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ΔΓΚΤΚΛΙΟ 

ΟΓΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ  ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 04 ΣΟΤ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 
4.2 ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ 4.2.1 «ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ, ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΣΔΛΙΚΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι (ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)» ΚΑΙ 4.2.2. 
«ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ, ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΚΣΟ ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ( ΜΗ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)» ΣΟΤ Π.Α.Α. 2014-2020 

Ιζηνξηθφηεηα Δθδφζεσλ 

Έκδοζη Ημεπομηνία Δκδόηηρ Τπεύθςνορ ύνηαξηρ σόλια 

0.1  Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Αιηείαο 

 

 

1. Νομικό Πλαίζιο 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν 

πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 

 Καλ. (ΔΔ) αξηζκ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ 
Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ.1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καλ. (ΔΔ) αξηζκ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ 
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(ΔΟΚ) αξηζ.352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) 
αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) 485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ 

 Καη΄ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ Καλ. (Δ.Δ.) αξηζκ. 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο 11εο 
Μαξηίνπ 2014 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 1305/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο 
αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη γηα 
ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε 
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην 
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) 

 Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 809/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2014 γηα ηε ζέζπηζε 
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, 
ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε. 

 Καλ.(ΔΔ) αξηζ. 908/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2014 γηα ηε ζέζπηζε 
θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ.( ΔΔ) 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο νξγαληζκνχ πιεξσκψλ θαη άιινπο νξγαληζκνχο, ηε 
δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ εθθαζάξηζε ινγαξηαζκψλ, ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε 
ηνπο ειέγρνπο, ηηο εγγπήζεηο θαη ηε δηαθάλεηα. 

 Καλ 640/2014  ηεο  11εο  Μαξηίνπ  2014  «γηα  ηε  ζπκπιήξσζε  ηνπ  θαλνληζκνχ  
(ΔΔ)  αξηζ.  1306/2013  ηνπ  Δπξσπατθνχ  Κνηλνβνπιίνπ  θαη  ηνπ πκβνπιίνπ  φζνλ  
αθνξά  ην  νινθιεξσκέλν  ζχζηεκα  δηαρείξηζεο  θαη  ειέγρνπ  θαη  ηνπο  φξνπο 
απφξξηςεο  ή  αλάθηεζεο  πιεξσκψλ  θαζψο  θαη  ηηο  δηνηθεηηθέο  θπξψζεηο  πνπ  
εθαξκφδνληαη  ζηηο άκεζεο  εληζρχζεηο,  ηε  ζηήξημε  ηεο  αγξνηηθήο  αλάπηπμεο  θαη  
ηελ  πνιιαπιή  ζπκκφξθσζε» 

 Σελ αξηζ. C (2015) 9170/11-12-2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 
2014-2020, φπσο ηξνπνπνηεκέλε απηή ηζρχεη 

 χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ 
πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 Σν Νφκν 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α’/2014) «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020» 

 Σν κε αξ. πξση. 2004/101527/18.07.2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηε Γηαπίζηεπζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ σο Οξγαληζκνχ 

Πιεξσκήο. 

 Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 132537/2011 ησλ ππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Οηθνλνκηθψλ – Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Έγθξηζε Καλνληζκνχ Οξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ 

Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ θαη Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

Καλνληζκνχ Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.)– Ν.Π.Ι.Γ.».  

 Σελ ππ’ αξηζκ. 2545/17.10.2016 (ΦΔΚ 3447/B΄/25.10.2016) θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε πνπ αθνξά “εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

(ΔΤΓ ΠΑΑ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. 

ηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) Πεξηθεξεηψλ 
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θαη Β. ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ, σο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) Πξάμεσλ ΠΑΑ”. 

