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1. Εισαγωγή / Νομική Βάση 

Η έκδοση του παρόντος εγχειριδίου εφαρμογής – ενημέρωση αιτητών γίνεται με 
βάση τον περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμο 64(I) του 2003 και έχει 
σκοπό την ενημέρωση των αιτητών για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που 
θα πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή τους στο Μέτρο για την Χορήγηση 
Κοινοτικής Ενίσχυσης για την Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Χοίρειου Κρέατος.  
 
Νομική βάση του Μέτρου αποτελούν οι πιο κάτω Κανονισμοί: 
 

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2334 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 
14ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης 
για το χοίρειο κρέας και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της 
ενίσχυσης στο εξής καλούμενος Καν 2015/2334. 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 826/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ης 
Αυγούστου 2008 σχετικά με τη θέσπιση  κοινών κανόνων για τη χορήγηση 
κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων 
γεωργικών προιόντων στο εξής καλούμενος Καν. 826/2008. 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου στο εξής 
καλούμενος Καν. 1308/2013. 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων 
ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση 
αγορών γεωργικών προιόντων  

 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 907/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη 
δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και 
τη χρήση του  στο εξής καλούμενος Καν 907/2014. 

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους 
οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, 
τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια στο 
εξής καλούμενος Καν 908/2014. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1306/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ       
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
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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 στο εξής 
καλούμενος Καν 1306/2013. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρ.1249/2008 της Επιτροπής για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων για τη εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων 
κατάταξης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για 
την κοινοποίηση των σχετικών τιμών 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 25ης Οκτωβρίου 2011 
 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές 
στο εξής καλούμενος Καν. 1169/2011. 

 Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα 
βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου 

 Περί της Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και 
Προβατοειδών και της Αναφοράς των Τιμών Αυτών Νόμος αρ.81(Ι)2008 

 

Σημειώνεται ότι όλες οι νομοθεσίες, κανονισμοί και αποφάσεις ισχύουν και 
εφαρμόζονται με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

2. Σκοπός του Μέτρου 

Η κατάσταση του τομέα του χοιρείου κρέατος της Ένωσης επιδεινώθηκε κατά τη 
διάρκεια του 2014 και του 2015. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
αγοράς χοιρείου κρέατος, με ένα σύστημα χαρακτηριζόμενο από εγγενή 
καθυστέρηση της προσαρμογής του τομέα εκτροφής στη μειωμένη ζήτηση για 
σφάγια χοίρων, η παραγωγή χορείου κρέατος στην Ένωση έχει αυξηθεί, ενώ 
μειώθηκε έντονα η απόδοση των εξαγωγών λόγω της απώλειας της Ρωσίας ως 
εξαγωγικής αγοράς. Ως εκ τούτου, η αγορά αντιμετωπίζει επί του παρόντος 
διαρκή πίεση στις τιμές, η οποία υπερβαίνει τις συνήθεις κυκλικές περιόδους. Οι 
μέσες καταγραφόμενες τιμές στην αγορά της Ένωσης υπολείπονταν των 
κατώτατων τιμών αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 από τα μέσα Αυγούστου του 2015, με 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους του τομέα του χοιρείου 
κρέατος. Η συνεχιζόμενη δύσκολη κατάσταση της αγοράς θέτει σε κίνδυνο τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η 
προσωρινή απομάκρυνση του χοιρείου κρέατος από την αγορά κρίνεται αναγκαία 
για την αποκατάσταση της ισορροπίας της αγοράς και την αύξηση των τιμών. Ως 
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί ενίσχυση για την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος και να καθοριστεί εκ των προτέρων το ποσό 
της ενίσχυσης.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31989L0108&qid=1425976477138&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31989L0108&qid=1425976477138&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31989L0108&qid=1425976477138&rid=2
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3. Φορέας υλοποίησης του Μέτρου 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι η αρμόδια αρχή 
για την εφαρμογή του μέτρου. Συγκεκριμένα ο ΚΟΑΠ αναλαμβάνει : 

 την παραλαβή των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης 

 τη σύναψη των συμβάσεων με τους αιτητές 

 τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων  

 την παραλαβή των αιτήσεων πληρωμής  

 την έγκριση και εκτέλεση των πληρωμών του μέτρου 
 
Ο ΚΟΑΠ δύναται να αναθέτει σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες τους όποιους 
εξειδικευμένους τεχνικούς ή άλλους ελέγχους ποιότητας απαιτούνται ή να ζητήσει 
πληροφορίες από αυτούς για να εξασφαλίσει την νομιμότητα και εγκυρότητα των 
αιτημάτων πληρωμής. 
 

4. Χρηματοδότηση του Μέτρου 

Το Μέτρο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από Κοινοτικούς πόρους. 
 

5. Δικαιούχοι - Όροι σχετικά με την επιλεξιμότητα των φορέων (Άρθρο 
8(1), Καν. (ΕΚ) αριθ. 826/2008) 

Οι φορείς που υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης 
πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και εγγραμμένοι στα μητρώα 
ΦΠΑ. Δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι χοιροτροφικών 
εκμεταλλεύσεων, εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο κτηνιατρικών 
υπηρεσιών ή έμποροι που δραστηριοποιούνται στην εμπορία χοίρειου κρέατος 
κατά τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες ή ιδιοκτήτες εγγεγραμμένων 
σφαγείων.  

6. Περιοχές εφαρμογής 

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία 
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 
 

7. Περίοδος υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης  αρχίζει από τις 4 
Ιανουαρίου 2016 και μπορεί να λήξει ανά πάσα στιγμή σε ημερομηνία που θα 
ανακοινωθεί αργότερα βάσει νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. 
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8. Επιλέξιμα προϊόντα (άρθρο 17 του Καν. 1308/2013 και άρθρο 1 του 
Καν. 2015/2334). 

Ο κατάλογος των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και οι κωδικοί 
συνδυασμένης ονοματολογίας(ΣΟ) τους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του 
παρόντος εγγράφου (άρθρο 1 του Καν. 2015/2334). 
 
Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για χοιρινά κρέατα που 
πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις / απαιτήσεις ποιότητας: 
 
(α) προέλευσης από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Κοινότητα τους τελευταίους 
δύο μήνες 
 
(β) προέλευσης από ζώα που έχουν οδηγηθεί στο σφαγείο το πολύ δέκα μέρες 
πριν την ημερομηνία αποθεματοποίησης 
 
(γ) προέλευσης από ζώα που έχουν εκτραφεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κτηνοτροφικές διατάξεις 
 
(δ) διαθέτουν το σήμα καταλληλότητας ή σήμα αναγνώρισης που προβλέπεται 
στο τμήμα I του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
 
(ε) είναι απαλλαγμένα από χαρακτηριστικά που το καθιστούν ακατάλληλο για 
αποθεματοποίηση ή μεταγενέστερη χρήση  
 
(στ) δεν προέρχεται από ζώα που έχουν οδηγηθεί στο σφαγείο λόγω έκτακτων 
μέτρων 
 
(ζ) τίθενται σε απόθεμα νωπά και αποθεματοποιούνται κατεψυγμένα (δηλαδή 
έχουν καταψυχθεί σε διάστημα εντός 72 ωρών από τη σφαγή τους) 
 
(η) προέρχονται από υγιή ζώα και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη 
 
(θ) Τα επίπεδα ραδιενέργειας στα προϊόντα τα επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής 
αποθεματοποίησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα,  
βάσει των κοινοτικών κανόνων. Ο έλεγχος του επιπέδου ραδιενεργού μολύνσεως 
των προϊόντων διενεργείται μόνον εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις και κατά 
τη διάρκεια της αναγκαίας περιόδου. Σε περίπτωση ανάγκης, η διάρκεια και η 
έκταση των μέτρων ελέγχου καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 229 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.  
 
