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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα:  04.10.2016 
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:  132027 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 

 

 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 

Διαδικασία πληρωμής συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 (Μέτρο 41 - Υπομέτρα 411 & 413) 
του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 - Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 

Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 
 

 
 
Ιστορικότητα Εκδόσεων 

 

Έκδοση Ημ/νία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια 

1η  04-10-2016 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Αλιείας/ 
Τμήμα Ανάπτυξης της 
Αγροτικής Οικονομίας 

 

 
 
 
1. Νομικό Πλαίσιο 
 
 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 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 κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006. 

 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1698/2005 του Συμβουλίου. 

 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 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) 485/2008 του Συμβουλίου. 

 Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου2014 για τη συμπλήρωση 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) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων. 

 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). 
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 Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 
του Καν. (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. 

 Καν. (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής 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 ευρώ. 

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

 Καν. 640/2014 της 11ης Μαρτίου 2014 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 ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις 
που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση. 

 Υπ’ αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.  

 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Α. 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 της13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Παράγραφος 9 του άρθρου 65 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016) με τίτλο «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α΄/2015) «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Οικονομικών». 

 Υπ’ αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του 
Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων», όπως ισχύει. 

 Υπ’ αριθμ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
“Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”», όπως ισχύει. 

 Υπ’ αριθμ. 1865/65330/08-06-2016 (ΦΕΚ 1695/Β΄/2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων περί ανάθεσης καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης  στην Eιδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-020 και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Υπ’ αριθμ. 2220/75789/01-07-2016 (ΦΕΚ  2090/B΄/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και 
λεπτομέρειες πληρωμής δημοσίων έργων-υποέργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 που υλοποιούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και ιδιώτες».  

 Υπ’ αριθμ. 401/10-03-2010 (ΦΕΚ 355/Β΄/2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πλαίσιο εφαρμογής του 
Άξονα 4 “Προσέγγιση Leader” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδας 2007-2013 
(ΠΑΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Υπ’ αριθμ. 1577/22-07-2010 (ΦΕΚ 1133/Β΄/2010) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Υπ’ αριθμ. 7122/15-09-2016 Εγκύκλιος Αρ.1 «Διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 
για τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020 και υποδείγματα 
αυτής». 
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 Υπ’ αριθμ. 429/05-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την μερική 
Διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής για τις πληρωμές των μέτρων που αφορούν 
ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020. 

 Η από 15-06-2016 Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) μεταξύ των 
νόμιμων εκπροσώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Eιδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 -2020. 

 Υπ’ αριθμ. 5374/22-07-2016 Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 
2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020. 

 Υπ’ αριθμ. 98921/25-07-2016 Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Εναρμόνιση και καθορισμός 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών πληρωμής φακέλων δικαιούχων ΠΑΑ 2014-2020 για τα μέτρα που η 
διαδικασία ελέγχου έγκρισης αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπάνης έχει ανατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
σε άλλο Φορέα». 

 
 
2. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα εγκύκλιος πληρωμής εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6.2 της υπ’ αριθμ. 401/10-
03-2010 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω αφορά στην πληρωμή των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 
4 (Μέτρο 41 - Υπομέτρα 411 & 413) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 - Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη 
υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020. 
Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία 
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα  με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο 
δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης, στην απόφαση 
καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 - Υπομέτρο 19.2 του 
ΠΑΑ 2014-2020 και στις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις.  
 
 
3. Ενέργειες Δικαιούχου - Ενέργειες Επιτροπής Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.) 
 