 Σελ αξηζ. 1065/19-4-2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ (ΦΔΚ Β΄ 1273) γηα ηε «Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2014–2020», φπσο 

ηξνπνπνηεκέλε απηή ηζρχεη. 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 593/37447/31.03.2017 (ΦΔΚ1190/B΄/04.04.2017) ππνπξγηθή απφθαζε 

πνπ αθνξά ζην θαζνξηζκφ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ ππνκέηξνπ 4.2 «ηήξημε γηα 

επελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε/εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ηνπ ΠΑΑ 

2014-2020, φπσο ηξνπνπνηεκέλε απηή ηζρχεη 

 Σελ ππ’ αξζκ. 74/5074/17.01.2017 ( ΦΔΚ 99/Β΄/ 24.01.2017)  Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  θαη Σξνθίκσλ θαη Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο πνπ αθνξά ζην ππνκέηξνπ 4.2 «ηήξημε γηα επελδχζεηο ζηε 

κεηαπνίεζε/εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, 

φπσο ηξνπνπνηεκέλε απηή ηζρχεη 

 Σελ κε αξ. Πξση. 2553/106414/19.10.2017 (ΦΔΚ 3729/Β’/23.10.2017) ΤΑ πεξί 

αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ ζην πιαίζην 

δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ Eηδηθή 

Τπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ 2014 -2020 θαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 Σελ κε αξ. Πξση. 1582/71256/30.06.2017 (ΦΔΚ 2277/Β’/04-07-2017) ΚΤΑ πεξί 

αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ ζην πιαίζην 

δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηηο 

δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ζηηο δ/λζεηο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (ΓΑΟΚ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. 

 Σηο ΓΔΠΤ πνπ ππνγξάθεζαλ κεηαμχ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη κεηαμχ 

ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. 

 

2. Διζαγωγή 

Η δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ θαη ζε θάζε αίηεζε 

πξνθαηαβνιήο, κεξηθήο πιεξσκήο θαη ηειηθήο πιεξσκήο ησλ Γξάζεσλ 4.2.1.  

«Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εληφο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 

(γεσξγηθφ πξντφλ)» θαη 4.2.2. «Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ( κε γεσξγηθφ πξντφλ)» είλαη επαλαιακβαλφκελε θαη αξρίδεη κεηά ηελ 

έληαμε ηεο πξάμεο ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020, ιήγεη δε κε 

ηελ νηθνλνκηθή εθθαζάξηζή ηεο. 

Η ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ζηελ θαηαβνιή ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο (εζληθνί θαη ελσζηαθνί πφξνη) απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ( ΔΓΣΑΑ).  
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Δηδηθφηεξα γηα επελδχζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 600.000 επξψ θαη άλσ αλά 

επέλδπζε αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ είλαη ε Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΤΠΑΑΣ ελψ γηα επελδχζεηο 

πξνυπνινγηζκνχ κέρξη  600.000 επξψ αλά επέλδπζε αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε είλαη νη 

Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη νη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Κηεληαηξηθήο (ΓΑΟΚ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν έιεγρνο ηεο αηηνχκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε δαπάλεο 

θαη ε ζπκθσλία νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, βάζεη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν δηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, ζχκθσλα 

κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ θαη ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. Βάζεη 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ βεβαηψλεηαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ γηα ηε 

θχζε, ην εχξνο θαη ηα φξηα ηεο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο, δηαζθαιίδνληαο ηα παξαθάησ: 

 ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα (νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο ζρεηηθνχο ελσζηαθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο θαη ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο)  

 ηελ πιεξφηεηα ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο  

 ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ  

 ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

  

3. Τποβολή αίηηζηρ πληπωμήρ/πποκαηαβολήρ από δικαιούσο.  

Γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ πξάμεσλ γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ ην Π.Α.Α. 2014-

2020 ζην πιαίζην ησλ Γξάζεσλ 4.2.1 θαη 4.2.2., ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζην 

ΠΚΔ ηππνπνηεκέλε αίηεζε πιεξσκήο (Τ_1) ή πξνθαηαβνιήο (Τ_2) έρνληαο 

θαηαρσξήζεη θαη πξνζθνκίζεη φια ηα απαηηνχκελα παξαζηαηηθά. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο πιεξσκήο ή πξνθαηαβνιήο ν δηθαηνχρνο απνζηέιιεη εληφο  πέληε 

(5) εκεξψλ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Πξάμεσλ, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

νπνίαο πινπνηείηαη ε επέλδπζε, ππνγεγξακκέλε αίηεζε πιεξσκήο, φπσο παξάγεηαη απφ 

ην ΠΚΔ, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε  Τπνκέηξνπ 

κε ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνχληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη φηη ε πξάμε εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε (αξρηθή ή ηξνπνπνηεκέλε). 