(ι) έχουν τεμαχιστεί / αποστεωθεί/ συσκευαστεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε 
εγκεκριμένα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εργαστήρια κοπής 
 
(ια) τα κρέατα μεταφέρονται με αδειούχα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οχήματα 
ψυγεία σε απλή ψύξη ή κατάψυξη ανάλογα  
 
(κ) αποθεματοποποιούνται σε εγκεκριμένες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
ψυκτικές αποθήκες/ θαλάμους 
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(λ) είτε πρόκειται για συσκευασμένα είτε μη, κατά την είσοδο τους στο ψυκτικό 
θάλαμο/αποθήκη, επικολλάται ετικέτα σε κάθε σφάγιο (μισό σφάγιο) κλπ ή σε 
κάθε συσκευασμένο κιβώτιο (χαρτοκιβώτιο), στην οποία φαίνονται τουλάχιστον οι 
πιο κάτω πληροφορίες, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011: 
 

 Ημερομηνία και τόπος σφαγής 

 Προέλευση προϊόντος 

 Κατηγορία και κωδικός Σ.Ο. του προϊόντος βάσει του Παραρτήματος 1 του 
παρόντος εγχειριδίου 

 Βάρος προϊόντος 

 Ημερομηνία κατάψυξης  

 Ημερ. εισόδου στο ψυκτικό θάλαμο/ αποθήκη για αποθεματοποίηση 

 Αναφορά ότι είναι κατεψυγμένο προϊόν βαθειάς κατάψυξης με βάση την 
Οδηγία 1989/108 ΕΟΚ 

 Αρ. Σύμβασης μεταξύ αιτητή και ΚΟΑΠ 

 Αρ. Παρτίδας προιόντος 

 Αρ. Παρτίδας Αποθεματοποίησης 

 Σήμα καταλληλότητας/ σήμα αναγνώρισης ανάλογα  

 Σήμα ταξινόμησης στην κατηγορία S ή/και Ε σύμφωνα με τον Περί της 
Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και 
Προβατοειδών και της Αναφοράς των Τιμών Αυτών Νόμος αρ.81(Ι)2008 

 Κωδικός κτηνοτροφικής μονάδας από την οποία προέρχεται το σφάγιο 
 

(μ) προέρχεται από σφάγια χοίρων που ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1249/2008 και τον Νόμο αρ. 81(Ι) 2006 και έχουν καταταχθεί 
τουλάχιστον στην κατηγορία S ή/και Ε.   

 

9. Γενικό πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 

Τα στάδια υλοποίησης του Μέτρου είναι: 
 
(i) Ο ΚΟΑΠ ανακοινώνει στον εγχώριο τύπο και στην επίσημη εφημερίδα της 

Δημοκρατίας τη δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο 
Μέτρο.  

(ii) Ο αιτητής απευθύνεται στον ΚΟΑΠ  για την υποβολή αίτησης για τη 
συμμετοχή του στο μέτρο συμπληρώνοντας την αίτηση  για σύναψη 
σύμβασης υποβάλλοντας ταυτόχρονα εγγύηση υπέρ του Οργανισμού.  

(iii) Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις κοινοποιούνται από τον ΚΟΑΠ σε κάθε 
αιτούντα μέχρι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα υποβολής της 
αιτήσεως. 

(iv) O αιτητής συνάπτει σύμβαση με τον ΚΟΑΠ. Η ημέρα σύναψης της 
σύμβασης είναι η ημέρα που ο  ΚΟΑΠ ενημερώνει τον αιτητή για την έγκριση 
της αίτησης του. 

(v) Ο αιτητής διαβιβάζει στον ΚΟΑΠ πληροφορίες σχετικά με το χώρο 
αποθήκευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καν. 826/2008. 
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(vi) Η συμβατική ποσότητα αποθεματοποιείται εντός 28 ημερών αρχίζοντας από 
την επόμενη μέρα της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης.  

(vii) Ο αιτητής απευθύνεται στον ΚΟΑΠ  για την υποβολή αίτησης για καταβολή 
της ενίσχυσης.  

(viii) Γίνονται οι απαραίτητοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι από τον ΚΟΑΠ ή 
εντεταλμένες Υπηρεσίες που ενεργούν για λογαριασμό του. Μετά την 
ολοκλήρωση των ελέγχων, αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους και 
αποφασίζεται η έγκριση ή η απόρριψη μίας αίτησης, καθώς επίσης και οι 
οποιεσδήποτε αποκοπές, ποινές ή κυρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

10. Αιτήσεις για σύναψη σύμβασης (Άρθρο 17, Καν. (ΕΚ) αριθ. 
826/2008) 

Οι αιτήσεις για σύναψη σύμβασης για ιδιωτική αποθεματοποίηση χοίρειου 
κρέατος υποβάλλονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και Κεντρικά 
Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών  σε έντυπη μορφή 
στο Πρότυπο του εντύπου αίτησης (αρ. ΙΑΧΚ/Σ/01).  Η αίτηση θα παραδίδεται 
έναντι απόδειξης παραλαβής. 

 

Η αίτηση για σύναψη σύμβασης είναι έγκυρη όταν τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

 

α) υποδεικνύει τα στοιχεία ταυτότητας του αιτητή, το όνομα και τη διεύθυνση  

 
β) υποδεικνύει τον αριθμό ΦΠΑ προσκομίζοντας  αντίγραφο της εγγραφής του 
αιτητή στο Μητρώο ΦΠΑ 
 
γ) σχετίζεται μόνο με μία από τις κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος εγχειριδίου, αναφέροντας τον σχετικό κωδικό ΣΟ 
εντός της κατηγορίας αυτής  
 

δ) υποδεικνύει την ποσότητα των προϊόντων που θα αποθεματοποιηθούν η οποία 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 τόνοι χοιρινού κρέατος χωρίς κόκκαλα και 15 τόνοι 
άλλων προϊόντων 

 

ε) υποδεικνύει την περίοδο αποθεματοποίησης η οποία πρέπει να είναι 90, 120 ή 
150 ημέρες 

 

στ) συνοδεύεται με εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 πιο κάτω. 

