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Διαδικαςία πλθρωμισ  του Τπομζτρου 19.2 «τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν Σοπικισ 
Ανάπτυξθσ με Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 

 

 
Ιςτορικότθτα Εκδόςεων 

 

Ζκδοςθ Ημ/νία Εκδότθσ Τπεφκυνοσ φνταξθσ χόλια 

1
θ
   Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Δ/νςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
& Αλιείασ/ 

Σμιμα Ανάπτυξθσ τθσ 
Αγροτικισ Οικονομίασ 

 

 
1. Νομικό Πλαίςιο 

 

 Σθν παρ. 4 του άρκρου 14 του ν.2637/1998 «φςταςθ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Λογαριαςμϊν, 

Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων, 

Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ και Επίβλεψθσ Γεωργικϊν Προϊόντων, Γενικϊν Διευκφνςεων και κζςεων 

προςωπικοφ ςτο Τπουργείο Γεωργίασ και «Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ Αγροτικισ Γθσ Α.Ε.» και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 200/Αϋ/27-08-1998), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ν.3389/2005 «υμπράξεισ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα» (ΦΕΚ 232/Αϋ/22-09-2005), όπωσ ιςχφει. 

 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Α. Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Σθν παρ. 9 του άρκρου 65 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Αϋ/27-05-2016) με τίτλο «Επείγουςεσ διατάξεισ 

για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και 

άλλεσ διατάξεισ». 

 Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Αϋ/08-08-2016),όπωσ ιςχφει. 

 Ν.4456/2017 «υμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ, ΕΤΡΑΣΟΜ) 1141/2014 περί 

ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν κομμάτων και ιδρυμάτων, μζτρα επιτάχυνςθσ του κυβερνθτικοφ ζργου 

αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 24/Α’/1-3-2017), όπωσ ιςχφει. 

 Καν. (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 

2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο 
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υνοχισ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 1083/2006. 

 Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 

2013 για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.1698/2005 του υμβουλίου. 

 Καν. (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 

2013 ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ 

πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ.352/78, (ΕΚ) αρικ. 165/94, (ΕΚ) αρικ. 

2799/98, (ΕΚ) αρικ. 814/2000, (ΕΚ) αρικ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του υμβουλίου. 

 Καν. (ΕΕ) αρικ. 807/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 11θσ Μαρτίου2014 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ 

ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ) και για τθ κζςπιςθ 

μεταβατικϊν διατάξεων. 

 Καν. (ΕΕ) αρικ. 808/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουλίου 2014 ςχετικά με τθ κζςπιςθ κανόνων 

εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΓΣΑΑ). 

 Καν. (ΕΕ) αρικ. 809/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουλίου 2014 για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ 

του Καν. (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου όςον αφορά το 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου, τα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι 

ςυμμόρφωςθ. 

 Καν. (ΕΕ) αρικ. 907/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 11θσ Μαρτίου 2014 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, όςον αφορά τουσ 

οργανιςμοφσ πλθρωμϊν και άλλουσ οργανιςμοφσ, τθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ, τθν εκκακάριςθ 

λογαριαςμϊν, τισ εγγυιςεισ και τθ χριςθ του ευρϊ. 

 Καν. (ΕΕ) αρικ. 908/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 6θσ Αυγοφςτου 2014 για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ 

του Καν.( ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου όςον αφορά τουσ 

οργανιςμοφ πλθρωμϊν και άλλουσ οργανιςμοφσ, τθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ, τθν εκκακάριςθ 

λογαριαςμϊν, τουσ κανόνεσ ςχετικά με τουσ ελζγχουσ, τισ εγγυιςεισ και τθ διαφάνεια. 

 Καν. 640/2014 τθσ 11θσ Μαρτίου 2014 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου όςον αφορά το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ 

και ελζγχου και τουσ όρουσ απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ πλθρωμϊν κακϊσ και τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ 

που εφαρμόηονται ςτισ άμεςεσ ενιςχφςεισ, τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι 

ςυμμόρφωςθ. 

 Τπ’ αρικμ. C (2015) 9170/11-12-2015 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ για τθν περίοδο προγραμματιςμοφ 2014-2020.Τπ’ αρικμ. 

282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Βϋ/2007) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ζγκριςθ του Κανονιςμοφ 

Διαδικαςίασ Πλθρωμϊν του Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν 

Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων Γεωργικϊν Προϊόντων», όπωσ ιςχφει. 

 Τπ’ αρικμ. 281255/06-05-2008 Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων «Ζγκριςθ 

Κανονιςμοφ Διαδικαςιϊν Ελζγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία “Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν και Ελζγχου 

Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)”» (ΦΕΚ 794/Β/2008), όπωσ 

 ιςχφει κάκε φορά. 

 Τπ’ αρικμ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Βϋ/2016) Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων «Θζςπιςθ διαδικαςιϊν του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Προγράμματοσ 

“Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014-2020”», όπωσ ιςχφει. 
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 Τπ’ αρικμ. 2220/75789/01-07-2016 (ΦΕΚ  2090/Bϋ/2016) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Διαδικαςία και 

λεπτομζρειεσ πλθρωμισ δθμοςίων ζργων-υποζργων του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-

2020 που υλοποιοφνται από φορείσ του Δθμοςίου Σομζα, Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ και ιδιϊτεσ». 

 Τπ’ αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/01-11-2016 (ΦΕΚ 3521/Β’ /2016) Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ 

υπ’ αρικμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020- Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ςυμβάςεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 

Ενδιάμεςουσ Φορείσ- Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων 

 Τπ’ αρικμ.  2281/96031/14-09-2017 (ΦΕΚ 3277/Βϋ/2017) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Ανάκεςθ 

κακθκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ωσ Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν ςτο πλαίςιο διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ 

Γεωργικοφ Σαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν 

Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειϊν για τα υπομζτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020, όπωσ 

τροποποιθμζνθ ιςχφει. 

 Τπ’ αρικμ. 2635/20-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Βϋ/2017) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Πλαίςιο λειτουργίασ του 

Τπομζτρου 19.2 “τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν Σοπικισ Ανάπτυξθσ με Πρωτοβουλία 

Σοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD/LEADER) του Προγράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ περιόδου 

2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε με τθν υπ' αρικμ. 1547/26-02-2019 (ΦΕΚ 

761/Βϋ/2019) Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 

 Τπ’ αρικμ. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Βϋ/2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων «Πλαίςιο υλοποίθςθσ Τπομζτρου 19.2, του Μζτρου 19, Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία 

Σοπικϊν Κοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΚ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, για παρεμβάςεισ 

Ιδιωτικοφ χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των Σοπικϊν Προγραμμάτων», όπωσ 

τροποποιθμζνθ ιςχφει. 