 

 

Αηηήζεηο κεξηθήο θαη ηειηθήο πιεξσκήο 

 

Η πξψηε αίηεζε πιεξσκήο αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζην 25% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο. Οη αηηήζεηο ελδηάκεζεο πιεξσκήο αληηζηνηρνχλ θαη’ 

ειάρηζην ζην 20% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο.  

Σν πιήζνο ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο πνπ κπνξεί λα ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο  δελ κπνξεί 

λα μεπεξλά ηηο ηέζζεξεηο (4) αηηήζεηο  αλά πξάμε. 
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Αηηήζεηο ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο   

Μεηά ηελ απφθαζε έληαμεο πξάμεο ν δηθαηνχρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο δεκφζηαο ελίζρπζεο πος ςπολείπεηαι  

για ηην ολοκλήπυζη ηηρ ππάξηρ αθνξά ηελ επέλδπζε θαη ππφθεηηαη ζηε ζχζηαζε 

ηξαπεδηθήο εγγχεζεο (Δγγπεηηθή Δπηζηνιή) ππέξ ΟΠΔΚΔΠΔ πνπ λα αληηζηνηρεί ζην 

100% ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο.  

εκεηψλεηαη πσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Δ_3) θαη ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη 

λα αλνίμεη ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ηελ εμφθιεζε δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Δπίζεκε Μεηάθξαζε 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα  

ζχκθσλα κε ηε ιίζηα πνπ θάζε θνξά επηθαηξνπνηεί  ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

  

4. Γιαδικαζία Πιζηοποίηζηρ και Παπαλαβήρ Φςζικού και Οικονομικού 

Ανηικειμένος, Καθοπιζμόρ Πληπωηέος Ποζού Οικονομικών Δνιζσύζεων 

Οη Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο Πξάμεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο πξαγκαηνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ κία 

επίζθεςε ζην ρψξν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, ηαπηνπνηνχλ ηελ αληίζηνηρε επέλδπζε θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ην έληππν επηηφπηαο επίζθεςεο (Τ_3). ηε ζπλέρεηα απνζηέιινπλ 

θάθεινο πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο κε ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα 

Γηαρείξηζεο φπνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

α) Σελ αίηεζε πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο ηνπ δηθαηνχρν κε ηηο αλαγθαίεο επηζεκεησηηθέο 

παξαηεξήζεηο, φπνπ απαηηείηαη, αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε. 

β) Σν έληππν ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο. 

γ)   Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ ηνπ ππνκέηξνπ  

 δ) Σελ έθζεζε νινθιήξσζεο πξάμεο (ζε πεξίπησζε ηειηθήο πιεξσκήο). 

 

Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο πξαγκαηνπνηεί ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ 

πξνθαηαβνιήο/πιεξσκήο πνπ ππνβάιινπλ νη δηθαηνχρνη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

ΤΑ ηνπ ππνκέηξνπ φζνλ αθνξά:   

 Σνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο   

θαη ελσζηαθέο δηαηάμεηο. 

 Σα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Σηο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. 

 Σνπο απαξαίηεηνπο δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο. 
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Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο - πξνθαηαβνιήο  αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη 

θαλνληθφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηε ζπκθσλία απηψλ κε ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαζψο θαη ηελ επαιήζεπζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηνπ 

πξαθηηθνχ επηηφπηαο επίζθεςεο.  