 

Το περιεχόμενο των αιτήσεων δεν τροποποιείται μετά την υποβολή τους. 
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Ειδικά Μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Εφόσον από την εξέταση της κατάστασης διαπιστώνεται υπερβολική προσφυγή 
των ενδιαφερομένων στο καθεστώς ενίσχυσης, ή όταν διαφαίνεται τέτοιος 
κίνδυνος προσφυγής, η Επιτροπή μπορεί:  

α) να αναστείλει την εφαρμογή του καθεστώτος επί πέντε εργάσιμες ημέρες κατ’ 
ανώτατο όριο. Οι αιτήσεις συνάψεως συμβάσεως που έχουν υποβληθεί κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναστολής δε γίνονται δεκτές·  

β) να καθορίσει ενιαίο ποσοστό μειώσεως των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν 
υποβληθεί αιτήσεις συνάψεως συμβάσεως, τηρουμένης, κατά περίπτωση, της 
ελάχιστης ποσότητας της σύμβασης·  

γ) να απορρίψει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την περίοδο αναστολής, 
για τις οποίες η απόφαση αποδοχής έπρεπε να ληφθεί κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναστολής.  

 

11. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανά τόνο χοιρινού κρέατος, ισούται με το 20% της 
αιτούμενης ενίσχυσης η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθορισμένα ποσά 
ενίσχυσης που φαίνονται στο Παράρτημα Ι. 
 

Η εγγύηση είναι δυνατόν να συσταθεί υπό μορφή κατάθεσης μετρητών ή/ και η 
σύσταση εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 51(1) του Καν 908/2014. 

 

Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η 
απόδειξη κατάθεσης μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΟΑΠ “Κρατική 
Χορηγία με Προειδοποίηση”. Οι λεπτομέρειες του τραπεζικού λογαριασμού 
δίδονται εφόσον ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο αιτητή ο οποίος επιθυμεί να 
προβεί σε κατάθεση μετρητών ως εγγύηση. 

 
Στις περιπτώσεις όπου η εγγύηση δίδεται μέσω εγγυητικής επιστολής  πρέπει να 
συστήνεται στη μορφή που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα λήγει ένα χρόνο μετά τη λήξη της συμβατικής 
περιόδου αποθεματοποίησης που προνοείται στη σύμβαση ΚΟΑΠ - 
συμβαλλόμενου φορέα, αλλά θα αποδεσμεύεται αμέσως μετά την καταβολή του 
υπολοίπου της ενίσχυσης.  

 

Όσον αφορά την εγγύηση καλής εκτέλεσης η υποχρέωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 66(1) του Καν 1306/2013 είναι η αποθεματοποίηση και η διατήρηση σε 
αποθεματοποίηση τουλάχιστον του 90 % της συμβατικής ποσότητας για τη 
συμβατική περίοδο αποθεματοποίησης, υπ' ευθύνη του αιτητή και βάσει των 
όρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν 
826/2008. 
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Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σε σχέση με τις ποσότητες για τις οποίες 
πληρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις.  

 
Σε περίπτωση υπέρβασης των 28 ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποθεματοποίησης, η εγγύηση καταπίπτει 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν. 907/2014. 
 

12. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ ΚΟΑΠ και αιτητή 

O ΚΟΑΠ ενημερώνει κάθε αιτητή την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 
υποβολής της αίτησης για την έγκριση ή απόρριψη της. Σε περίπτωση έγκρισης 
της αίτησης, η ημέρα σύναψης της συμβάσεως είναι η ημερομηνία ενημέρωσης 
του αιτητή για την έγκριση της αίτησης του. 

 
Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ ΚΟΑΠ και αιτητή (στο εξής καλούμενος και ως 
συμβαλλόμενο μέρος) σε πρότυπο που θα εκδοθεί από τον ΚΟΑΠ σε 
μεταγενέστερο στάδιο.  Με την υπογραφή της σύμβασης το συμβαλλόμενο μέρος  
αναλαμβάνει , μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
14 του παρόντος εγγράφου. 

13. Ενστάσεις 

Φορείς των οποίων οι αιτήσεις δεν θεωρούνται έγκυρές, έχουν το δικαίωμα  να 
υποβάλουν  γραπτή ένσταση, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της σχετικής επιστολής ενημέρωσής τους από τον ΚΟΑΠ.  Η ένσταση 
πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τον Επίτροπο 
Αγροτικών Πληρωμών. 
 
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων η οποία καθορίζεται από 
τον Επίτροπο και θα απαρτίζεται από άτομα οι οποίοι δεν είχαν καμία συμμετοχή 
στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων σε προηγούμενο στάδιο, για τις οποίες 
υποβάλλεται ένσταση. Η Επιτροπή Ενστάσεων κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της διατηρεί πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία, υπό την 
προϋπόθεση ότι ενεργεί μέσα στα πλαίσια των νόμων και κανονισμών που 
διέπουν την προκήρυξη και υλοποίηση του Μέτρου.  
 
Δικαίωμα υποβολής ένστασης παρέχεται και μετά την εκτέλεση της πληρωμής 
από τον ΚΟΑΠ.  Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εντός περιόδου δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής.  Μετά την πάροδο αυτής της 
προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται ως 
εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται. 

14. Υποχρεώσεις του συμβαλλόμενου μέρους  

14.1 Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του ΚΟΑΠ ο αιτητής διαβιβάζει στον 
Οργανισμό τουλάχιστον δύο εργάσιμες μέρες πριν την αποθεματοποίηση κάθε 
παρτίδας:  
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α) την ονομασία και τη διεύθυνση του χώρου ή των χώρων αποθήκευσης καθώς 
και αναλυτικές πληροφορίες, για κάθε χώρο αποθήκευσης, της ακριβούς 
τοποθεσίας  των παρτίδων με τις αντίστοιχες ποσότητες 

β) κοινοποίηση της ημερομηνίας αποθεματοποίησης καθεμιάς από τις παρτίδες οι 
οποίες δεν βρίσκονται ακόμη στο χώρο αποθήκευσης καθώς και του απαραίτητου 
χρονικού πλαισίου για την αποθεματοποίηση της συμβατικής ποσότητας. Για κάθε 
παρτίδα που αποθεματοποιείται, πρέπει να υποδεικνύονται η ποσότητα και η 
ακριβής τοποθεσία.  
 
14.2 Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται μεταξύ του αιτητή και του ΚΟΑΠ 
ορίζουν τις ακόλουθες τουλάχιστον υποχρεώσεις για το συμβαλλόμενο μέρος:  
 
α) να αποθεματοποιήσει και να διατηρεί τη συμβατική ποσότητα στο χώρο 
αποθήκευσης, κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης                    
(90, 120 ή 150 μέρες), για λογαριασμό του και υπ’ ευθύνη του υπό συνθήκες που 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που 
αναφέρονται στο παράρτημα I του Κανονισμού 826/2008, χωρίς να υποκαθιστά ή 
μετακινεί από ένα χώρο αποθήκευσης σε άλλο τα αποθεματοποιημένα προϊόντα. 

Η συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης ξεκινά την επομένη της ημέρας 
αποθεματοποίησης της τελευταίας παρτίδας ως περιγράφεται στην παραγρ15 πιο 
κάτω και λήγει μετά το πέρας των 90, 120 ή 150 ημερών ανάλογα με την 
περίπτωση.  