 Τπ’ αρικμ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Βϋ/8-12-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Σροφίμων «Πλαίςιο υλοποίθςθσ Τπομζτρου 19.2, του Μζτρου 19, Σοπικι Ανάπτυξθ με 

Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΚ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, για 

παρεμβάςεισ Δθμόςιου χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των Σοπικϊν Προγραμμάτων», 

όπωσ τροποποιθμζνθ ιςχφει. 

 Τπ’ αρικμ. 2004/101527/18-07-2018 (ΦΕΚ 3017/Βϋ/2018) Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Σροφίμων «Διαπίςτευςθ του Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν 

Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. ωσ Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν για 

τισ δαπάνεσ του γεωργικοφ ταμείου Ε.Γ.Σ.Α.Α.», όπωσ τροποποιθμζνθ ιςχφει. 

 

2. Ειςαγωγι 

 

Η παροφςα εγκφκλιοσ εφαρμόηεται ςτθ διαδικαςία πλθρωμισ των δικαιοφχων των πράξεων που 

εντάςςονται ςτο Μζτρο 19-Τπομζτρο 19. 2 του ΠΑΑ 2014-2020 και περιγράφονται αναλυτικά ςτθν υπϋ 

αρικμ. 2635/20-09-2019 (ΦΕΚ 3313/Βϋ/2017) ΚΤΑ, όπωσ ιςχφει. 

Οι ενταγμζνεσ πράξεισ ςτο ςυγκεκριμζνο μζτρο αφοροφν ειδικότερα τισ Παρεμβάςεισ Δθμόςιου 

χαρακτιρα “Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων (ΣΑΠΣοΚ), βάςει τθσ ΤΑ 13215/08-12-

2017 (ΦΕΚ 4285/Β’/2017), όπωσ τροποποιθμζνθ ιςχφει.  

Οι δράςεισ που υλοποιοφνται μζςω του 19.2 για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία παρεμβάςεων είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 Δράςθ 19.2.4- Βαςικζσ υπθρεςίεσ και ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ και οι υποδράςεισ 

19.2.4.1, 19.2.4.2,.19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5 

 Δράςθ 19.2.5- Παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ των υποδομϊν ςτον πρωτογενι τομζα  και οι 

υποδράςεισ 19.2.5.1, 19.2.5.2 και  
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 Δράςθ 19.2.6- Ανάπτυξθ και βελτίωςθ βιωςιμότθτασ δαςϊν και θ υποδράςθ 19.2.6.1 

υγκεκριμζνα, θ διαδικαςία που περιγράφεται παρακάτω εφαρμόηεται ςε κάκε αίτθςθ πλθρωμισ, 

είναι επαναλαμβανόμενθ, αρχίηει μετά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 

2014-2020 και τθν πραγματοποίθςθ δαπανϊν και λιγει με τθν οικονομικι εκκακάριςι τθσ.  

κοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι ο ζλεγχοσ τθσ αιτοφμενθσ προσ ςυγχρθματοδότθςθ δαπάνθσ και θ 

ςυμφωνία οικονομικοφ και φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ, με τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει ο 

δικαιοφχοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ, όπωσ προβλζπονται από τθν Εκνικι και Ενωςιακι νομοκεςία και 

αποτυπϊνονται ςτθν Απόφαςθ Ζνταξθσ και τισ ςυναπτόμενεσ νομικζσ δεςμεφςεισ. 

 Η χρθματοδότθςθ γίνεται μζςω του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Σαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ) 

και θ πλθρωμι πραγματοποιείται από τον Οργανιςμό Πλθρωμϊν ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 Η αναγνϊριςθ και εκκακάριςθ των δαπανϊν των αιτθμάτων πλθρωμισ ζχει ανατεκεί από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ ςτισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ (ΕΤΔ) Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων (ΕΠ) των Περιφερειϊν, 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 2281/96031/18-09-2017 ΚΤΑ (ΦΕΚ 3277/Β’/2017), όπωσ ιςχφει. 

 Οριςμοί  

 Δικαιοφχοσ: Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) Α’ και Β’ βακμοφ και φορείσ τουσ, Φορείσ 

Δθμόςιου Σομζα, ιδιωτικοί φορείσ με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων  (Πολιτιςτικοί 

φλλογοι, ωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ-ΝΠΙΔ), κακϊσ και φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςφμφωνα με τθν 

επιλεξιμότθτα που κακορίηεται ςε κάκε τοπικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ). Η ίδια θ 

ΟΣΔ μπορεί επίςθσ να είναι δικαιοφχοσ με τθν ζννοια του άρκρου 2 ςτοιχείο 10 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

εφόςον αφορά ςε ζργο με ςυλλογικι ι εδαφικι διάςταςθ ι δθμιουργεί ζνα πλαίςιο (μελζτεσ, υποδομζσ, 

κατάρτιςθ κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ. 

 ΟΣΔ: Είναι τοπικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ δθμόςιου – ιδιωτικοφ τομζα οι οποίεσ ςχεδιάηουν και μζςω τθσ 

Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ (ΕΔΠ), υλοποιοφν, ςε προςδιοριςμζνεσ αγροτικζσ περιοχζσ, Σοπικά 

Προγράμματα, με ολοκλθρωμζνο πολυτομεακό ι/και πολυταμειακό χαρακτιρα ςτο πλαίςιο του Μζτρου 

19 του ΠΑΑ 2014-2020. 

 ΕΔΠ: Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Προγράμματοσ (ΕΔΠ) αποτελεί το όργανο λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ΟΣΔ,για όλα τα κζματα που αφοροφν ςτθν εφαρμογι του Σοπικοφ Προγράμματοσ.  

 ΕΠΠ: Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ Πράξεων ορίηεται από τθν ΕΔΠ και διενεργεί διοικθτικό ζλεγχο και 

επιτόπια επίςκεψθ ςε όλα τα αιτιματα πλθρωμισ, προκειμζνου να πιςτοποιιςει το οικονομικό και 

φυςικό αντικείμενο. 

 ΕΤΔ ΕΠ Περιφερειϊν: Οι Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ (ΕΤΔ) των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων 

(ΕΠ) των οικείων Περιφερειϊν είναι οι φορείσ ςτουσ οποίουσ εκχωρείται μζροσ των κακθκόντων του 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν & Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ & 

Εγγυιςεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίοσ είναι ο αρμόδιοσ φορζασ για τθ διενζργεια των αντίςτοιχων  πλθρωμϊν 

ςτο ΠΑΑ 2014-2020 

 ΟΠΑΑ: Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΟΠΑΑ) είναι το 

πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν υλοποίθςθ των μζτρων, υπομζτρων και δράςεων του ΠΑΑ 2014- 2020 του 

Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Επιτρζπει τθ διαςφνδεςθ με άλλα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα για τθν ανταλλαγι δεδομζνων που ςχετίηονται με τον προγραμματιςμό, τθν αξιολόγθςθ, τθ 

διαχείριςθ και τον ζλεγχο του ΠΑΑ. 