Ο Γηνηθεηηθφο έιεγρνο ηεο αίηεζεο πιεξσκήο – πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη  κέζσ 

ηνπ ΠΚΔ κε επηζπλαπηφκελν ην πξαθηηθφ ηεο επηηφπηαο επίζθεςεο θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπ απνηππψλνληαη ζε θαηάιιεια έληππα (Τ_4 & Τ_5) απφ ηνλ αξκφδην ΔΦΓ θαη 

κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζην ΟΠΑΑ κέζσ θαηάιιειεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβάδεηαη ην αίηεκα εθθαζάξηζεο πξνθαηαβνιήο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πξνζθνκηζηεί νη ηφθνη ππέξ Δ.Λ.Δ.Γ.Δ.Π.(Ι.Β.Α.Ν.: GR7801710170006445030038383)   

πνπ ηεξεί ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπηεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

Σα έληππα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα θέξνπλ 

κνλνγξαθή απφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ηεο αίηεζεο ππάιιειν ζε θάζε ζειίδα. Η 

ηειεπηαία ζειίδα κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αλσηέξσ 

ειεγθηή θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ. Σν πξαθηηθφ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ είλαη ζεσξεκέλν 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

  

5.  Αναγνώπιζη και Δκκαθάπιζη Γαπάνηρ – Γημιοςπγία θακέλος πληπωμήρ για ηον 

ΟΠΔΚΔΠΔ 

 

Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξεζεο: 

1. Αλαγλσξίδεη θαη εθθαζαξίδεη ηε δαπάλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

επηιεμηκφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο πξνθαηαβνιήο/πιεξσκήο. 

2. Καηαρσξεί ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(Ο.Π..Α.Α.) φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, νη νπνίνη κεηά ηελ δηελέξγεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

ειέγρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο) 

είλαη επηιέμηκνη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Η θαηαρψξηζε φισλ 

ησλ δεδνκέλσλ ζην ΟΠΑΑ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα απνζηαιεί ν 

θάθεινο πιεξσκήο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηζηξέθεηαη 

πίζσ ζηνλ ΔΦΓ εμαηηίαο απηήο ηεο έιιεηςεο θαη κφλν, ρσξίο λα πξνβαίλεη ζε 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Αιηείαο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.   

3. Δηνηκάδεη παξηίδα πιεξσκήο δηθαηνχρσλ νη νπνίνη είλαη επηιέμηκνη ζην Ο.Π..Α.Α. .  

4. Γεκηνπξγεί θάθειν πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 

 Α) Γηα ηελ πξνθαηαβνιή: 

 Γηαβηβαζηηθφ ηνπ θαθέινπ πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ 

 Η πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ( Δ_3) 
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 Σε πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Διέγρνπ (Δ_5.2), αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε θαη 
ζθξαγηζκέλε 

 Σε Καηάζηαζε Πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε θαη 
ζθξαγηζκέλε 

 Πίλαθεο Παξαιαβήο/ Έθζεζεο θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο (Δ_6)  

 Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

 

Β) Γηα ηελ πιεξσκή (κεξηθή ή ηειηθή):  

 Γηαβηβαζηηθφ ηνπ θαθέινπ πιεξσκήο πξνο ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ 

 ηε πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Διέγρνπ (Έληππν Δ_5.1), αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε 

θαη ζθξαγηζκέλε  

 ηε Καηάζηαζε Πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε θαη 

ζθξαγηζκέλε 

 Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ. 

(ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη φξνο παξαθξάηεζεο, ε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο θαη απφ ηελ Σαπηφηεηα νθεηιήο θαη ηε δήισζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ Δ_10) 

ηελ πεξίπησζε απνδέζκεπζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ επηζπλάπηεη επηπιένλ: 

 Πίλαθεο Μεξηθήο/Πιήξεο απνδέζκεπζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο (Δ_8) κε ην 

θσηναληίγξαθν ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

 

εκεησηένλ φηη ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη κε ηελ έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο απφ ηνλ 

ΟΠΔΚΔΠΔ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξν 12 ηεο ΤΑ ηνπ ππνκέηξνπ. ε 

πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ν ΔΦΓ ζπκπιεξψλεη 

ηνπο πίλαθεο Μεξηθήο/ Πιήξεο θαηάπησζεο εγγπεηηθή επηζηνιή (Δ_9), επηζπλάπηεη ηνπο 