 
 β) να διατηρεί τα έγγραφα ζύγισης που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική 
στιγμή της σφαγής, της κοπής/τεμαχισμού/αποστέωσης και της 
αποθεματοποίησης.  Να διατηρεί οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εκδίδονται κατά τη     
σφαγή, κοπή/τεμαχισμό/ αποστέωση και αποθεματοποίηση τα οποία παρέχουν 
τεκμήρια σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγ. 8(λ) πιο 
πάνω.Στα εργαστήρια κοπής καθώς και στους ψυκτικούς θαλάμους / αποθήκες 
πρέπει να υπάρχει ζυγαριά. 
 
γ) να αποστέλλει στον ΚΟΑΠ τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εργασίες 
αποθεματοποίησης το αργότερο εντός ενός μηνός μετά την αποθεματοποίηση και 
της τελευταίας παρτίδας της συμβατικής ποσότητας.  
 
δ) να επιτρέπει στον ΚΟΑΠ ή σε εντεταλμένες Υπηρεσίες που ενεργούν για 
λογαριασμό του να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στη σύμβαση. 
 
ε) να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα και να τα καθιστά αναγνωρίσιμα το 
καθένα ξεχωριστά.  
 
14.3 Το συμβαλλόμενο μέρος καθιστά διαθέσιμο στον ΚΟΑΠ ή στις 
εντεταλμένες Υπηρεσίες που ενεργούν για λογαριασμό του, το σύνολο της 
τεκμηρίωσης, για κάθε σύμβαση, επιτρέποντας, ειδικότερα, την επαλήθευση των 
ακόλουθων πληροφοριών σχετικά με τα ιδιωτικώς αποθεματοποιημένα προϊόντα:  

α) την προέλευση και την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων 

 

β) την ημερομηνία σφαγής  
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γ) την ημερομηνία αποθεματοποίησης 

 

δ) το βάρος και τον αριθμό των συσκευασμένων τεμαχίων. Σε περίπτωση 
αποθεματοποίησης χοιρινού κρέατος μετά από τεμαχισμό, εν μέρει ή πλήρη 
αφαίρεση των οστών, πραγματοποιείται ζύγιση των πραγματικών προϊόντων που 
αποθεματοποιούνται, η οποία μπορεί να λάβει χώρα στο χώρο τεμαχισμού, εν 
μέρει ή πλήρους αφαίρεσης των οστών. Ο καθορισμός των βαρών των 
προϊόντων προς αποθεματοποίηση δεν πραγματοποιείται πριν τη σύναψη της 
σύμβασης. 

 

ε) την παρουσία τους στο χώρο αποθήκευσης και τη διεύθυνση του χώρου 
αποθήκευσης. 

 

στ) την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης της συμβατικής περιόδου 
αποθεματοποίησης καθώς και την πραγματική ημερομηνία εξόδου από το χώρο 
αποθήκευσης.  

 
14.4 Απαιτείται στα αποθεματοποιημένα προϊόντα (συσκευασμένα και μη) να 
επικολλάται ετικέτα στην οποία να φαίνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγ. 8(λ) του παρόντος εγχειριδίου. 
 
14.5 Το συμβαλλόμενο μέρος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο διαχειριστής 
του χώρου αποθήκευσης, διατηρεί μητρώο αποθήκης διαθέσιμο στην αποθήκη, 
ανά αριθμό σύμβασης:  

α) την ταυτότητα των προϊόντων που τίθενται σε ιδιωτική αποθεματοποίηση ανά 
παρτίδα φύλαξης  

β) τις ημερομηνίες αποθεματοποίησης και εξόδου από την αποθεματοποίηση·  

γ) την ποσότητα, υποδεικνυόμενη ανά αποθεματοποίηση σε παρτίδα φύλαξης 

δ) την τοποθεσία των προϊόντων στο χώρο αποθήκευσης.  

 
14.6 H συμβατική ποσότητα αποθεματοποιείται εντός 28 ημερών από την 
ημερομηνία σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την παράγρ. 15 πιο κάτω. 
 
14.7 Το συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΚΟΑΠ , εντός 
τουλάχιστον 2 εργάσιμών ημερών από την αποθεματοποίηση της τελευταίας 
παρτίδας της συμβατικής ποσότητας, για την ολοκλήρωση των εργασιών 
αποθεματοποίησης.  

Ο ΚΟΑΠ ή εντεταλμένες υπηρεσίες που ενεργούν για λογαριασμού του 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με την παραγρ. 19 του παρόντος 
εγγράφου. 

 
14.8 Για σκοπούς επαλήθευσης από τον ΚΟΑΠ ή τις εντεταλμένες Υπηρεσίες 
που ενεργούν για λογαριασμό του, ότι η συμβατική ποσότητα διατηρήθηκε ως το 
τέλος της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης , το συμβαλλόμενο μέρος 
ειδοποιεί τον ΚΟΑΠ, αναφέροντας τις σχετικές παρτίδες, τουλάχιστον πέντε 
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εργάσιμες ημέρες πριν το πέρας της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης και 
οπωσδήποτε πριν την έναρξη εξόδου προϊόντων από την αποθεματοποίηση. 

 

15.  Αποθεματοποίηση (Άρθρο 25 και 26, (ΕΚ) αριθ. 826/2008)  

H συμβατική ποσότητα αποθεματοποιείται εντός 28 ημερών αρχίζοντας από την 
επόμενη μέρα της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης. 

 

Τα προϊόντα αποθεματοποιούνται σε χωριστές παρτίδες, με την κάθε παρτίδα να 
αντιπροσωπεύει την ποσότητα αποθεματοποίησης σε συγκεκριμένη ημέρα ανά 
σύμβαση και ανά χώρο αποθήκευσης.  

Προτρέπονται οι αιτητές, κατά το δυνατόν, να χρησιμοποιήσουν ενιαίες ψυκτικές 
μονάδες εντός του ψυκτικού θαλάμου/ αποθήκης για όλη την συμβατική ποσότητα 
αποθεματοποίησης και σε αντίθετη περίπτωση να το αιτιολογούν επαρκώς.  
Στο πάνω μέρος της παλέτας όπου θα τοποθετηθούν τα συσκευασμένα 
χαρτοκιβώτια πρέπει να αναφέρεται ο αρ των συσκευασμένων χαρτοκιβωτίων 
που περιέχει. 
  

Οι εργασίες αποθεματοποίησης αρχίζουν, για κάθε μεμονωμένη παρτίδα της υπό 
σύμβαση ποσότητας, την ημέρα κατά την οποία η παρτίδα θα υποβάλλεται στον 
έλεγχο του ΚΟΑΠ ή των εντεταλμένων Υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό 
του. Ως ημερομηνία θεωρείται η στιγμή κατά την οποία διαπιστώνεται το καθαρό 
βάρος του νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη προϊόντος:  

α) στον τόπο της αποθεματοποίησης εφόσον το κρέας καταψύχεται επιτόπου  

β) στον τόπο καταψύξεως εφόσον το προϊόν καταψύχεται σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις εκτός του τόπου αποθεματοποίησης  

γ) στο χώρο αφαίρεσης των οστών ή τεμαχισμού, όταν το κρέας 
αποθεματοποιείται μετά την αφαίρεση των οστών ή τον τεμαχισμό.  

Οι εργασίες αποθεματοποίησης λήγουν την ημέρα κατά την οποία 
αποθεματοποιείται η τελευταία χωριστή παρτίδα της συμβατικής ποσότητας. 

