοχές Natura.  

 Να τηρεί τις απαιτήσεις για την προστασία των άγριων πτηνών και των 
περιοχών Natura.  

 Να χρησιµοποιεί ορθά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα µε εφαρµογή των 
αρχών της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας και τήρηση των οδηγιών που 
καταγράφονται στην ετικέτα. 

                   
Yυποχρεώσεις για την ζωική παραγωγή 
 
Αιγοπρόβατα 
                          

 Να τηρεί το Μητρώο Φαρµακευτικής Αγωγής και τις κτηνιατρικές συνταγές για 
κάθε φαρµακευτική αγωγή στην οποία υποβάλει τα ζώα του. 

 Να τηρεί τους ειδικούς κανόνες για τη χρήση ζωοτροφών και ορµονών.  
 Να τηρεί τους ειδικούς κανόνες για την υγιεινή παραγωγή γάλακτος και αυγών 
καθώς και την πρόληψη ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων, ιδίως της 
φυµατίωσης, της βρουκέλλωσης και της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας. Η 
αποθήκευση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων να γίνεται σε 
κοπροσωρούς διαµορφωµένες σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, ικανές 
να αποθηκεύσουν τα παραγόµενα απόβλητα τουλάχιστον για 90 ηµέρες που 
απαιτούνται για τη χώνευσή τους.  

 Να τηρεί του γενικούς κανόνες για την υγιεινή, τον αερισµό και το φωτισµό και 
την ασφάλεια του εξοπλισµού σε όλους τους σταύλους και την ορθή χορήγηση 
ουσιών, τροφής και νερού σε όλα τα είδη των εκτρεφόµενων ζώων, καθώς και 
τους ειδικότερους κανόνες που υπάρχουν για τη διαρρύθµιση και διαχείριση 
σταυλικών εγκαταστάσεων όπου εκτρέφονται χοίροι και παχυνόµενοι µόσχοι. 

 Να φροντίζει για τη σήµανση του ζωικού του κεφαλαίου, τοποθετώντας δύο 
ενώτια µε ατοµικό αριθµό στους χοίρους αναπαραγωγής άνω των τριών µηνών 
και σε όλα τα βοοειδή που συµπληρώνουν είκοσι ηµέρες ζωής, για τα οποία θα 
πρέπει επιπλέον να διατηρεί και ατοµικό διαβατήριο που εκδίδεται από τα 
Αγροτικά Κτηνιατρεία. 

 Τα αιγοπρόβατα άνω των έξι µηνών θα πρέπει να φέρουν εκτός από ένα απλό 
ενώτιο και ένα ηλεκτρονικό µε ποµποδέκτη ή εναλλακτικά στοµαχικό βώλο µε 
ποµποδέκτη, ο οποίος ενδείκνυται ειδικά σε αιγοπρόβατα που τους λείπει το 
πτερύγιο του αυτιού (κουφά ή τσούλα). 

 Θα πρέπει να διαθέτει ενώτια µε τον κωδικό της εκµετάλλευσης, για τη 
σήµανση αιγοπροβάτων κάτω των έξι µηνών και χοίρων πάχυνσης που 
προορίζονται για σφαγή.  



 Να διατηρεί µητρώο εκµετάλλευσης όπου καταγράφει ατοµικά το ιστορικό 
κάθε χοίρου ή αιγοπροβάτου αναπαραγωγής και όλων των βοοειδών.  

 
Για τα βοοειδή, 
 
 
πρέπει για κάθε µεταβολή να ενηµερώνει εντός 7 ηµερών το Αγροτικό Κτηνιατρείο, 
στο οποίο κάθε χρόνο και ως τις 15 ∆εκεµβρίου, θα πρέπει να υποβάλει την ετήσια 
απογραφή των αιγοπροβάτων του.  
 
Έλεγχοι Γεωργοπεριβαλλοντικών ∆ράσεων του Μέτρου 214 
  
Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται κατά κανόνα και από έλεγχο Πολλαπλής 
Συµµόρφωσης, η τήρηση των απαιτήσεων της οποίας, είναι βασική προϋπόθεση για 
τη λήψη των συγκεκριµένων ενισχύσεων. 
 

� Για την επιτυχή διεξαγωγή του ελέγχου, 
 

 ο γεωργός θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών τον αγροπεριβαλλοντικό 
φάκελο που οφείλει να τηρεί, ο οποίος περιλαµβάνει:  
 

� Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης (είναι η αίτηση ένταξης 
στη ∆ράση του Μέτρου 214)  

� Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωµής (είναι µέρος των Ε.Α.Ε.) ∆ήλωση 
Εφαρµογής (ετήσια δήλωση ότι τηρήθηκαν οι δεσµεύσεις) 

�  Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Σ.Π.∆.) µε ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις  

� Ανάλογα µε τη δράση που ελέγχεται, ο γεωργός θα πρέπει να προσκοµίσει 
στους ελεγκτές και άλλα σχετικά δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση φορέα 
πιστοποίησης για τη Βιολογική Γεωργία ή γενεαλογικά πιστοποιητικά για 
ζώα αυτόχθονων απειλούµενων φυλών  ,Πιστοποιητικό ολοκληρωµένης 
καπνού   

� θα ελεγχθούν τα αγροτεµάχια, τα ζώα και σε ορισµένες περιπτώσεις οι 
αποθηκευτικοί χώροι της εκµετάλλευσης, για την τήρηση των δεσµεύσεων 
της αντίστοιχης ∆ράσης.  

