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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διαδικασιών ελέγχου για την έγκριση της δαπάνης
(αναγνώριση και εκκαθάριση, του

Μέτρου 21 του Π.Α.Α. 2014-2020, ελήφθη υπόψη το

ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
1.

Ο Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως ισχύει.

2.

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) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως
ισχύει.

3.

Ο Καν.(ΕΕ) αριθ. 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) 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, όπως ισχύει.

4.

Ο Καν (ΕΕ) 2017/2393 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση
διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική
αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία
των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

5.

Ο κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
2
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τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, όπως ισχύει.
6.

Ο εκτελεστικός Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει.

7.

Ο εκτελεστικός Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως ισχύει.

8.

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

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), όπως ισχύει.

10. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.»
11.

Η υπ’ αριθμ. 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)» όπως ισχύει
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12.

Την υπ' αριθμ. 132537/21-4-2011 (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. όπως ισχύει
13. Η υπ’ αριθμ. 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 ισχύει.
14. Η υπ’ αριθμ. 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.)», όπως ισχύει.
15. Η υπ’ 4941/07-11-2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/07-11-2011) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα
Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του
Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
16.

Η υπ’ αριθμ. 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

17.

Η υπ΄αριθμ.1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Β’/2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

18.

Η υπ΄αριθμ. 2850/21.10.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 4701/B’/2020) «Καθορισμός πλαισίου
εφαρμογής του Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων
που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID -19»

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για τη διαδικασία χορήγησης
έκτακτης προσωρινής στήριξης στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις
4

ΑΔΑ: ΡΗΟΤ46ΨΧΞΧ-2ΜΓ

επιπτώσεις της πανδημίας COVID -19, στο πλαίσιο του Μέτρου 21 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
Αρμόδιος φορέας για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) για τους
δικαιούχους του Μέτρου 21, έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών διά των
οργανικών μονάδων επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων (Π.Δ.). οι οποίες έχουν
εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει.

2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, λόγω της
σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.
Το τελικό ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ποσών
στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19 όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το
ποσό των 7.000 €.
Α. Αίτηση Πληρωμής:

1.

Για την καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που συνδέεται με την πράξη
ένταξης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
(ΠΣ) αίτηση στήριξης που αποτελεί συγχρόνως και αίτηση πληρωμής βάσει της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2019 και παράλληλα δηλώνουν ότι:
• δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό
Πρόγραμμα, ή
• δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης
Πράξης, ή
• έχουν λάβει

σχετική στήριξη για συγκεκριμένο καθεστώς.

Το εν λόγω ποσό

συμπληρώνεται βάσει παραμετρικού αρχείου πραγματοποιηθέντων πληρωμών.
2.

Οι αιτήσεις πληρωμής μεταφέρονται μέσω του ΠΣ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Συστήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.).με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που
παρέχεται από το τελευταίο.

Β. Διοικητικοί Έλεγχοι πληρωμής:

5
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Αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων πληρωμής είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
μέσω των Περιφερειακών του Δ/νσεων. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο (100%)
των αιτήσεων πληρωμής, διεξάγεται μηχανογραφικά και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς
ελέγχους των στοιχείων του Π.Σ. με άλλες βάσεις δεδομένων με στόχο να διαπιστωθεί ότι:
1. πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου.
2. δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων καθεστώτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή υπεραντιστάθμιση από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, στο πλαίσιο της
στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη
ότι το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ο δικαιούχος για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον αφορά στον
πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.
3. προσδιορίζεται η κλάση της επιλέξιμης έκτασης και του αντίστοιχου επιλέξιμου ποσού
ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει
ο δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον
αφορά στον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.
4. η αίτηση πληρωμής είναι πλήρης και υποβάλλεται εντός της σχετικής καθορισμένης
προθεσμίας.
Γ. Αξιολόγηση αιτήσεων πληρωμής:
Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Μέτρου, σε επίπεδο Π.Δ. διενεργείται
αξιολόγηση/υπολογισμός πληρωμής του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων
των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης ανήκει στους νομούς αρμοδιότητάς της Π.Δ.. Με την
αξιολόγηση προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης, τα επιλέξιμα προς πληρωμή
στοιχεία της αίτησης και το τελικό ποσό πληρωμής, Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Π.Δ.
διενεργούν έλεγχο ορθότητας της αξιολόγησης/υπολογισμού πληρωμής βάσει τυχαίου
δείγματος που παράγεται από το Π.Σ. σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ επί του πληθυσμού σε
επίπεδο

Π.Δ.