Το συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 14 πιο πάνω, καθόλη τη διαδικασία της 
αποθεματοποίησης καθώς και της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης. 

 

16. Έξοδος από την αποθεματοποίηση 

Η έξοδος από την αποθεματοποίηση μπορεί να ξεκινήσει την επομένη της 
τελευταίας ημέρας της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης (δηλαδή την 
επομένη της λήξης των 90,120 ή 150 ημερών ανάλογα με την περίπτωση) και 
αφού το συμβαλλόμενο μέρος ειδοποιήσει τον ΚΟΑΠ, τουλάχιστον 5 εργάσιμες 
μέρες πριν, ώστε ο Οργανισμός ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες που ενεργούν για 
λογαριασμό του, να διενεργήσουν σχετικούς ελέγχους προς επαλήθευση της 
συμβατικής αποθεματοποιημένης ποσότητας και δώσει την έγκριση του για την 
έξοδο.    
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17. Αίτηση για καταβολή της ενίσχυσης (Άρθρο 30 Καν. 826/2008)  

Η ενίσχυση καταβάλλεται βάσει αίτησης πληρωμής που υποβάλλεται από το 
συμβαλλόμενο μέρος εντός τριών μηνών μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου 
αποθεματοποίησης. Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται σε πρότυπο εντύπου 
αίτησης που θα σας κοινοποιηθεί σε μετέπειτα στάδιο από τον ΚΟΑΠ. 

 Όταν το συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της 
προθεσμίας των τριών μηνών, παρά το ότι διενήργησε εγκαίρως τα δέοντα για την 
απόκτηση αυτών, μπορεί να του παρασχεθεί παράταση, η οποία δεν υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες συνολικά.  

 

18. Πληρωμή της ενίσχυσης (Άρθρο 32, Καν. 826/2008)  

Η πληρωμή της ενίσχυσης πραγματοποιείται εντός 120 ημερών μετά την ημέρα 
υποβολής αίτησης πληρωμής, υπό τον όρο ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις 
της σύμβασης και ότι έχει διεκπεραιωθεί ο τελικός έλεγχος. Ωστόσο, εάν βρίσκεται 
σε εξέλιξη διοικητική έρευνα, η πληρωμή διενεργείται μόνον μετά την αναγνώριση 
του δικαιώματος ενίσχυσης. 

  

19. Έλεγχοι (Άρθρο 36, (ΕΚ) αριθ. 826/2008)  

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των συμβαλλόμενων μερών με την σχετική 
Κοινοτική Νομοθεσία, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που 
υπέγραψαν με τον ΚΟΑΠ και το παρόν εγχειρίδιο εφαρμογής, διενεργούνται 
διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων, οι οποίοι συμπληρώνονται από επιτόπιους 
ελέγχους σε σχέση με τα αποθεματοποιημένα προϊόντα. Οι επιτόπιοι έλεγχοι  
διεξάγονται κατά το χρόνο αποθεματοποίησης καθώς και μετέπειτα. Κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους δυνατόν να επαληθεύεται το βάρος του προϊόντος, το είδος 
του, να γίνεται ταυτοποίηση του καθώς και να συλλέγονται διάφορα έγγραφα που 
σχετίζονται με τις εργασίες αποθεματοποίησης. Για σκοπούς τεκμηρίωσης το 
συμβαλλόμενο μέρος και κατ ‘ επέκταση ο διαχειριστής της ψυκτικής αποθήκης 
διαθέτει στη διάθεση του ΚΟΑΠ ή των εντεταλμένων Υπηρεσιών που ενεργούν 
για λογαριασμό του όλα τα σχετικά έγγραφα. 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποθεματοποιημένα προϊόντα είναι επιλέξιμα 
για ενίσχυση, ελέγχεται φυσικά αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστον 5 % των 
ποσοτήτων σε αποθεματοποίηση για να διασφαλιστεί ότι όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, το βάρος, τα στοιχεία αναγνώρισης, τη φύση και τη σύνθεση των 
προϊόντων, οι παρτίδες αποθεματοποίησης συμμορφώνονται με τα επιμέρους 
στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση σύναψης σύμβασης. 

  

Σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών παρατυπιών που αφορούν τουλάχιστον 
το 5 % των ποσοτήτων που καλύπτονται από μια μεμονωμένη σύμβαση που 
υποβλήθηκε στον έλεγχο, ο έλεγχος επεκτείνεται σε μεγαλύτερο δείγμα το οποίο 
καθορίζει ο ΚΟΑΠ.  
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Ο ΚΟΑΠ ή οι εντεταλμένες Υπηρεσίες που ενεργούν για λογαριασμό του: 

 

α) ειδοποιούνται εγκαίρως από τον αιτητή βάσει της παραγρ. 14(1) για τις 
ημερομηνίες αποθεματοποίησης της κάθε παρτίδας και διεξάγουν επιτόπιο έλεγχο 
κατά το χρόνο αποθεματοποίησης. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο σφραγίζονται με 
σφραγίδα του ΚΟΑΠ τα προϊόντα που αποθεματοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη 
ημέρα, ανά σύμβαση, παρτίδα αποθεματοποίησης ή μικρότερη ποσότητα. 
Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες σφράγισης και διακίνησης επιβαρύνουν το 
συμβαλλόμενο μέρος.   

β) ειδοποιούνται εγκαίρως από τον αιτητή βάσει της παραγρ. 14(7) για την 
ολοκλήρωση των εργασιών αποθεματοποίησης όλης της συμβατικής ποσότητας 
και διεξάγουν επιτόπιο έλεγχο στο χώρο αποθήκευσης. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο 
όλη η συμβατική ποσότητα σφραγίζεται με σφραγίδα του ΚΟΑΠ, ανά σύμβαση,  
παρτίδα αποθεματοποίησης ή μικρότερη ποσότητα  . Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες 
σφράγισης και διακίνησης επιβαρύνουν το συμβαλλόμενο μέρος.   

γ) προβαίνουν σε αιφνίδιο έλεγχο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συμβατική 
ποσότητα είναι παρούσα στο χώρο αποθήκευσης. Ο αιφνίδιος έλεγχος αντιστοιχεί 
σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % της συνολικής ποσότητας στο πλαίσιο της 
σύμβασης και είναι αντιπροσωπευτική. Παρόμοιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν 
εξέταση στοιχείων των φακέλων των αποθεμάτων κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 22 παράγραφος 3 του Καν 826/2008 και στα υποστηρικτικά έγγραφα, 
όπως ζυγολογίων και δελτίων παράδοσης, καθώς και επαλήθευση βάρους, του 
τύπου προϊόντων και της ταυτοποίησής τους, για το 5 % τουλάχιστον της 
ποσότητας που αποτελεί το αντικείμενο αιφνίδιου ελέγχου.  

δ)στο τέλος της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης, επαληθεύουν, ανά 
σύμβαση, με δειγματοληψία το βάρος και την ταυτοποίηση των προϊόντων σε 
αποθεματοποίηση. Για την εκτέλεση του εν λόγω ελέγχου, το συμβαλλόμενο 
μέρος ενημερώνει τον ΚΟΑΠ, αναφέροντας τις σχετικές παρτίδες, τουλάχιστον 
πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το πέρας της μέγιστης συμβατικής περιόδου 
αποθεματοποίησης. 