 

3. Ενζργειεσ δικαιοφχου 

 

 Ο Δικαιοφχοσ υποβάλει το αίτθμα πλθρωμισ/προκαταβολισ ςτο ΟΠΑΑ  ζχοντασ ςυγκεντρϊςει όλα τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του, όπωσ προβλζπονται από τθν Εκνικι και Ενωςιακι 

νομοκεςία και προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Εγκφκλιο. Οι πλθρωμζσ των ζργων γίνονται τμθματικά, με 
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βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ 

εργαςιϊν.  

 Για τθν υποβολι των αιτθμάτων πλθρωμισ/προκαταβολισ, ανάλογα με το είδοσ τθσ παρζμβαςθσ 

ιςχφουν τα εξισ: 

 

3.1.  Παρεμβάςεισ Δθμόςιου χαρακτιρα 

 

Η  υποβολι του αιτιματοσ του δικαιοφχου γίνεται θλεκτρονικά μζςω του ΟΠΑΑ 2014-2020,  

ζχοντασ ιδθ εγγραφεί και αποκτιςει πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. Ανάλογα με το είδοσ του αιτιματοσ, 

μπορεί να υποβλθκεί Α. Αίτθςθ προκαταβολισ δικαιοφχου και Β. Αίτθςθ πλθρωμισ δικαιοφχου, που 

περιγράφονται αναλυτικά ωσ εξισ: 

 

 

3.1.1. Αίτθμα προκαταβολισ δικαιοφχου 

  

 Η αίτθςθ για χοριγθςθ προκαταβολισ προσ το δικαιοφχο μπορεί να γίνει μετά τθν ζνταξθ τθσ 

πράξθσ  και το ςυνολικό φψοσ τθσ προκαταβολισ μπορεί να ανζλκει μζχρι το 50% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ 

που ςυνδζεται με τθν πράξθ 

Τποβάλλεται από το δικαιοφχο ςτθν ΟΣΔ μζςω του ΟΠΑΑ, κακϊσ και ςε ζντυπθ μορφι, μαηί με 

όλα τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά. Η ΟΣΔ, αφοφ ελζγξει τθν πλθρότθτα του αιτιματοσ το διαβιβάηει ςτθν  

ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ αντίςτοιχθσ Περιφζρειασ, θ οποία το αξιολογεί και το εκκακαρίηει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν  

από τθν πλιρθ υποβολι του. 

 Για τθν θλεκτρονικι υποβολι του αιτιματοσ προκαταβολισ, ο δικαιοφχοσ: 

 α. εκδίδει τραπεηικι ι άλλθ ιςοδφναμθ εγγφθςθ, θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 100% του ποςοφ τθσ 

προκαταβολισ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ_2). Η εγγυθτικι επιςτολι (ΕΕ) ςυςτινεται προσ τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι 

αορίςτου χρόνου. 

 β. δθμιουργεί αίτθμα προκαταβολισ για  το υποζργο του και ειςάγει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτο  

ΟΠΑΑ  

 γ. επιςυνάπτει, εφόςον απαιτείται, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο ΟΠΑΑ, τα οποία πρζπει να 

είναι αρμοδίωσ υπογεγραμμζνα και κεωρθμζνα κατά περίπτωςθ, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Α 

και ςφμφωνα με τθ ςτιλθ «Ηλεκτρονικι Τποβολι ςτο ΟΠΑΑ», 

 δ. οριςτικοποιεί το αίτθμα προκαταβολισ λαμβάνοντασ μοναδικό κωδικό και θμερομθνία 

οριςτικοποίθςθσ από το ΟΠΑΑ.  

Για να κεωρθκεί πλιρθσ θ υποβολι του αιτιματοσ, ο δικαιοφχοσ οφείλει, μετά τθν θλεκτρονικι 

υποβολι και εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν να αποςτείλει  ςτθν ΟΣΔ  το φάκελο του αιτιματοσ 

προκαταβολισ, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 

  α.   το αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ι υπογεγραμμζνο αντίγραφο αυτισ 

β. το πρωτότυπο ςϊμα τθσ ΕΕ, το οποίο φυλάςςεται ςτον Οργανιςμό πλθρωμϊν ζωσ τθν 

επιςτροφι τθσ 

γ. τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο φυςικό φάκελο, ςφμφωνα με το 

Παράρτθμα Α και τθ ςτιλθ ”Σαχυδρομικι υποβολι ςτθν ΟΣΔ”. 

Σο ποςό που πιςτοποιείται αποτυπϊνεται ςτο ΟΠΑΑ και θ καταβολι τθσ δαπάνθσ διενεργείται 

από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ςτο λογαριαςμό τθσ ΟΣΔ, θ οποία το καταβάλλει αμελλθτί  ςτο λογαριαςμό του 

δικαιοφχου. 

το αίτθμα πλθρωμισ του δικαιοφχου που ζπεται τθσ προκαταβολισ, κα πρζπει να γίνει ολικι 

απόςβεςι τθσ και να επιςτραφοφν ςτον ΕΛΕΓΕΠ οι παραγόμενοι τόκοι, προκειμζνου να γίνει θ 

αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 

 

ΑΔΑ: ΩΣΩΦ46ΨΧΞΧ-2ΞΧ



 
 

ελίδα 6 από 12 
 

3.1.2. Αίτθςθ  πλθρωμισ δικαιοφχου 

 Τποβάλλεται προσ τθν ΟΣΔ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ του και για κάκε αίτθμα, ο δικαιοφχοσ 

προβαίνει ςτα ακόλουκα: 

α. δθμιουργεί αίτθμα πλθρωμισ για το/τα  υποζργα  και ειςάγει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτο 

ΟΠΑΑ. 

β. επιςυνάπτει, εφόςον απαιτείται, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο ΟΠΑΑ, τα οποία πρζπει να 

είναι αρμοδίωσ υπογεγραμμζνα και κεωρθμζνα κατά περίπτωςθ, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Α 

και ςφμφωνα με τθ ςτιλθ «Ηλεκτρονικι Τποβολι ςτο ΟΠΑΑ», 

 γ. οριςτικοποιεί το αίτθμα πλθρωμισ λαμβάνοντασ μοναδικό κωδικό και θμερομθνία 

οριςτικοποίθςθσ από το ΟΠΑΑ, από τθν οποία τεκμαίρεται το εμπρόκεςμο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ. 

Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι και εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν ο δικαιοφχοσ αποςτζλλει 

ςτθν ΟΣΔ το φάκελο του αιτιματοσ πλθρωμισ, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 

α.  το αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ι υπογεγραμμζνο αντίγραφο αυτισ 

β. τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο φυςικό φάκελο, ςφμφωνα με το 

Παράρτθμα Α και τθ ςτιλθ «Σαχυδρομικι υποβολι ςτθν ΟΣΔ». 

 

3.1.2.1  ΟΚΩ (Οργανιςμοί Κοινισ Ωφζλειασ) – Αρχαιολογία 

 

Ειδικότερα, για πλθρωμι υποζργων ΟΚΩ (Οργανιςμοί Κοινισ Ωφζλειασ) και ζργων αρχαιολογίασ, 

υπάρχει θ δυνατότθτα αίτθςθσ τμθματικισ προπλθρωμισ βάςει τθσ υπ’ αρικ. 2220/01-07-2016 ΚΤΑ (ΦΕΚ 

τεφχοσ Β’ 2090/07-07-2016) «Διαδικαςία και λεπτομζρειεσ πλθρωμισ δθμοςίων ζργων - υποζργων του 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Π.Α.Α.) 2014-2020 , που υλοποιοφνται από φορείσ του Δθμοςίου 

Σομζα, Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ και ιδιϊτεσ» και  τθν υπ’ αρικμ 1357/62083 ΚΤΑ (ΦΕΚ 2028/13-06-

2017) θ οποία τροποποίθςε το άρκρο 2 τθσ ανωτζρω, με τισ οποίεσ  ορίςτθκαν οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ 

και προχποκζςεισ ςχετικά με τθν πλθρωμι τθσ δθμόςιασ ενίςχυςθσ των ζργων αυτϊν, ςτα οποία 

δικαιοφχοσ είναι υπθρεςία του Δθμόςιου τομζα.  

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ χορθγείται εκ των προτζρων  προκακοριςμζνθ δαπάνθ για τθν παροχι τθσ 

υπθρεςίασ- εργαςίασ, θ οποία βαρφνει το ΠΔΕ ι τον Σακτικό Προχπολογιςμό, όπωσ ορίηεται ςτθν 

απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ ςτο ΠΑΑ 2014-2020 και οριςτικοποιείται ωσ δθμόςια δαπάνθ μετά τθν 

παραλαβι του ζργου και τθ χοριγθςθ εξοφλθμζνων παραςτατικϊν.  

Για τα ζργα αρχαιολογίασ, ςτα οποία θ Εφορεία Αρχαιοτιτων είναι ανάδοχοσ, θ τμθματικι 

προπλθρωμι μπορεί να καλφψει τα ζξοδα των εργαςιϊν των τεςςάρων (4) πρϊτων μθνϊν του εκάςτοτε 

ζργου, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ που είναι δικαιοφχοσ μπορεί να αιτθκεί ζωσ το 30% του ποςοφ του 

Προχπολογιςμοφ. Οι προπλθρωμζσ που καταβάλλονται ςτισ κατά τόπουσ αρχαιολογικζσ υπθρεςίεσ, οι 

οποίεσ εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων υποζργων/ζργων Αρχαιολογίασ Πράξεων του 

μζτρου 19.2, δυνάμει του άρκρου 2 παρ. 1 τθσ εν λόγω ΚΤΑ, εκκακαρίηονται με βάςθ τθν κάτωκι 

διαδικαςία: 

1) Ο Δικαιοφχοσ μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν του υποζργου/ζργου, αποςτζλλει 
ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) μζςω τθσ αρμόδιασ ΟΣΔ  αίτθμα (E_1.5) εκκακάριςθσ  των τελικϊν εξοφλθμζνων δαπανϊν 
του υποζργου/ζργου. το εν λόγω  αίτθμα επιςυνάπτονται: 

α) τα αντίςτοιχα πρωτότυπα παραςτατικά τελικϊν εξοφλθμζνων δαπανϊν  

β)  ζγγραφθ βεβαίωςθ από το Δικαιοφχο  για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του υποζργου/ζργου, με τθν 
επιςφναψθ των ςχετικϊν εγγράφων των αρμόδιων κατά τόπουσ αρχαιολογικϊν υπθρεςιϊν και των 
υπευκφνων για τθν επίβλεψθ του ζργου διευκυνουςϊν υπθρεςιϊν ςτα οποία  επιβεβαιϊνεται αρμοδίωσ 
θ περάτωςθ των εργαςιϊν του ζργου/υποζργου 

γ) ςτθν περίπτωςθ όπου δεν ζχει δαπανθκεί τμιμα του ποςοφ τθσ αρχικά καταβλθκείςασ  προπλθρωμισ 
και αυτό παραμζνει ςτον λογαριαςμό τθσ αρμόδιασ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ, τότε επιπλζον των 
ανωτζρω δικαιολογθτικϊν επιςυνάπτεται αποδεικτικό κατάκεςθσ του ανωτζρω υπολειπόμενου ποςοφ 
ςτον ΕΛΕΓΕΠ .  
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δ) βεβαίωςθ τθσ τράπεηασ για τον υπολογιςμό των πιςτωτικϊν τόκων που δθμιουργικθκαν από τθν 
θμερομθνία που καταβλικθκε θ προπλθρωμι μζχρι τθν θμερομθνία επιςτροφισ του τυχόν αδιάκετου 
ποςοφ και  αποδεικτικό κατάκεςθσ των ανωτζρω τόκων ςτον ΕΛΕΓΕΠ .  

 

4. Ενζργειεσ Ομάδασ Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ)- Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ Πράξθσ (ΕΠΠ) 

 

 Η Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ), ωσ ο αρμόδιοσ φορζασ για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του 

Σοπικοφ Προγράμματοσ ςτο πλαίςιο του υπομζτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 : 

 αιτείται τθν χοριγθςθ προκαταβολισ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (δυνθτικά) 

 διεξάγει διοικθτικοφσ ελζγχουσ και επιτόπιεσ επιςκζψεισ για αιτιςεισ πλθρωμϊν/ι προκαταβολϊν 

δικαιοφχων,  

 καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ/ αναδόχουσ ςτουσ αντίςτοιχουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τουσ, τισ 

αιτοφμενεσ πλθρωμζσ για: 

α)υλοποιθμζνεσ και εξοφλθμζνεσ δαπάνεσ για τισ εγκεκριμζνεσ πράξεισ ςτιριξθσ  

β) προκαταβολι ι προπλθρωμι που δφναται να λάβουν για το ςυγκεκριμζνο Τπομζτρο 19.2 από 

τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 αποςτζλλει τα αιτιματα προκαταβολϊν δικαιοφχων ςτθν ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ προσ αναγνϊριςθ 

και εκκακάριςθ, τα οποία εν ςυνεχεία προωκοφνται ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ για  πλθρωμι.  