Για την έγκριση δαπανών πράξεων για συγχρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του 
Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ο δικαιούχος υποβάλλει στην Ομάδα, της περιοχής 
αρμοδιότητάς του, Αίτηση Προκαταβολής ή Αίτηση Πληρωμής η οποία απευθύνεται προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 
2014-2020. 
Ως Ομάδες νοούνται οι ανάδοχοι των συμβάσεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο 
πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν στο πλαίσιο 
υλοποίησης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-
2020. 
Η Αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο σημείο 6.2 της υπ’ αριθμ. 5357/21-07-
2016 ΚΥΑ και στην υπ’ αριθμ. 7122/15-09-2016 Εγκύκλιο. 
Η Αίτηση του δικαιούχου ελέγχεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων Πράξεων, η οποία 
έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομάδας για την υλοποίηση-ολοκλήρωση των 
συνεχιζόμενων πράξεων.  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.) διενεργεί ελέγχους σε όλες τις αιτήσεις 
πληρωμής των δικαιούχων. Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Σ.Π. περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 
5357/21-07-2016 ΚΥΑ. 
Η Ε.Π.Σ.Π. προβαίνει στη σύνταξη του Φύλλου Ελέγχου και των Πινάκων 1, 2 και 3 (Υποδείγματα Α.5, Α.6, 
Α.7, Α.8 / Β.6, Β.7, Β.8, Β.9 της υπ’ αριθμ. 7122/15-09-2016 Εγκυκλίου), καταχωρίζει το αίτημα πληρωμής 
στο ΟΠΣΑΑ και αποστέλλει φάκελο πληρωμής στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Τα δικαιολογητικά τα οποία 
αναρτώνται στο ΟΠΣΑΑ και αυτά που περιλαμβάνονται στο φάκελο πληρωμής, ανά κατηγορία έργου 
(Ιδιωτικά Έργα/Έργα που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις), περιγράφονται αναλυτικά στο σημείο 6.2 
της υπ’ αριθμ. 5357/21-07-2016 ΚΥΑ και στην υπ αριθμ. 7122/15-09-2016 Εγκύκλιο. 
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4. Ενέργειες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 

 
Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 διενεργεί διοικητικό έλεγχο επί του φακέλου πληρωμής του δικαιούχου και 
συμπληρώνει το αντίστοιχο Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου (Υπόδειγμα Α.10 / Β.11 της υπ’ αριθμ. 7122/15-
09-2016 Εγκυκλίου) για κάθε φάκελο πληρωμής, ανά κατηγορία έργου (Ιδιωτικά Έργα/Έργα που 
υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις). 
Στη συνέχεια συγκεντρώνει τα εγκεκριμένα αιτήματα πληρωμής, δημιουργεί παρτίδα πληρωμής ανά 
κατηγορία έργου (Ιδιωτικά Έργα/Έργα που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις) και είδος πληρωμής 
(προκαταβολή-απόσβεση προκαταβολής-μερική-τελική), αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει το συνολικό ποσό 
της παρτίδας, καταχωρίζει τις κρατήσεις και τις παρακρατήσεις και δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο 
οποίος περιέχει: 
 
A. Ιδιωτικά Έργα 

 Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_1).  
 Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ, με την 

αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, με σφραγίδα της Υπηρεσίας και πρωτότυπες 
υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Μονάδας και τον προϊστάμενο της 
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020). 

 Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) (Ε_2) με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, με 
σφραγίδα της Υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον προϊστάμενο της αρμόδιας 
Μονάδας και τον προϊστάμενο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020). 

 Φορολογική ενημερότητα για κάθε δικαιούχο (για είσπραξη χρημάτων-σε ισχύ. Σε περίπτωση που 
υπάρχει όρος παρακράτησης, η φορολογική ενημερότητα συνοδεύεται απαραιτήτως και από την 
Ταυτότητα Οφειλής). 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε δικαιούχο (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων-σε 
ισχύ): 
α) Εταιρεία (νομικό πρόσωπο): Από τα ταμεία ασφάλισης του προσωπικού. 
β) Φυσικό πρόσωπο:  i) Από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου και ii) από τα ταμεία 
ασφάλισης των απασχολούμενων. 

 Κατάσταση παρακρατήσεων (εάν υπάρχουν παρακρατήσεις). 
 
Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω, επισυνάπτεται για κάθε δικαιούχο 
και το εξής:  
 Πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή. 
 