 
Έλεγχοι φυτικού κεφαλαίου: 
 
 ∆ιεξάγονται κυρίως µέσω τηλεπισκόπησης, σε αρκετές όµως περιπτώσεις 
διεξάγονται µε επιτόπια επίσκεψη των ελεγκτών, παρουσία του γεωργού ή 
αντιπροσώπου του.  
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των αγροτεµαχίων ελέγχεται:  
 

 Η θέση των αγροτεµαχίων ,η έκταση (εµβαδόν + περίµετρος) συνολική και 
επιλέξιµη ,η φυτική κάλυψη (χρήση - ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα – είδος 
καλλιέργειας) , ο αριθµός των δέντρων στα µικρά νησιά Αιγαίου 

 Η τήρηση των υποχρεώσεων των συνδεδεµένων ενισχύσεων 
 Η διατήρηση των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης και των µόνιµων 
βοσκότοπων 

 



 
 
 Έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου: 
 
 Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων ελέγχεται: 

 Η θέση της δηλωθείσας σταυλικής εγκατάστασης 
 Η σήµανση, ο αριθµός, η ηλικία και το φύλο των υπαρχόντων ζώων κατά την 
ηµέρα του ελέγχου της ελεγχόµενης εκµετάλλευσης αλλά και των 
συστεγαζόµενων εκµεταλλεύσεων  

 Η τήρηση του µητρώου εκµετάλλευσης, η συµφωνία των υπαρχόντων ζώων 
µε το µητρώο και τα στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης ∆εδοµένων, τα 
διαβατήρια των βοοειδών και το αρχείο των παραστατικών (άδειες 
µετακίνησης, βεβαιώσεις σφαγής, κτηνιατρικές γνωµατεύσεις Η τήρηση των 
υποχρεώσεων των συνδεδεµένων ενισχύσεων  

 
 
 
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ  
 
 
Ο γεωργός θα πρέπει να αποδέχεται 

 χωρίς καθυστερήσεις τον έλεγχο από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., να διευκολύνει τους 
ελεγκτές να µεταβούν σε όλα τα αγροτεµάχιά του και να συγκεντρώνει όλα τα 
ζώα του στις σταυλικές εγκαταστάσεις που έχει δηλώσει, συγκρατώντας τα 
προκειµένου να ελεγχθούν. 

 Ο γεωργός θα πρέπει να παρέχει στους ελεγκτές όλα τα δικαιολογητικά που 
του ζητούνται (Mητρώα Κτηνοτροφικής Εκµετάλλευσης και Φαρµακευτικής 
Αγωγής, Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ηµερολόγιο Εργασιών, 
αγροπεριβαλλοντικός φάκελος για όσους συµµετέχουν στο αντίστοιχο µέτρο 
κλπ. 

 Σε περίπτωση που ο γεωργός δεν µπορεί να παρευρεθεί στον έλεγχο, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εξουσιοδοτεί µε υπεύθυνη δήλωσή του έναν αντιπρόσωπό του.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Άρνηση του ελέγχου, έστω και σιωπηρά µε απουσία του γεωργού, µη 
διευκόλυνση των ελεγκτών να µεταβούν στα αγροτεµάχια και να ελέγξουν τα ζώα, 
µη επίδειξη παραστατικών και µητρώων, αλλά και η απειλή ή χρήση βίας κατά των 
ελεγκτών, συνεπάγεται απόρριψη του γεωργού από όλες τις ενισχύσεις για το τρέχον 
έτος και επανέλεγχό του το επόµενο.  
 
 
Ο γεωργός έχει το δικαίωµα να λαµβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, εφ’ όσον 
υπήρχαν ευρήµατα και να υποβάλει ένσταση εντός δέκα εργάσιµων ηµερών στην 
υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που τον διενήργησε, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία.  
 
 
 
Οι βοοτρόφοι οφείλουν να ενηµερώνουν, το αργότερο εντός επτά ηµερών, το 
Αγροτικό Κτηνιατρείο για το θάνατο ενός ζώου. 



Οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι βοοτρόφοι οφείλουν να ενηµερώνουν τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τους θανάτους των ζώων τους εντός 10 εργάσιµων ηµερών. Κάθε 
θάνατος ζώου (βοοειδούς ή αιγοπροβάτου) πρέπει να συνοδεύεται από κτηνιατρική 
βεβαίωση µε την οποία πιστοποιείται ο θάνατός του (π.χ. από ΕΛ.Γ.Α., ιδιώτη ή 
κρατικό κτηνίατρο).  
Σε περίπτωση µη έγκαιρης ενηµέρωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα ζώα δεν 
αναγνωρίζονται ως φυσική απώλεια και µπορεί να προκύψουν ποινές σε σχέση µε την 
πληρωµή.  
Σε περίπτωση «ανωτέρας βίας» (δριµεία φυσική καταστροφή, υποχρεωτική σφαγή 
κλπ.) ο γεωργός θα πρέπει να ενηµερώνει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός 15 ηµερών, ώστε 
να µην προκύψουν προβλήµατα πληρωµών. Στην Ε.Α.Ε. του 2016 αποτυπώνονται οι 
απώλειες βοοειδών που θεωρούνται «ανωτέρα βία» σε σχέση µε την Ε.Α.Ε. 2015.  
 