 αποςτζλλει αίτθςθ μερικισ πλθρωμισ προσ τθν ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ για τθν αναγνϊριςθ και 

εκκακάριςθ των αιτθμάτων πλθρωμισ/προπλθρωμισ  των δικαιοφχων, τα οποία ζχει καταβάλει 

ςε αυτοφσ και ηθτά να καταβλθκεί ςτο λογαριαςμό τθσ το αντίςτοιχο ποςό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

 Οι διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται και οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ περιγράφονται ακολοφκωσ: 

 

4.1. Αίτθςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

Η ΟΣΔ δφναται να υποβάλει αίτθμα προκαταβολισ προσ τον ΟΠΕΚΕΠΕ μζςω τθσ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ 

περιφζρειασ και το ποςό μπορεί να ανζλκει μζχρι το 25% τθσ εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του 

Τπομζτρου 19.2. Η προκαταβολι αυτι χρθςιμοποιείται από τθν ΟΣΔ  για τθν πλθρωμι των δικαιοφχων 

του Τπομζτρου.  

Για τον λόγο αυτό, θ ΟΣΔ πρζπει να διατθρεί διακριτό ζντοκο τραπεηικό λογαριαςμό με 

αποκλειςτικό ςκοπό τισ πλθρωμζσ των πράξεων του Τπομζτρου 19.2, ενϊ απαγορεφεται ρθτά 

οποιαδιποτε άλλθ χριςθ του. 

  Για τθν υποβολι του αιτιματοσ προκαταβολισ, θ ΟΣΔ: 

  α. εκδίδει ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Y_1), θ οποία ςυςτινεται προσ τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

και είναι αορίςτου χρόνου. 

  β. δθμιουργεί αίτθμα προκαταβολισ ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα του ΟΠΑΑ και ειςάγει τα απαιτοφμενα 

ςτοιχεία ςτισ αντίςτοιχεσ καρτζλεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 

  γ. επιςυνάπτει, εφόςον απαιτείται, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο ΟΠΑΑ, τα οποία πρζπει να 

είναι αρμοδίωσ υπογεγραμμζνα και κεωρθμζνα κατά περίπτωςθ, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Α 

και ςφμφωνα με τθ ςτιλθ «Ηλεκτρονικι Τποβολι ςτο ΟΠΑΑ», 

  δ. οριςτικοποιεί το αίτθμα προκαταβολισ λαμβάνοντασ μοναδικό κωδικό και θμερομθνία 

οριςτικοποίθςθσ από το ΟΠΑΑ. 

  Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι θ ΟΣΔ αποςτζλλει ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ περιφζρειασ το φάκελο 

του αιτιματοσ προκαταβολισ, o οποίοσ περιλαμβάνει: 

  α.  το αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ι υπογεγραμμζνο αντίγραφο αυτισ 

  β. το πρωτότυπο ςϊμα τθσ ΕΕ, το οποίο φυλάςςεται ςτον Οργανιςμό πλθρωμϊν ζωσ τθν επιςτροφι 

τθσ 

ΑΔΑ: ΩΣΩΦ46ΨΧΞΧ-2ΞΧ



 
 

ελίδα 8 από 12 
 

  γ. τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο φυςικό φάκελο, ςφμφωνα με το 

Παράρτθμα Α και τθ ςτιλθ «Σαχυδρομικι υποβολι ςτθν ΟΣΔ». 

 Η επιςτροφι των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  των προκαταβολϊν πραγματοποιείται με  τθν εκπλιρωςθ 
των παρακάτω προχποκζςεων ςωρευτικά: 

 - Σθν ολοκλιρωςθ των διοικθτικϊν ελζγχων εποπτείασ του ΟΠΕΚΕΠΕ ςτο τελευταίο αίτθμα Μερικισ 
Πλθρωμισ  δαπανϊν  και τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εντολισ πλθρωμισ.  

   - Σθν επιςτροφι ςτον ΕΛΕΓΕΠ τυχόν αδιάκετων υπολοίπων. 

 - Σθν επιςτροφι ςτον ΕΛΕΓΕΠ των τόκων που ζχουν παραχκεί από τθν προκαταβολι. 

  Η ςχετικι ενθμζρωςθ (extrait ι βεβαίωςθ) τθσ τράπεηασ, ςτθν οποία τθρείται ο τραπεηικόσ 

λογαριαςμόσ του Τπομζτρου, για το ποςό των τόκων και το αποδεικτικό κατάκεςισ τουσ ςτον ΕΛΕΓΕΠ 

διαβιβάηονται ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ αμζςωσ μετά τθν λιξθ του προγράμματοσ, εντόσ του μθνόσ Ιανουαρίου του 

επόμενου ζτουσ. 

 

4.2. Διαχείριςθ αιτθμάτων προκαταβολισ /πλθρωμισ δικαιοφχων  

 

  Με ίδια κεφάλαια ι μετά τθν χοριγθςθ τθσ προκαταβολισ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θ ΟΣΔ προβαίνει ςτθν 

καταβολι τθσ ςτιριξθσ προσ τουσ δικαιοφχουσ του υπομζτρου 19.2, αφοφ προθγουμζνωσ διενεργιςει 

διοικθτικό ζλεγχο ςε όλα τα αιτιματα πλθρωμισ/προκαταβολισ και επιτόπια επίςκεψθ όπου απαιτείται   

 

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ- Επιτόπια επίςκεψθ 

 

  Διενεργείται από τθν ΟΣΔ μζςω τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ Πράξθσ (ΕΠΠ), βάςει του Άρκρου 

18 τθσ 13215/08-12-2017 ΤΑ, προκειμζνου να πιςτοποιθκεί το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο των 

ζργων και περιλαμβάνει τόςο τον ζλεγχο πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ  του δικαιοφχου, όςο και επιτόπια 

επίςκεψθ. 

 

4.2.1.1. Διοικθτικόσ ζλεγχοσ αιτθμάτων προκαταβολισ 

 

  Η ΟΣΔ παραλαμβάνει τθν αίτθςθ προκαταβολισ του δικαιοφχου (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ_1) με τα  

ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Γ,  ςφμφωνα με το άρκρο 16 τθσ με αρ. 

13215/8-12-2017 ΤΑ (ΦΕΚ 4285/Β’/2017), όπωσ τροποποιθμζνθ ιςχφει 

  Διενεργεί διοικθτικό ζλεγχο επί του αιτιματοσ προκαταβολισ με επιτόπια επίςκεψθ εφόςον 

απαιτείται  και ςυντάςςει Πρακτικό Διοικθτικοφ Ελζγχου (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Π_1.2 ). 