Η παρουσία και η ακεραιότητα των σφραγίδων επαληθεύεται στο τέλος της 
συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης. Διευκρινίζεται και πάλι ότι οι δαπάνες 
σφράγισης και διακίνησης επιβαρύνουν το συμβαλλόμενο μέρος. 

 
Κατά τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται πιο πάνω λαμβάνονται δείγματα 
για έλεγχο της ποιότητας και της σύνθεσης των προϊόντων περιλαμβανομένου, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο, και των επιπέδων ραδιενέργειας ως αναφέρεται στην 
παράγρ 8 (σημείο θ). Τα δείγματα λαμβάνονται από τους υπαλλήλους του ΚΟΑΠ 
ή εντεταλμένων για λογαριασμών του Υπηρεσιών ή παρουσία αυτών. Τα δείγματα 
που λαμβάνονται για σκοπούς ανάλυσης επιπέδου ραδιενέργειας αποστέλλονται 
για αναλύσεις σε χημείο με διαπιστευμένη μέθοδο. Τα έξοδα τέτοιων αναλύσεων 
βαρύνουν τον αιτητή. 

 

Έλεγχος φυσικής εξακρίβωσης ή επαλήθευσης του βάρους διενεργείται παρουσία 
των εν λόγω υπαλλήλων στη διάρκεια της διαδικασίας ζύγισης.  

Για τους σκοπούς της αλυσίδας ελέγχου, όλα τα αρχεία και έγγραφα αποθεμάτων 
και οικονομικών στοιχείων που ελέγχονται από τους εν λόγω υπαλλήλους 
σφραγίζονται ή μονογραφούνται στη διάρκεια της επίσκεψης ελέγχου. Σε 
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περίπτωση ελέγχων αρχείων υπολογιστή, εκτυπώνεται αντίτυπο και διατηρείται 
στο φάκελο ελέγχου.  

 

20. Έκθεση επιτόπιου ελέγχου (Άρθρο 37, Καν. 826/2008)  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται έκθεση επιτόπιου ελέγχου. Στην έκθεση 
περιγράφονται με ακρίβεια τα διάφορα αντικείμενα του ελέγχου.  

Η έκθεση προσδιορίζει:  

α) την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ελέγχου 

β) τα αναλυτικά στοιχεία της παρασχεθείσης προηγούμενης ειδοποίησης  

γ) τη διάρκεια του ελέγχου 

δ) τα υπεύθυνα άτομα που ήταν παρόντα  

ε) το χαρακτήρα και την έκταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν, παρέχοντας, 
ιδίως, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα εξετασθέντα έγγραφα και προϊόντα 

στ) τα ευρήματα και τα πορίσματα  

ζ) εάν απαιτείται επαναληπτικός έλεγχος. 

Η έκθεση υπογράφεται από τους υπεύθυνους υπαλλήλους και προσυπογράφεται 
από το συμβαλλόμενο μέρος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από τον υπεύθυνο 
της αποθήκης και περιλαμβάνεται στο φάκελο πληρωμής.  

 

21. Μείωση του ποσού ή αποκλεισμός από την πληρωμή  (Άρθρο 34, 
(ΕΚ) αριθ. 826/2008) ή επιβολή κυρώσεων 

21.1 Μειώσεις σε περίπτωση μη έγκυρης και ορθής κοινοποίησης των  
πληροφοριών σχετικά με την έξοδο από την αποθεματοποίηση  (Άρθρο 29, 
Καν. 826/2008). Όταν το συμβαλλόμενο μέρος δεν ενημερώσει τον ΚΟΑΠ 
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το πέρας της συμβατικής περιόδου 
αποθεματοποίησης για την έναρξη εξόδου προϊόντων από την 
αποθεματοποίηση(δες παράγραφ. 14(8)): 

 
21.1.1 αλλά ο ΚΟΑΠ θεωρεί ικανοποιητικές τις προσκομισθείσες, εντός 30 

ημερών μετά την έξοδο από το χώρο αποθήκευσης, αποδείξεις 
σχετικά με την ημερομηνία εξόδου από την αποθεματοποίηση και τις 
οικείες ποσότητες, η ενίσχυση μειώνεται κατά 15 % και καταβάλλεται 
μόνο για την περίοδο για την οποία το συμβαλλόμενο μέρος 
προσκομίζει στον ΚΟΑΠ ικανές αποδείξεις ότι το προϊόν έχει 
διατηρηθεί σε συμβατική αποθεματοποίηση.  

21.1.2 και ο ΚΟΑΠ δεν θεωρεί ικανοποιητικές τις προσκομισθείσες, εντός 
30 ημερών μετά την έξοδο από το χώρο αποθήκευσης, αποδείξεις 
σχετικά με την ημερομηνία εξόδου από την αποθεματοποίηση και τις 
οικείες ποσότητες, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για την οικεία 
σύμβαση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταπίπτει το σύνολο 
της εγγύησης σε σχέση με την οικεία σύμβαση.  

 

21.2 Μειώσεις λόγω μη τήρησης της συμβατικής ποσότητας 
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Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 εάν η 
ποσότητα που έχει πράγματι αποθηκευθεί/αποθεματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης: 

(α) είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ποσότητα αλλά 
μεγαλύτερη ή ίση του 90 % της ποσότητας αυτής(>=90%), η ενίσχυση 
καταβάλλεται για την ποσότητα που πράγματι αποθεματοποιήθηκε. Εντούτοις, 
εάν ο ΚΟΑΠ διαπιστώσει ότι το συμβαλλόμενο μέρος ενήργησε εκ προθέσεως ή 
εξ’ αμελείας, μπορεί να αποφασίσει την περαιτέρω μείωση ή τον πλήρη 
αποκλεισμό από την πληρωμή της ενίσχυσης. 

(β) είναι μικρότερη από το 90%, αλλά μεγαλύτερη ή ίση του 80 % της συμβατικής 
ποσότητας(80%<=Χ<90%), η ενίσχυση για την ποσότητα που έχει πράγματι 
αποθεματοποιηθεί μειώνεται κατά το ήμισυ. Εντούτοις, εάν ο ΚΟΑΠ διαπιστώσει 
ότι το συμβαλλόμενο μέρος ενήργησε εκ προθέσεως ή εξ’ αμελείας, μπορεί να 
αποφασίσει την περαιτέρω μείωση ή τη μη καταβολή της ενίσχυσης.  

 (γ) είναι μικρότερη από το 80 % της συμβατικής ποσότητας(<80%), δεν 
καταβάλλεται ενίσχυση.  

Στον υπολογισμό της ποσότητας που έχει πράγματι αποθηκευτεί, όπως 
προβλέπεται πιο πάνω , δεν περιλαμβάνονται ελαττωματικά προϊόντα.  

 
 
 
21.3 Μείωση λόγω μη τήρησης των 28 ημερών για την αποθεματοποίηση 

 

Εάν σημειωθεί υπέρβαση κατά περισσότερες από 10 ημέρες, της προθεσμίας των 
28 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης εντός των οποίων 
πρέπει να πραγματοποιηθεί η αποθεματοποίηση, δεν καταβάλλεται ενίσχυση και 
καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ως αναφέρεται και στην 
παράγ. 11.  