ιφγνπο θαηάπησζεο αλά δηθαηνχρν θαη ην θσηναληίγξαθν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

 

Ο Φάθεινο Πξνθαηαβνιήο/Πιεξσκήο δηαβηβάδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Αιηείαο/Σκήκα Βειηίσζεο ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Ο Φάθεινο 

Πξνθαηαβνιήο/Πιεξσκήο, δηαβηβάδεηαη κέζσ ζπζηεκέλεο αιιεινγξαθίαο ή courier ζε 

δηπινχο θαθέινπο, εθ ησλ νπνίσλ: 

 Ο εζσηεξηθφο θάθεινο αιιεινγξαθίαο αλαγξάθεη ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ ηειηθφ 

παξαιήπηε θαη επίζεο θέξεη ζήκαλζε ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ ζηελ θνξπθή ηνπ 

 Ο εμσηεξηθφο θάθεινο αιιεινγξαθίαο αλαγξάθεη ηνλ απνζηνιέα, ηνλ ηειηθφ 

παξαιήπηε, ην Μέηξν, ην Τπνκέηξν θαη ηε Γξάζε ρσξίο λα θέξεη θακία ζήκαλζε 

δηαβάζκηζεο. 
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6.  Καηαβολή οικονομικήρ ενίζσςζηρ 

Σν ηκήκα Βειηίσζεο ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο 

επηβεβαηψλεη ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ηνπ αηηήκαηνο κε βάζε ηε Λίζηα Ελέγσος 

Εποπηείαρ Πληπυμήρ (Ε_7) ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη εγθξίλεηαη σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ηεθκεξίσζήο ηεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο.  

-ηε ζπλέρεηα επηβεβαηψλεηαη ζην Ο.Π..Α.Α. ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο/πξνθαηαβνιήο θαη εγθξίλεηαη ε παξηίδα.  

Σέινο, πξνσζείηαη ην αίηεκα ζηε Γ/λζε Πιεξσκψλ Αγξνηηθψλ Δληζρχζεσλ - Σκήκα 

Λνγηζηεξίνπ Πιεξσκψλ Σξίησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο θαη ηελ πίζησζε 

ηνπ πνζνχ ηεο πιεξσκήο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ.  

 

 

ςνημμένα 

Υ_1 : Αίηηζη Πληπυμήρ (Υπόδειγμα-ΠΣΚΕ) 

Υ_2 : Αίηηζη πποκαηαβολήρ (Υπόδειγμα-ΠΣΚΕ) 

Ε_3 : Υπόδειγμα εγγςηηικήρ επιζηολήρ 

Υ_3 : Ένηςπο επιηόπιαρ Επίζκετηρ  

Υ_4 : Ένηςπο  ελέγσος και αξιολόγηζηρ αίηηζηρ πποκαηαβολήρ  (Υπόδειγμα-ΠΣΚΕ) 

Υ_5 : Ένηςπο ελέγσος και αξιολόγηζηρ αίηηζηρ πληπυμήρ  (Υπόδειγμα-ΠΣΚΕ) 

Ε_5.1 : Σςγκενηπυηική Καηάζηαζη Ελέγσος Αιηήμαηορ Πληπυμήρ (Check List) 

Ε_5.2 : Σςγκενηπυηική Καηάζηαζη Ελέγσος Αιηήμαηορ Πποκαηαβολήρ (Check List) 

Ε_6 : Πίνακερ Παπαλαβήρ - Δέζμεςζηρ Εγγςηηικήρ Επιζηολήρ 

Ε_7 : Λίζηα Ελέγσος Εποπηείαρ Πληπυμήρ (Check List) 

Ε_8: Πίνακερ Μεπικούρ – Πλήποςρ Αποδέζμεςζηρ Εγγςηηική Επιζηολή 

Ε_9 : Πίνακερ Μεπικούρ – Πλήποςρ Καηάπηυζηρ Εγγςηηική Επιζηολή 

Ε_10: Δήλυζη δικαιούσος 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηος ΟΠΔΚΔΠΔ 
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