     Κατά τον διοικθτικό ζλεγχο τθσ Αίτθςθσ Προκαταβολισ και προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο 
ζλεγχοσ εγκυρότθτασ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ, είναι ςκόπιμθ θ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του φορζα 
ζκδοςθσ τθσ προςκομιηόμενθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ με τα ςτοιχεία των φορζων που περιλαμβάνονται 
ςτουσ πίνακεσ των εποπτευόμενων από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδασ ιδρυμάτων και δθμοςιεφονται ςτον 
ακόλουκο ςφνδεςμο: 

  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx 

  Σζλοσ, αποςτζλλει το Φάκελο με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ 

Περιφζρειασ προσ αναγνϊριςθ και εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ και πλθρωμι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. ςτον 

λογαριαςμό που τθρεί θ ΟΣΔ. 

 

4.2.1.2. Διοικθτικόσ ζλεγχοσ αιτθμάτων πλθρωμισ  

 

 Για κάκε αίτθμα πλθρωμισ που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτο ΟΠΑΑ και οριςτικοποιθκεί από 

το δικαιοφχο τθσ πράξθσ, δθμιουργείται αυτόματα ζνασ  διοικθτικόσ ζλεγχοσ ςε “πρόχειρθ” μορφι , ο 

οποίοσ πρζπει να εγκρικεί και οριςτικοποιθκεί από τθν ΟΣΔ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ πλθρωμι των 

δικαιοφχων. 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx
ΑΔΑ: ΩΣΩΦ46ΨΧΞΧ-2ΞΧ



 
 

ελίδα 9 από 12 
 

   Για το ςκοπό αυτό, θ ΟΣΔ: 

   α. εξετάηει τα δικαιολογθτικά, τα οποία είτε ζχουν επιςυναφκεί ςτθν εφαρμογι, είτε 

περιλαμβάνονται ςτο φυςικό φάκελο του αιτιματοσ πλθρωμισ και ”εγκρίνει” κακζνα από αυτά, αφοφ 

προθγουμζνωσ αποφανκεί για τθν εγκυρότθτά τουσ. 

   β. ελζγχει τα παραςτατικά που ζχουν υποβλθκεί, ωσ προσ τα ςτοιχεία: 1) του αναδόχου, 2) του 

παραςτατικοφ και 3) των δαπανϊν που περιλαμβάνονται και καταχωρεί το πιςτοποιθμζνο ποςό που 

εγκρίνει. τθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθμζνο ποςό είναι μικρότερο από το αιτοφμενο, το ςφςτθμα 

υπολογίηει αυτόματα μια ”αξία περικοπισ”, για τθν οποία κα πρζπει, πριν οριςτικοποιθκεί ο ζλεγχοσ,  να 

ενθμερωκεί με ζγγραφο  ο δικαιοφχοσ, ϊςτε να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ με βάςθ τθ 

διαδικαςία Ι.6.5 του ΔΕ. 

   γ. καταχωρεί ςτισ αντίςτοιχεσ  καρτζλεσ “κρατιςεισ”(αφοροφν ποςά που αποδίδονται υπζρ τρίτων 

και υπολογίηονται επί τθσ κακαρισ αξίασ των Σ.Π.Τ. που εκδίδονται)και ”παρακρατιςεισ” (Οφειλζσ λόγω 

Φ.Ε.- Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ) τα αντίςτοιχα ποςά ανάλογα με το είδοσ τθσ κράτθςθσ,/ 

παρακράτθςθσ.  

   δ. καταχωρεί το αποτζλεςμα του ελζγχου (εγκρίνεται/απορρίπτεται) 

   η. οριςτικοποιεί μζςω του ΟΠΑΑ το διοικθτικό ζλεγχο για το ςυγκεκριμζνο αίτθμα. 

   ςτ. Tζλοσ, ςυντάςςει  το Πρακτικό Διοικθτικοφ Ελζγχουμε βάςθ το Τπόδειγμα Π_1.4 προκειμζνου 

να καταβλθκεί θ ενίςχυςθ ςτουσ δικαιοφχουσ. 

 

 Καταβολι τθσ ςτιριξθσ ςτουσ δικαιοφχουσ 

 

  4.2.2.1 Καταβολι προκαταβολισ ςτουσ δικαιοφχουσ 

 

  Μετά τθν εκκακάριςθ του αιτιματοσ προκαταβολισ δικαιοφχου από τθν ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ, και 

τθν κατάκεςθ του αντίςτοιχου ποςοφ ςτον λογαριαςμό Σραπζηθσ τθσ ΟΣΔ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτι 

καταβάλει αμελλθτί το ποςό ςτον λογαριαςμό του αιτοφντα δικαιοφχου.   

Η εν λόγω δαπάνθ δε ςυμπεριλαμβάνεται ςτο αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ. 

 

 

  4.2.2.2 Καταβολι ςτιριξθσ αιτθμάτων πλθρωμισ δικαιοφχων 

 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του διοικθτικοφ ελζγχου και τθν επιτόπια επίςκεψθ επί των αιτθμάτων 

πλθρωμισ των δικαιοφχων, θ ΟΣΔ προβαίνει ςτθν καταβολι τθσ ςτιριξθσ πιςτϊνοντασ με τα αντίςτοιχα 

ποςά τουσ τραπεηικοφσ τουσ  λογαριαςμοφσ. 

 Ειδικά για τα ζργα που εκτελοφνται με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ θ ΟΣΔ δφναται να καταβάλει το 

εγκεκριμζνο ποςό του αιτιματοσ πλθρωμισ με πίςτωςθ απ' ευκείασ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του 

ανάδοχου του ζργου. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ςτθν αίτθςθ πλθρωμισ του δικαιοφχου, κα πρζπει να 

αναγράφεται ότι θ πλθρωμι του ποςοφ κα γίνεται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του αναδόχου, ενϊ μετά 

τθν είςπραξθ του ποςοφ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει ςτο δικαιοφχο τθ ςχετικι απόδειξθ 

είςπραξθσ ςτο όνομα του δικαιοφχου.  