 
21.4 Μειώσεις  λόγω ελαττωματικών προϊόντων 

 

Εάν αποκαλυφθούν ελαττωματικά προϊόντα στο πλαίσιο ελέγχων στη διάρκεια της 
αποθεματοποίησης, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για τις εν λόγω ποσότητες. Το 
υπόλοιπο της παρτίδας αποθεματοποίησης το οποίο παραμένει επιλέξιμο για 
ενίσχυση αντιστοιχεί τουλάχιστον στους 10 τόνους χοιρινού κρέατος χωρίς 
κόκκαλα και 15 τόνους άλλων προϊόντων. Ο ίδιος κανόνας ισχύει σε περίπτωση 
που μέρος μιας παρτίδας αποθεματοποίησης αποσύρεται για τον ίδιο λόγο πριν 
την ελάχιστη περίοδο αποθεματοποίησης (90, 120 ή 150 ημέρες ανάλογα με την 
περίπτωση). 

 
21.5 Μειώσεις λόγω μη τήρησης των αποθεματοποιημένων προϊόντων 

κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης 
 

Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Καν (ΕΕ) 1306/2013, εάν το 
συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρήσει τα σχετικά με τη λήξη της συμβατικής περιόδου 
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αποθεματοποίησης, και δεν φυλάξει τα αποθεματοποιημένα προϊόντα για περίοδο 
90, 120 ή 150 ημερών, ανάλογα με την περίπτωση, για το σύνολο της 
αποθεματοποιημένης ποσότητας, κάθε ημερολογιακή ημέρα μη συμμόρφωσης 
συνεπάγεται μείωση κατά 10 % του ποσού της ενίσχυσης για την οικεία σύμβαση. 
Η μείωση αυτή πάντως δεν υπερβαίνει το 100 % του ποσού της ενίσχυσης.  

 
 
 
 
21.6 Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ποιότητας  

 
Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι τα αποθεματοποιημένα προϊόντα δεν 
αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 8 
(σημεία α-θ), η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11 καταπίπτει.  
 
21.7 Κυρώσεις 

 
Όταν ο ΚΟΑΠ διαπιστώσει ότι ένα έγγραφο, το οποίο υποβλήθηκε από τον αιτητή 
με σκοπό την εκχώρηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τον παρόν 
Μέτρο, παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες και όταν οι εν λόγω εσφαλμένες 
πληροφορίες είναι κρίσιμης σημασίας για την εκχώρηση του εν λόγω δικαιώματος, 
ο ΚΟΑΠ αποκλείει τον αιτητή από τη διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης ιδιωτικής 
αποθεματοποίησης για το ίδιο προϊόν για το οποίο παρασχέθηκαν οι εσφαλμένες 
πληροφορίες, για περίοδο ενός έτους από τη στιγμή λήψης της τελικής διοικητικής 
απόφασης που διαπιστώνει την παρατυπία.  
Ο αποκλεισμός που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο δεν εφαρμόζεται, 
εάν ο αιτητής αποδείξει πειστικά στον ΚΟΑΠ ότι η κατάσταση που προβλέπεται 
στην εν λόγω παράγραφο οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιρετική περίσταση κατά 
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Καν. 1306/2013 ή  σε έκδηλο 
σφάλμα.  
 
Γενικά, ο ΚΟΑΠ καταγράφει οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης βάσει 
των κριτηρίων της βαρύτητας, της έκτασης, της διάρκειας και της επανάληψης, με 
αποτέλεσμα τον ενδεχόμενο αποκλεισμό το αιτητή ή/και την επιστροφή της 
αχρεωστήτως καταβληθείσας ενίσχυσης, προσαυξημένης με τόκους, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση.  
 

22. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθείσας ενίσχυσης 

Η αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση ανακτάται, προσαυξημένη με τόκους από 
τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 73 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής εφαρμόζονται τηρουμένων των 
αναλογιών. 

23. Παρατυπίες – Κοινοποίηση Παρατυπιών στην Επιτροπή 

O ΚΟΑΠ κοινοποιεί στην Επιτροπή όλες τις παρατυπίες εκ μέρους των αιτητών 
που διαπιστώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της 
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Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με τις παρατυπίες και την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της 
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος 
πληροφόρησης στον τομέα αυτό. Η έννοια της "παρατυπίας" είναι εκείνη που 
δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, 
σύμφωνα με την οποία παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου 
της Ε.Ε. που προκύπτει από πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με 
πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός 
της Ε.Ε. είτε με τη μείωση ή ματαίωση εσόδων που προέρχονται από ίδιους 
πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της Ε.Ε., είτε με 
αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για κάθε παρατυπία, ο 
ΚΟΑΠ παρέχει προς την Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
(OLAF)) λεπτομερή στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (EK) 
αριθ.1848/2006. Μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από τον 
προαναφερόμενο Κανονισμό, κοινοποιούνται επίσης προς την Επιτροπή τα 
προσωπικά δεδομένα των αιτητών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα προσωπικά 
δεδομένα των αιτητών δύναται επίσης να κοινοποιηθούν στην OLAF σύμφωνα και 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1995 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων 
συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η OLAF με τη σειρά της 
δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 
μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 των 
κανόνων εφαρμογής του. 
 
 

24. Εκ των υστέρων έλεγχoι των συναλλαγών, βάσει του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 (ΤΙΤΛΟΣ V, Κεφάλαιο ΙΙΙ). 
 
Νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων  
Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνονται μέσα από τη Νομοθεσία της Ε.Ε. και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις νομικές τους υποχρεώσεις. Η 
παρούσα αναφορά είναι περιληπτική, συνεπώς δεν αναφέρει εξαντλητικά και στην 
απαιτούμενη λεπτομέρεια όλες τις νομικές υποχρεώσεις των ελεγχομένων. 
  

 Ορισμοί  
«εμπορικά έγγραφα»: κάθε βιβλίο, κατάλογος, σημείωση και δικαιολογητικό 
έγγραφο, λογιστικό βιβλίο, αρχείο παραγωγής και ποιότητας και η αλληλογραφία 
σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και τα 
εμπορικά στοιχεία, υπό οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικά αποθηκευμένων στοιχείων, εφόσον τα έγγραφα ή στοιχεία αυτά 
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις υπό έλεγχο συναλλαγές 
«τρίτο πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει άμεση ή έμμεση 
σχέση με τις πράξεις που γίνονται στα πλαίσια του συστήματος χρηματοδότησης 
από το ΕΓΤΕ. 
 