Στην περίπτωση απόσβεσης προκαταβολής και προκειμένου να αποδεσμευτούν οι Εγγυητικές 
Επιστολές, πέραν των ανωτέρω, επισυνάπτονται για κάθε δικαιούχο και τα εξής: 
 Βεβαίωση της τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της 

προκαταβολής (Υπόδειγμα  Α.4 της υπ’ αριθμ. 7122/15-09-2016 Εγκυκλίου). 
 Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ. 

 
 
B. Έργα που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις 

 Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_1).  
 Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ, με την 

αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, με σφραγίδα της Υπηρεσίας και πρωτότυπες 
υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Μονάδας και τον προϊστάμενο της 
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020). 

 Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) (Ε_2) με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, με 
σφραγίδα της Υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον προϊστάμενο της αρμόδιας 
Μονάδας και τον προϊστάμενο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020). 

 Αίτηση πληρωμής δικαιούχου (φωτοτυπία / Υπόδειγμα Β.1 της υπ’ αριθμ. 7122/15-09-2016 
Εγκυκλίου). 

 Κατάσταση κρατήσεων/παρακρατήσεων (εάν υπάρχουν κρατήσεις/παρακρατήσεις). 
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Για Κατασκευαστικά έργα/υποέργα και Προμήθειες, πέραν των ανωτέρω, απαιτούνται και τα εξής: 
 Βεβαίωση απαιτούμενων δημοσιεύσεων (πρωτότυπη - μόνο στην 1η αίτηση / Υπόδειγμα Β.4 της 

υπ’ αριθμ. 7122/15-09-2016 Εγκυκλίου). 
 Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων (πρωτότυπη / Υπόδειγμα Β.2 της υπ’ αριθμ. 

7122/15-09-2016 Εγκυκλίου), συνοδευόμενη από:  

- τα παραστατικά των κρατήσεων (πρωτότυπα) 

- την εντολή παρακράτησης ποσών υπέρ Δ.Ο.Υ./Ι.Κ.Α./Ο.Γ.Α. του δικαιούχου (πρωτότυπη / 
Υπόδειγμα Β.3 της υπ’ αριθμ. 7122/15-09-2016 Εγκυκλίου). 

 Τιμολόγιο αναδόχου (φωτοτυπία). 
 Φορολογική ενημερότητα αναδόχου (για είσπραξη χρημάτων-σε ισχύ. Σε περίπτωση που υπάρχει 

όρος παρακράτησης, η φορολογική ενημερότητα συνοδεύεται απαραιτήτως και από την 
Ταυτότητα Οφειλής). 

 Ασφαλιστική ενημερότητα έργου και έδρας αναδόχου, σε ισχύ. 
 

 Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει εξοφλήσει τον ανάδοχο, 
προσκομίζονται τα εξής: 

- Παραστατικά εξόφλησης του αναδόχου. 

- Παραστατικά κρατήσεων, τα οποία συνοδεύουν τη Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης 
κρατήσεων, σε φωτοτυπία. 

- Φορολογική ενημερότητα δικαιούχου, σε ισχύ (εφόσον απαιτείται). 

- Ασφαλιστική ενημερότητα δικαιούχου, σε ισχύ. 
 
Για Αρχαιολογικές Εργασίες, πέραν των ανωτέρω, απαιτούνται και τα εξής: 
 Αποδεικτικά δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών (φωτοτυπίες μισθολογικών καταστάσεων 

προσωπικού, εξοφλήσεων ασφαλιστικών ταμείων, καταθετηρίων σε τραπεζικά ιδρύματα). 
 Φορολογική ενημερότητα δικαιούχου, σε ισχύ (εφόσον απαιτείται). 
 Ασφαλιστική ενημερότητα δικαιούχου, σε ισχύ. 

 
Ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στο Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ 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 και το Υπομέτρο χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης. 
 