  Μετά τθν πλθρωμι τουσ,  οι δικαιοφχοι πρζπει να αποςτείλουν ςτθν ΟΣΔ το extrait  τθσ Σράπεηασ 

και τθν απόδειξθ είςπραξθσ, τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα επιςυναφκοφν ςτο ΟΠΑΑ. Σα αιτιματα αυτά, τα 

οποία κεωροφνται πλζον ”εγκεκριμζνα” και “εξοφλθμζνα”, μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςτο επόμενο 

ςτάδιο που αφορά το αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ προσ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

 

4.3. Αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ  προσ τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
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   Μετά τθν καταβολι τθσ ςτιριξθσ τουσ δικαιοφχουσ ςφμφωνα με τα ςχετικά αιτιματα πλθρωμισ, θ 

ΟΣΔ δφναται να υποβάλλει αίτθμα μερικισ πλθρωμισ προσ τον ΟΠΕΚΕΠΕ  μζςω  τθσ ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ, 

όταν οι πλθρωμζσ των αιτθμάτων πλθρωμισ των δικαιοφχων του Τπομζτρου 19.2 υπερβοφν το ποςό του 

40% τθσ προκαταβολισ που ζχει λάβει ι το 5% του προχπολογιςμοφ του Τπομζτρου 19.2 ςε περίπτωςθ 

χριςθσ ιδίων κεφαλαίων. 

 υγκεκριμζνα, θ ΟΣΔ: 

 α. υποβάλλει αίτθςθ μερικισ πλθρωμισ (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε_1.3) προσ τθν ΕΤΔ (ΕΠ) Περιφζρειασ που 

περιλαμβάνει το ςυνολικό ποςό των  “εγκεκριμζνων και εξοφλθμζνων” αιτθμάτων μερικισ  πλθρωμισ ι 

ςυμψθφιςμοφ  προκαταβολισ/μερικισ πλθρωμισ ι τελικισ πλθρωμισ  των δικαιοφχων, με ςυνθμμζνα τθ  

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τθσ Αίτθςθσ Μερικισ πλθρωμισ  (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ _1 ) και τα δικαιολογθτικά 

πλθρωμισ που περιλαμβάνονται ςτον Πίνακα 3, για κάκε δικαιοφχο. 

 β. καταχωρίηει τθν αίτθςθ ςτο ΟΠΑΑ, ανά πρόςκλθςθ και ανά υποδράςθ ςτο αντίςτοιχο Μενοφ του 

ΟΠΑΑ (οι επιμζρουσ αιτιςεισ ανά πρόςκλθςθ-υποδράςθ λαμβάνουν τον ίδιο αρικμό και θμερομθνία 

πρωτοκόλλου και καταχωροφνται με αυτόν τον τρόπο ςτο ΟΠΑΑ). 

 γ. ςυγκεντρϊνει τα ανωτζρω επιμζρουσ αιτιματα ςτο Αίτθμα μερικισ πλθρωμισ, το οποίο λαμβάνει 

από το ΟΠΑΑ αφξοντα αρικμό (1,2,3..) αιτιματοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ΟΣΔ, ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτον 

αρικμό αιτθμάτων μερικισ πλθρωμισ που ζχει υποβάλλει θ ΟΣΔ ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) Περιφζρειασ 

 δ. αποςτζλλει το αίτθμα μερικισ πλθρωμισ του υπομζτρου 19.2 προσ διεκπεραίωςθ ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) 

τθσ οικείασ Περιφζρειασ ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ περιγράφονται ςτον 

Πίνακα 4 του Παραρτιματοσ .  

 

5. Ενζργειεσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ (ΕΤΔ) Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειϊν 

 

 Η ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ, ωσ ο φορζασ, ςτον οποίο εκχωρείται, μζροσ των αρμοδιοτιτων του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, αναλαμβάνει τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, τθν ζγκριςθ (αναγνϊριςθ και 

εκκακάριςθ) των πλθρωμϊν και τθν αποςτολι των φακζλων πλθρωμισ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο φάκελοσ πλθρωμισ διαβιβάηεται μζςω ςυςτθμζνθσ αλλθλογραφίασ ι 

courier, ςε διπλοφσ φακζλουσ (ι πακζτα), εκ των οποίων: 

 - Ο εςωτερικόσ φάκελοσ αλλθλογραφίασ (ι πακζτο) αναγράφει τον αποςτολζα και τον τελικό 

παραλιπτθ και επίςθσ φζρει ςιμανςθ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ ςτθν κορυφι του. 

 - Ο εξωτερικόσ φάκελοσ αλλθλογραφίασ (ι πακζτο) αναγράφει τον αποςτολζα, τον τελικό παραλιπτθ, 

το Μζτρο και το Τπομζτρο χωρίσ να φζρει καμία ςιμανςθ διαβάκμιςθσ. 

 

5.1. Διαχείριςθ των αιτθμάτων πλθρωμισ και αποςτολι τουσ προσ πλθρωμι  

 

          Η ΕΤΔ (ΕΠ) των περιφερειϊν, αφοφ προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, αποςτζλλει ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ` 

τουσ φακζλουσ πλθρωμισ:  

1. του αιτιματοσ προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ, 

2. του αιτιματοσ προκαταβολισ του δικαιοφχου και 

3. του αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ, προκειμζνου να καταβλθκεί θ ςτιριξθ. 

 υγκεκριμζνα, θ ΕΤΔ (ΕΠ): 

 α. διενεργεί διοικθτικό ζλεγχο, τόςο επί του αιτιματοσ προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ, όςο και επί του 

αιτιματοσ προκαταβολισ του δικαιοφχου, ελζγχοντασ αφενόσ εάν το ποςό τθσ αιτοφμενθσ αξίασ βρίςκεται 

μεταξφ των επιτρεπτϊν ορίων που ορίηονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ ΤΑ και αφετζρου τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά, τα οποία, είτε ζχουν επιςυναφκεί ςτο ΟΠΑΑ, είτε περιλαμβάνονται ςτο φυςικό φάκελο 

του αιτιματοσ, τα οποία εξετάηει ωσ προσ τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 β. ςτθν περίπτωςθ του αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ, και πριν τθν αποςτολι του ςτον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο μζςω του ΟΠΑΑ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 
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5% επί των δαπανϊν  του εκάςτοτε αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ. τθν περίπτωςθ όπου ο φορζασ 

που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ (εταιρικό ςχιμα), είτε φορείσ μζλθ τθσ ΕΔΠ, υποβάλουν αίτθςθ πλθρωμισ, 

τότε ςυμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ςτο δείγμα, πζραν του ποςοςτοφ του 5%. ε περίπτωςθ που ο 

δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα, θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ οφείλει να 

αυξιςει το δείγμα ςτο 10%, επί των δαπανϊν του εκάςτοτε αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ. Επί του 

ανωτζρω δείγματοσ  των δικαιοφχων διενεργείται διοικθτικόσ ζλεγχοσ- επιτόπια επίςκεψθ (όπου 

προβλζπεται) και πιςτοποιείται το αντίςτοιχο ποςό, το οποίο καταχωρείται ςτο ΟΠΑΑ. Η ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ 

οικείασ Περιφζρειασ οφείλει να ζχει ολοκλθρϊςει το δειγματολθπτικό ζλεγχο εντόσ είκοςι (20) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι των φακζλων πλθρωμισ των δικαιοφχων του δείγματοσ. 