 Τι αφορούν οι συγκεκριμένοι, εκ των υστέρων έλεγχοι 
Οι εν λόγω, εκ των υστέρων έλεγχοι συναλλαγών αφορούν τα εμπορικά έγγραφα 
των οντοτήτων εκείνων που είναι δικαιούχοι ή οφειλέτες και σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με το σύστημα χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ ή των αντιπροσώπων τους 
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("επιχειρήσεις"), προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι συναλλαγές που 
αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ έχουν όντως 
πραγματοποιηθεί και κατά πόσον έχουν εκτελεστεί ορθώς. Σημειώνεται ότι η 
ακρίβεια των κυριότερων στοιχείων που υπόκεινται στον έλεγχο επαληθεύεται με 
διασταυρωτικούς ελέγχους, που αφορούν επίσης, εάν χρειαστεί, τα εμπορικά 
έγγραφα τρίτων μερών 
 

 Ειδική Υπηρεσία   
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης του ΚΟΑΠ είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με 
το άρθρο 85  του Κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 και το άρθρο 14(2) του Περί 
της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμο του 
2003, για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού, το σχεδιασμό, τον 
συντονισμό και τη γενική εποπτεία των εν λόγω ελέγχων που διενεργούνται από 
υπαλλήλους που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες. 
 

 Πρόσβαση σε εμπορικά έγγραφα  
Οι επιχειρήσεις διατηρούν τα εμπορικά έγγραφα για τρία τουλάχιστον έτη, που 
υπολογίζονται από τη λήξη του έτους της σύνταξής τους. Οι υπεύθυνοι των 
επιχειρήσεων ή τρίτο μέρος έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι παρέχονται 
στους υπεύθυνους για τον έλεγχο υπαλλήλους ή στα εξουσιοδοτημένα για τον 
σκοπό αυτό πρόσωπα, όλα τα εμπορικά έγγραφα και οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Τα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε 
κατάλληλο υπόθεμα. Όταν το σύνολο ή μέρος των εμπορικών εγγράφων που 
βάσει του εν λόγω Κανονισμού πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, 
βρίσκονται σε επιχείρηση του ιδίου εμπορικού ομίλου, της ίδιας εταιρείας ή της 
ίδιας σύμπραξης επιχειρήσεων που διευθύνεται σε ενιαία βάση με την ελεγχόμενη 
εταιρεία, ανεξαρτήτως του εάν βρίσκονται εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, 
η ελεγχόμενη επιχείρηση πρέπει να τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων για τον 
έλεγχο υπαλλήλων, σε τόπο και χρόνο που καθορίζονται από το κράτος μέλος 
που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια του ελέγχου. 
 

25. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Οι αιτητές ενημερώνονται για τη λειτουργία στον ΚΟΑΠ Αρχείων Προσωπικών 
Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001. 
Η τήρηση του αρχείου αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και 
των σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι: 
 
(α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,  
(β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που 
αναφέρονται στο σημείο (α),  
(γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο 
σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.  
 
Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ 
Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία, τηλ.: 000357-22557777, Φαξ: 00357-22557755. 
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Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχει, είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας, Όργανο Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Yπουργείο Εσωτερικών και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και 
Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους. 

26. Δημοσιοποίηση Στοιχείων των Αιτητών στην ιστοσελίδα του 
ΚΟΑΠ – www.capo.gov.cy 

Σε εφαρμογή του άρθρου 111 του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013, ο ΚΟΑΠ 
υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των 
δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τηρουμένων των σχετικών προνοιών: Το 
ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για νομικά 
πρόσωπα), την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική 
προσωπικότητα), τον δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό 
κώδικα, τα αντίστοιχα ποσά των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος 
κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος και τη φύση και περιγραφή των 
χρηματοδοτούμενων μέτρων. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά 
και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση υποχρέωσης που 
επιβάλλουν οι εν λόγω Kοινοτικοί Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία που 
δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις 
αρμόδιες αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και των Κρατών Μελών για 
σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
 
 
 
27. Ηλεκτρονική Ενημέρωση 
 
Το παρόν έντυπο δεν είναι εξαντλητικό και πρέπει να διαβάζεται παράλληλα με 
τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην Παράγραφο 
1. Οι Κανονισμοί αυτοί βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/homepage.html, και 
στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ http://www.capo.gov.cy. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
 
 

Παράρτημα του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2334. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ - ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
 

 
Ημερομηνία 
……/……/……. 
 
Προς 
Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 
 
Αξιότιμε κύριε, 
 
 
Εγγυητική Επιστολή με αρ. …………….. για Ευρώ €…………….. με ισχύ από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης 
που αφορά την αίτηση για σύναψη σύμβασης για συμμετοχή στο Μέτρο 
«ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 
ΚΡΕΑΤΟΣ» μέχρι και την ………….. (ένα χρόνο μετά τη λήξη της συμβατικής 
περιόδου αποθεματοποίησης). 
  
Με την παρούσα σας βεβαιώνουμε ότι εγγυώμεθα άνευ όρων και εις ολόκληρο, 
έναντι του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, την καλή εκτέλεση της Σύμβασης 
Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης Χοίρειου Κρέατος, που αφορά την αίτηση για 
σύναψη σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΚΟΑΠ και της/του 
………………………………., με αριθμό εγγραφής/ταυτότητας ……………., στο 
εξής καλούμενος «ο συμβαλλόμενος», μέχρι ποσού € …………………  (ποσό 
ολογράφως) ίσου προς το 20% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης το οποίο 
αναφέρεται αντιστοίχως στη Σύμβαση Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης Χοίρειου 
Κρέατος. 
 
Με την παρούσα αναλαμβάνουμε, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα, να σας 
καταβάλουμε αμέσως και ανεξάρτητα από οποιανδήποτε ένσταση ή αμφισβήτηση 
από μέρους του συμβαλλόμενου, το ποσό που θα απαιτήσετε με βάση την 
παρούσα μέχρι  μέγιστου  ποσού  € ……………………  (ποσό ολογράφως). 
 
Η απαίτηση σας για πληρωμή με βάση την παρούσα, θα πρέπει να γίνει 
εγγράφως προς εμάς και να αναφέρει ότι ο συμβαλλόμενος παρέλειψε να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης 
Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης και ότι ζητάτε πληρωμή με βάση την παρούσα 
εγγυητική. 
 
Η εγγύηση αυτή λήγει με την έγγραφη δήλωση σας για απαλλαγή του 
συμβαλλόμενου και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής προς εμάς και σε 
κάθε περίπτωση λήγει την ……………. (ένα χρόνο μετά τη λήξη της συμβατικής 
περιόδου αποθεματοποίησης) και οποιαδήποτε απαίτηση θα πρέπει να 
υποβληθεί το αργότερο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. 
 
 

Επιστολόχαρτο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος   
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Με υπόληψη, 
 
(Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα)  
(Διεύθυνση) 
 
(Όνομα υπαλλήλου που υπογράφει)   
(Υπογραφή υπαλλήλου και  
σφραγίδα του Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρτόσημα τα οποία πρέπει να 
έχουν πάνω υπογραφή και 
ημερομηνία  

ή 
Επίσημη σφραγίδα από τον Έφορο 
χαρτοσήμων η οποία να γράφει την 
αξία των χαρτοσήμων, ημερομηνία 
και να φαίνεται το όνομα και η 
υπογραφή του υπαλλήλου 

ή 
Σφραγίδα “Χαρτόσημα 
Πληρωμένα”, στις περιπτώσει όπου 
το Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει 
έγκριση από τον Έφορο.  

   

 