 
5. Ενέργειες ΟΠΕΚΕΠΕ  
 
Το Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ 
διενεργεί έλεγχο πληρότητας και κανονικότητας του φακέλου πληρωμής καθώς και έλεγχο των 
φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την πληρωμή. Εάν οι 
φορολογικές ή/και ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν λήξει, η προσκόμιση νέων ενημεροτήτων μπορεί να 
γίνει και σε αυτό το στάδιο εκτέλεσης της πληρωμής. 
Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τη Λίστα Ελέγχου Φακέλου Πληρωμής (Ε_3 ή Ε_4 ανά κατηγορία 
έργων που αφορά), η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή καθώς και από τον προϊστάμενο του 
Τμήματος Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ή τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Αλιείας. 
Στη συνέχεια, στο ΟΠΣΑΑ, επιβεβαιώνεται το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών και εγκρίνεται η 
παρτίδα πληρωμής. 
Τέλος, το Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο (Ε_5) με το οποίο 
προωθεί το φάκελο πληρωμής στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων της Δ/νσης Πληρωμών 
Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πραγματοποίηση της πληρωμής. 
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, το Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής 
Οικονομίας συμπληρώνει και τα Έντυπα Παραλαβής και Δέσμευσης των Εγγυητικών Επιστολών και τα 
διαβιβάζει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων με τις πρωτότυπες Εγγυητικές Επιστολές, ενώ 
στην περίπτωση απόσβεσης προκαταβολής συμπληρώνει και τα Έντυπα Αποδέσμευσης των Εγγυητικών 
Επιστολών και τα διαβιβάζει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων με φωτοαντίγραφα των 
Εγγυητικών Επιστολών. 
 
 
6. Συνημμένα 
 
Ε_1: Διαβιβαστικό Πληρωμής 
Ε_2: Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) 
Ε_3: Λίστα Ελέγχου Φακέλου Πληρωμής (Ιδιωτικών Έργων) 
Ε_4: Λίστα Ελέγχου Φακέλου Πληρωμής (Έργων που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις)  
Ε_5: Διαβιβαστικό Φακέλου Πληρωμής 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ 
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Ε_1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΑΑ 2014-2020 
ΜΟΝΑΔΑ …… 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 
Τ.Κ.: 104 41 
Πληροφορίες: ………………………… 
Τηλέφωνο: ………………………… 
Fax: ………………………… 
E-mail: ………………………… 

Αθήνα, ……/……/………… 
Αρ. Πρωτ.: ………… 

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.   
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 
Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας 
Δομοκού 5 
Τ.Κ. 104 45 
Αθήνα 

 
 
 
Θέμα: Αποστολή παρτίδας πληρωμής συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο 

Μέτρο 19 – Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 

 
Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό ____________________ παρτίδα πληρωμής δικαιούχων του Μέτρου 19 – 
Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 για ποσό Δημόσιας Δαπάνης _____________€ 
που αφορά: 
Κατηγορία έργων:  _______________________  (Ιδιωτικά Έργα/Έργα που υλοποιούνται με Δημόσιες 
Συμβάσεις)  
Είδος πληρωμής: _______________________ (προκαταβολή-απόσβεση προκαταβολής-μερική-τελική) 
Ομάδα: _______________________ 
Κωδικός ΣΑΕ: _______________________ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 

 
 
 

…………………………… 
(ονοματεπώνυμο) 

 
 
Συνημμένα  
1. Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων 
2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List) 
3. Φορολογικές ενημερότητες 
4. Ασφαλιστικές ενημερότητες 
(και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ανά περίπτωση) 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
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Ε_2 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 

  

Κωδικός ΣΑΕ:  

Ομάδα:  

Κατηγορία έργων:  

Είδος πληρωμής:  

Αριθμός παρτίδας:  

Αριθμός δικαιούχων:  

Ποσό μειώσεων:  

Ποσό κυρώσεων:  

Συνολικό ποσό πληρωμής παρτίδας:  

Κατηγορία Περιφέρειας:  

Κατηγορία Παρέκκλισης:  

Συνδυασμός Εφαρμογής:  