  ε περίπτωςθ που οι φάκελοι πλθρωμισ των δικαιοφχων δεν περιζχουν όλα τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα, θ ΕΤΔ (ΕΠ) ενθμερϊνει άμεςα τθν ΟΣΔ για τθν προςκόμιςι τουσ, χωρίσ το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ενθμζρωςθ τθσ ΟΣΔ μζχρι τθν υποβολι των ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων να προςμετράται ςτθν 

ανωτζρω προκεςμία των είκοςι (20) θμερϊν. Σζλοσ, ςυντάςςει Ζκκεςθ Δειγματολθπτικοφ Διοικθτικοφ 

Ελζγχου, τθν οποία καταχωρίηει ςτο ΟΠΑΑ και διαβιβάηει ςτθν αρμόδια ΟΣΔ. 

  ε περίπτωςθ που κατά τον διοικθτικό ζλεγχο ενόσ αιτιματοσ πλθρωμισ διαπιςτωκεί από τθν ΕΤΔ 
(ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ότι θ ΕΠΠ, λακεμζνα, είχε επιβάλει περικοπι ςτον διοικθτικό ζλεγχο που 
διενιργθςε, τότε απορρίπτει το ςυγκεκριμζνο αίτθμα από το αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ. 

Ακολοφκωσ, αφοφ ενθμερϊςει τθν ΟΣΔ για τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ, θ ΟΣΔ κατακζτει το ποςό τθσ 
περικοπισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου και τροποποιεί τον διοικθτικό ζλεγχο του 
αιτιματοσ, επιςυνάπτοντασ τα αποδεικτικά πλθρωμισ του δικαιοφχου ςτο ΟΠΑΑ. 

Εν ςυνεχεία, μπορεί να ςυμπεριλάβει το ςυγκεκριμζνο αίτθμα ςτο επόμενο αίτθμα μερικισ πλθρωμισ, 
που κα υποβάλει ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ. 

ε περίπτωςθ που κατά τον διοικθτικό ζλεγχο ενόσ αιτιματοσ πλθρωμισ διαπιςτωκεί από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ 

οικείασ Περιφζρειασ μθ επιλζξιμο ποςό, για το οποίο δεν είχε επιβλθκεί περικοπι από τθν ΕΠΠ, 

ενθμερϊνεται εγγράφωσ θ ΟΣΔ για τυχόν ζκφραςθ αντιρριςεων εντόσ προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Εάν και μετά τθν εξζταςθ των αντιρριςεων από τθν 

ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ εξακολουκεί να κεωρείται το εν λόγω ποςό μθ επιλζξιμο, περικόπτεται 

ανάλογα το ποςό του αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ. 

 γ. καταχωρεί το αποτζλεςμα του ελζγχου του αιτιματοσ πλθρωμισ (εγκρίνεται/απορρίπτεται) 

 δ. ςυμπλθρϊνει και επιςυνάπτει το Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου κατά περίπτωςθ 

 ε. οριςτικοποιεί το διοικθτικό ζλεγχο του αιτιματοσ  

 ςτ. οριςτικοποιεί το αντίςτοιχο αίτθμα και δθμιουργεί παρτίδα για το αίτθμα μερικισ πλθρωμισ. 

 η. αναγνωρίηει και εκκακαρίηει το αίτθμα μερικισ πλθρωμισ και υπογράφει  τθν Κατάςταςθ 

Πλθρωμισ Τποχρεϊςεων, θ οποία εξάγεται αυτόματα από το ΟΠΑΑ 

 θ. εκδίδει τθν απόφαςθ ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ 

 ι. τζλοσ, αποςτζλλει το φάκελο πλθρωμισ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τθν αίτθςθ και 

τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Β. 

 

6. Ενζργειεσ ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

Σο Σμιμα Ανάπτυξθσ τθσ Αγροτικισ Οικονομίασ τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Αλιείασ του 

ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί ζλεγχο πλθρότθτασ και κανονικότθτασ του φακζλου πλθρωμισ κακϊσ και ζλεγχο των 

φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν ενθμεροτιτων που πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν πλθρωμι. Εάν οι 

φορολογικζσ ι/και αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ ζχουν λιξει, θ προςκόμιςθ νζων ενθμεροτιτων μπορεί να 

γίνει και ςε αυτό το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ πλθρωμισ. 

Ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται με βάςθ τθ Λίςτα Ελζγχου Φακζλου Πλθρωμισ (Λ_1), θ οποία 

υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτι κακϊσ και από τον προϊςτάμενο του Σμιματοσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Αγροτικισ Οικονομίασ ι τον προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Αλιείασ. 
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τθ ςυνζχεια, ςτο ΟΠΑΑ, επιβεβαιϊνεται το ςυνολικό ποςό των επιλζξιμων δαπανϊν και εγκρίνεται θ 
παρτίδα πλθρωμισ. 

Σζλοσ, το Σμιμα Ανάπτυξθσ τθσ Αγροτικισ Οικονομίασ ςυντάςςει διαβιβαςτικό ζγγραφο, με το οποίο 

προωκεί το φάκελο πλθρωμισ ςτο Σμιμα Λογιςτθρίου Πλθρωμϊν Σρίτων τθσ Δ/νςθσ Πλθρωμϊν 

Αγροτικϊν Ενιςχφςεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πλθρωμισ 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ καταβολισ προκαταβολισ, το Σμιμα Ανάπτυξθσ τθσ Αγροτικισ 

Οικονομίασ ςυμπλθρϊνει και τα Ζντυπα Παραλαβισ και Δζςμευςθσ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν και τα 

διαβιβάηει ςτθ Δ/νςθ Πλθρωμϊν Αγροτικϊν Ενιςχφςεων με τισ πρωτότυπεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ, ενϊ 

ςτθν περίπτωςθ απόςβεςθσ προκαταβολισ ςυμπλθρϊνει και τα Ζντυπα Αποδζςμευςθσ των Εγγυθτικϊν 

Επιςτολϊν και τα διαβιβάηει ςτθ Δ/νςθ Πλθρωμϊν Αγροτικϊν Ενιςχφςεων με φωτοαντίγραφα των 

Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

 

 

 

Δρ.  ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΑΡΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ  
 
Α. Δικαιολογθτικά Αιτιματοσ Πλθρωμισ ανά Φορζα (ΟΣΔ/Δικαιοφχοσ/ΕΤΔ (ΕΠ)) 
Β.  Δικαιολογθτικά Φακζλου πλθρωμισ 
Γ.  Ζντυπα 
Δ. Διάγραμμα ροισ 
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