Με

την

ολοκλήρωση

της αξιολόγησης υπολογισμού

πληρωμής,

τα

αποτελέσματα μεταφέρονται από το χειριστή του Π.Σ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020).
Δ. Συγκρότηση Φακέλου Πληρωμής
Μετά την αποστολή των στοιχείων υπολογισμού πληρωμής από το ΠΣ στο Ο.Π.Σ.Α.Α.:
α) ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνδεσης της παρτίδας με την Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης
από τον ΕΦΔ, και
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β) Οι Π.Δ. προβαίνουν σε συγκρότηση φακέλου πληρωμής για τους νομούς αρμοδιότητάς
τους και σύμφωνα με τις Περιφέρειες Στήριξης και την Προτεραιότητα- Περιοχή Εστίασης,
σύμφωνα με:
•

τα αποτελέσματα των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων στη κεντρική βάση
δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

•

των στοιχείων ένταξης και των αιτήσεων πληρωμής

Η έγκριση της δαπάνης διενεργείται επί του φακέλου πληρωμής από υπαλλήλους των
Περιφερειακών Διευθύνσεων (Π.Δ.) και πραγματοποιείται από δύο ελεγκτές Α΄ και Β΄ που
ορίζονται με Απόφαση του Προέδρου, τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ενισχύσεων της Π.Δ. καθώς και τον Προϊστάμενο της Π.Δ. Οι ελεγκτές θα πρέπει να
διαθέτουν κωδικό ελεγκτή και να κατέχουν σχετικά δικαιώματα πρόσβασης στο Π.Σ. και το
Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020. Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων (Ελεγκτής Β’) εποπτεύει
την εργασία του άλλου (Ελεγκτής Α’).
Ε. Δικαιολογητικά Φακέλου Πληρωμής:
Ο φάκελος πληρωμής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:
i) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής ανά παρτίδα, όπου πραγματοποιείται η
αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά
προκύπτουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με
διαχωρισμό της εθνικής από την κοινοτική συμμετοχή και της κρατικής χρηματοδότησης
υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους Α΄ και Β΄ ελεγκτές, τον προϊστάμενο του τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της Π.Δ. και τον Προϊστάμενο της Π.Δ. Επίσης, στο
πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.) δημιουργείται και διατηρείται το ηλεκτρονικό αρχείο της
Συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής.
ii) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης
Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης της παρτίδας, υπογεγραμμένες από τους αρμόδιους Α΄
και Β΄ ελεγκτές, τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της Π.Δ.
και τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Ηλεκτρονικό αντίγραφο του αρχείου
συνοδεύει το φάκελο πληρωμής. Επίσης, στο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
δημιουργείται και διατηρείται το ηλεκτρονικό αρχείο της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής.
iii) Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, ανά παρτίδα πληρωμής, στην οποία
εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από
το σύνολο των γεωργών που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση
Πληρωμής του προηγούμενου σημείου. Η αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών
υπογράφεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της Π.Δ., τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής
7
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Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της Π.Δ. και τον Προϊστάμενο της Π.Δ. Επίσης, στο πληροφοριακό
σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.) δημιουργείται και διατηρείται το ηλεκτρονικό αρχείο Αναλυτικής
Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών.
iv) Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν,
υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους Α΄ και Β΄ ελεγκτές, και τον Προϊστάμενο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης όπου βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα δαπανών (συν. Υπόδειγμα 1)
Για τη σύνταξή της λαμβάνεται υπόψη:
1. Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου
2.

Τα

αποτελέσματα

του

διενεργηθέντος

κεντρικού

μηχανογραφικού

διοικητικού

–

διασταυρωτικού ελέγχου καθώς και του διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων
σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως αποτυπώνονται στις
σχετικές οθόνες του Πληροφοριακού Συστήματος,
3. Τη Λίστα ελέγχου Δείγματος (εμπεριέχεται αναφορά στο συν. Υπόδειγμα 1) με τα
αποτελέσματα του διοικητικού υπολογιστικού ελέγχου σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση
δείγματος πληρωμών
4. Τις Λίστες ελέγχων (εμπεριέχεται αναφορά στο συν. Υπόδειγμα 1) οι οποίες βρίσκονται
αναρτημένες στο Π.Σ. , συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο πληρωμής και είναι:
v) Κατάσταση/ Έκθεση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με
συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού
διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων επί της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
(συν. Υπόδειγμα 2)
vi) Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης
του Μέτρου υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πληροφορικής του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 3)
vii) Κατάσταση από τη βάση δεδομένων, σε επίπεδο ΠΔ, με συγκεντρωτική αναφορά των
αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου, η
οποία παράγεται από το ΠΣ.(συν. Υπόδειγμα 4)

3. Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης
Η Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβιβάζει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Αλιείας τους εκκαθαρισμένους φακέλους πληρωμής προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητά
τους και να την εγκρίνει στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
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Ο Φάκελος Πληρωμής, διαβιβάζεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς
φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:
• Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό
παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του
•

Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό
παραλήπτη, το Μέτρο, χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης

Το Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου
πληρωμής, προωθεί με υπηρεσιακό σημείωμα συνοδευόμενο από συγκεντρωτική
κατάσταση ελέγχου πληρωμής (συν. Υπόδειγμα 5) τους φακέλους πληρωμής στη Δ/νση
Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου για την εκτέλεση της πληρωμής. Μετά την έκδοση της
Εντολής Πληρωμής η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής και αποστέλλει στο Τραπεζικό Ίδρυμα
με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού
της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.
4. Κοινοποίηση στοιχείων αξιολόγησης-πληρωμής
Τα στοιχεία της αξιολόγησης-πληρωμής κοινοποιούνται στους παραγωγούς μέσω ανάρτησης
από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο ΠΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα 1: Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List)
2. Υπόδειγμα 2: Κατάσταση/ Έκθεση ελέγχου της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων
3.

Υπόδειγμα 3: Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων
της Διεύθυνσης Πληροφορικής

4. Υπόδειγμα 5 : Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου φακέλου πληρωμής
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