Προτεραιότητα/Περιοχή Εστίασης:  
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
 Για το σύνολο των δικαιούχων της παρτίδας:  

1. Υπάρχουν Αποφάσεις Ένταξης στο ΠΑΑ 2007-2013;   

2. 
Υπάρχει απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων στο Μέτρο 19 – 
Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020; 

  

3. 
Έχουν υποβληθεί οι Αιτήσεις Πληρωμής των δικαιούχων με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά; 

  

4.  
Έχουν συνταχθεί τα Φύλλα Ελέγχου και οι Πίνακες 1, 2 και 3 από τις αρμόδιες 
Επιτροπές Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.); 

  

5.  Έχουν συνταχθεί τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020;   

6. 
Έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι, από τις ενωσιακές και εθνικές 
διατάξεις, έλεγχοι (π.χ. διασταυρωτικοί, διοικητικοί, επιτόπιοι); 

  

7. 
Τηρούνται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης 
συμβάσεων και όλοι οι εφαρμοστέοι ενωσιακοί και εθνικοί κανόνες; 

  

8.  
Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες καταχωρίσεις και αναρτήσεις στο 
ΟΠΣΑΑ; 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

Βεβαίωση Επιλεξιμότητας: 
- Όλοι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις 

εφαρμογής. 
- Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα των αιτημάτων πληρωμής και η επιλεξιμότητα των 

ενισχύσεων των δικαιούχων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω Κατάσταση Πληρωμής 
Υποχρεώσεων που διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

- Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω φυλάσσονται στα αρχεία της Ομάδας/της 
Υπηρεσίας μας/του Δικαιούχου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ελέγχου. 

 

Ημερομηνία ……/……/……. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ __ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 

 
 
 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή) (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα) 
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Ε_3 
 
 

 
 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 

  

Αρ. πρωτ. εισερχ. φακέλου πληρωμής:  

Κωδικός ΣΑΕ:  

Ομάδα:  

Κατηγορία έργων: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Είδος πληρωμής:  

Αριθμός παρτίδας:  

Αριθμός δικαιούχων:  

Ποσό μειώσεων:  

Ποσό κυρώσεων:  

Συνολικό ποσό πληρωμής παρτίδας:  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ύπαρξη Κατάστασης Πληρωμής Υποχρεώσεων, με την αναγνώριση και 
εκκαθάριση της δαπάνης, αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

   

Ύπαρξη Συγκεντρωτικής Κατάστασης Ελέγχου (Check List), αρμοδίως 
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη  

   

Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας για κάθε δικαιούχο     

Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε δικαιούχο     

Ύπαρξη Κατάστασης παρακρατήσεων (εάν υπάρχουν παρακρατήσεις)    

Ύπαρξη πρωτότυπης Εγγυητικής Επιστολής για κάθε δικαιούχο (στην περίπτωση 
προκαταβολής)  

   

Ύπαρξη Βεβαίωσης της τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη 
χορήγηση προκαταβολής (στην περίπτωση απόσβεσης προκαταβολής) 

   

Ύπαρξη αποδεικτικού κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ (στην περίπτωση 
απόσβεσης προκαταβολής) 

   

ΕΛΕΓΧΟΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ 

Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΑΑ τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή 
οικονομικών ενισχύσεων, βάσει δειγματοληπτικού ελέγχου 

  

Βεβαιώνεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 ότι για το σύνολο των δικαιούχων της 
παρτίδας πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι, από τις ενωσιακές και εθνικές 
διατάξεις, έλεγχοι (π.χ. διασταυρωτικοί, διοικητικοί, επιτόπιοι) 

  

Βεβαιώνεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 η επιλεξιμότητα της δαπάνης    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ο  ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 

 
 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, 
κωδ. ελεγκτή, ημερομηνία) 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, ημερομηνία) 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 

 

Αρ. πρωτ. εισερχ. φακέλου πληρωμής:  

Κωδικός ΣΑΕ:  

Ομάδα:  

Κατηγορία έργων: ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Είδος πληρωμής:  

Αριθμός παρτίδας:  

Αριθμός δικαιούχων:  

Ποσό μειώσεων:  

Ποσό κυρώσεων:  

Συνολικό ποσό πληρωμής παρτίδας:  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
Ύπαρξη Κατάστασης Πληρωμής Υποχρεώσεων, με την αναγνώριση και εκκαθάριση της 
δαπάνης, αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

   

Ύπαρξη Συγκεντρωτικής Κατάστασης Ελέγχου (Check List), αρμοδίως υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη  

   

Ύπαρξη Αίτησης πληρωμής για κάθε δικαιούχο    
Ύπαρξη Κατάστασης κρατήσεων/παρακρατήσεων 
(εάν υπάρχουν κρατήσεις/παρακρατήσεις) 

   

Ύπαρξη πρωτότυπης Βεβαίωσης απαιτούμενων δημοσιεύσεων (μόνο στην 1η αίτηση)    
Ύπαρξη πρωτότυπης Βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων    

- Ύπαρξη πρωτότυπων παραστατικών κρατήσεων    
- Ύπαρξη πρωτότυπης εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ Δ.Ο.Υ./Ι.Κ.Α./Ο.Γ.Α. 

του δικαιούχου 
   

Ύπαρξη φωτοτυπίας Τιμολογίου αναδόχου    
Ύπαρξη παραστατικών εξόφλησης του αναδόχου 
(στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει εξοφλήσει τον ανάδοχο)  

   

Ύπαρξη Αποδεικτικών δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών 
(φωτοτυπίες μισθολογικών καταστάσεων προσωπικού, εξοφλήσεων ασφαλιστικών 
ταμείων, καταθετηρίων σε τραπεζικά ιδρύματα) 

   

Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας για κάθε δικαιούχο/ανάδοχο 
(ανά περίπτωση ποιος πληρώνεται) 

   

Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε δικαιούχο/ανάδοχο (έργου και έδρας) (ανά 
περίπτωση ποιος πληρώνεται) 

   

ΕΛΕΓΧΟΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ 

Έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΑΑ τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή οικονομικών 
ενισχύσεων, βάσει δειγματοληπτικού ελέγχου 

  

Βεβαιώνεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 ότι για το σύνολο των δικαιούχων της παρτίδας 
πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι, από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, έλεγχοι 
(π.χ. διασταυρωτικοί, διοικητικοί, επιτόπιοι) 

  

Βεβαιώνεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 η επιλεξιμότητα της δαπάνης   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Ο  ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, 
κωδ. ελεγκτή, ημερομηνία) 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, ημερομηνία) 
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Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία:  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  
Πληρ.: ………………………… ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

 
 
ΠΡΟΣ: Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 

 - Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων 

 - Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/νσης 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή φακέλου πληρωμής συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο 

Μέτρο 19 – Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 

 
Σας διαβιβάζουμε τον με αριθ. πρωτ. ………………………… εισερχόμενο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φάκελο πληρωμής 
που αφορά πληρωμές συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 – Υπομέτρο 
19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020. 
Ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………………… Εγκύκλιο 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνοδεύεται από Λίστα Ελέγχου Φακέλου Πληρωμής με τους ελέγχους που 
πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του αναγνωρισμένου και εκκαθαρισμένου φακέλου πληρωμής, διαβιβάζεται 
προς πληρωμή η παρτίδα με τα παρακάτω στοιχεία:  
 

Αριθμός παρτίδας Ποσό Δ.Δ. Κωδ. ΣΑΕ Κατηγορία έργων Είδος πληρωμής 

     

 
Παρακαλούμε για την έκδοση εντολής πληρωμής, την απόδοση των τυχόν κρατήσεων/παρακρατήσεων και 
τη μέριμνα για την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου στην Τράπεζα. 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 

_________________________ 
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

 
 
 
ΚΟΙΝ.: ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 

 Μονάδα __ 

 Λ. Αθηνών 54-56 

 104 41, Αθήνα 
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