: 546-8
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.08.14 11:05:48
EEST
Reason:
Location: Athens

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14/08/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 114610

ΑΔΑ:

………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις"

ΑΘΗΝΑ

: 546-8

Ιστορικότητα Εκδόσεων
Έκδοση

Ημερομηνία

0.2

Εκδότης
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Υπεύθυνος Σύνταξης
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Αλιείας

Σχόλια

1. Νομικό Πλαίσιο
Για την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διαδικασιών ελέγχου για την πληρωμή των δικαιούχων του
Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, ελήφθη υπόψη το ακόλουθο
θεσμικό πλαίσιο:
1. Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
2. Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών
πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3. Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών
και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.
4. Ο Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει.

5.

Ο Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιημένος ισχύει.

6.

Ο Καν. (ΕΚ) αριθμ. 65/2011 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιημένος ισχύει.

7. Η υπ’ αριθμ. E(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (CCI No
2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά.
8. 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).
9. Ο Νόμος υπ’ αριθμ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
10. 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)».
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11. Η υπ’ αριθμ. 258392/12-05-2008 (ΦΕΚ 910/Β΄/2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής
Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.», όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Η υπ’ αριθμ. 324005/09-09-2008 (ΦΕΚ 1886/Β΄/2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και
κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
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.)».
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.)».
15. Η με αριθμ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ. 2153/Β/16-10-2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά

16. Η

με αριθμ.394555/2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων ΟΠΕΚΕΠΕ
σης Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας».
17. Η υπ’ αριθμ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας

&

Ναυτιλίας

και

Αγροτικής

Ανάπτυξης

&

Τροφίμων

«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως ισχύει κάθε φορά.

18. Η

υπ. αριθ. 12194 /7.11.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2624/ 8-11-2011) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. ‘‘Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές’’
και της Δράσης 2.3 ‘‘Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού’’, του Μέτρου 214
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.

19. Την
στο

υπ. αριθ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
πλαίσιο

της

Δράσης

2.3

(Β)

«Σύστημα

Ολοκληρωμένης

Διαχείρισης

στην

παραγωγή

σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», όπως
ισχύει κάθε φορά.

20. Την

υπ. αριθ. 135160/27-12-2013 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «περί διαδικασιών υποβολής δήλωσης

εφαρμογής», όπως ισχύει κάθε φορά.

21. Την

υπ. αριθ. 110203

/30.07.2014 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «περί διαδικασιών Ελέγχου – έγκρισης

πληρωμής».

2. 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 τον έλεγχο των φακέλων πληρωμής προκειμένου να
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προωθηθούν για εκτέλεση της πληρωμής τους, στα πλαίσια του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Η εγκύκλιος αναφέρεται στο σύνολο των δικαιούχων των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων στο πλαίσιο
όλων των δράσεων του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 βάσει
των υπ’ αριθ. 079833/24.10.2011, 12194 /7.11.2011 και 12805/11-9-2012 Κ.Υ.Α. όπως κάθε φορά
ισχύουν. Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός διαδικασιών για τον έλεγχο της αιτούμενης προς
συγχρηματοδότηση δαπάνης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έκαστος δικαιούχος, βάσει
της ενεργής σύμβασης και σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.
Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων Κ.Υ.Α. ως Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) ορίζονται: Οι Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας (ΔΑΟ) των αιρετών Περιφερειών ή άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες
υπηρεσίες.
Με την έκδοση της παρούσας εγκύκλιου οι Φ.Υ. μπορούν να προβούν στην υποβολή αναγνωρισμένων και
εκκαθαρισμένων φακέλων πληρωμής δικαιούχων από το έτος εφαρμογής 2012.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στο φορέα συμπλήρωσης
και υποβολής της ΑΕΕ, το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής σύμφωνα με το ενωσιακό
θεσμικό πλαίσιο. Η αίτηση λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα.
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων κάθε έτους εφαρμογής,
όπως ειδικά αναφέρεται ανά δράση στην δημοσιοποιηθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (όπως
τροποποιημένη ισχύει), οι δικαιούχοι υποβάλλουν στο Φ.Υ. δήλωση εφαρμογής, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ισχύουσα κατά περίπτωση ΚΥΑ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε εγκύκλιο του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα που
υποστηρίζει την εφαρμογή κάθε δράσης λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Μετά την ηλεκτρονική
τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με
ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα
συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους Φ. Υ., όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου της
υπηρεσίας κατάθεσης. Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται σε έντυπη μορφή εντός του προβλεπόμενου
χρονικού διαστήματος στη σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.
Οι Επιτόπιοι έλεγχοι- πραγματοποιούνται τουλάχιστον στο 5% των ενταγμένων δικαιούχων από συνεργεία
ελέγχου που δύναται να απαρτίζονται από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, των φορέων υλοποίησης και άλλων
υπηρεσιών.
Οι Διοικητικοί έλεγχοι- υλοποιούνται στο 100% των αιτήσεων πληρωμής - δηλώσεων εφαρμογής
τους αρμόδιους Φ.Υ.
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Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) τα αποτελέσματα αυτών
καταχωρίζονται στο σύστημα προκειμένου στη συνέχεια να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενοι κεντρικοί
μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στο σύνολο των αιτήσεων πληρωμής.
Ακολούθως οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε έκδοση αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής του έτους
εφαρμογής ανά πρόσκληση και ανά δράση, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, οι οποίες αναρτώνται
στον πίνακα ανακοινώσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον και να υποβληθούν από τους δικαιούχους
τυχόν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.

προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και συγκροτούν ανά δράση και ανά πρόσκληση
φάκελο πληρωμής δικαιούχων,

Στη συνέχεια ανεξάρτητα και παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης τυχόν ενστάσεων οι
φορείς υλοποίησης συγκροτούν ανά πρόσκληση και ανά δράση φάκελο πληρωμής δικαιούχων, σύμφωνα
με τους κωδικούς παρτίδας που προκύπτουν από το μηχανογραφικό σύστημα και προβαίνουν στην
αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης. Οι πληρωμές διενεργούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και
παρτίδα,

βάσει

φακέλου

πληρωμής.

Ο

έλεγχος

των

φακέλων

πληρωμής

διενεργείται

από

εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με ισχύον έγγραφο ανάθεσης
αρμοδιοτήτων.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση της
δαπάνης και συγκροτούν ανά δράση και ανά πρόσκληση νέο φάκελο πληρωμής δικαιούχων, σύμφωνα με
τα ανωτέρω εκτεθέντα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

Ο φάκελος πληρωμής περιλαμβάνει:
α) Συγκεντρωτική Κατάσταση /Λίστα Ελέγχου Εκκαθάρισης (check list) με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά
Περιφερειακή ενότητα, για κάθε παρτίδα πληρωμής, όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και
καταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων
ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο ελεγκτή - χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο τμήματος και
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης, στην οποία περιλαμβάνεται η «Βεβαίωση
επιλεξιμότητας δαπανών» καθώς και η «Κατάσταση/Λίστα διοικητικού υπολογιστικού ελέγχου» (συν.
Υπόδειγμα 1.)
β)

Κατάσταση/Λίστα

Ελέγχου,

για

κάθε

παρτίδα

πληρωμής,

με

συγκεντρωτική

αναφορά

των

διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο τμήματος και
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης (συν. Υπόδειγμα 2.)
γ) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον
προϊστάμενο τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης, 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. Η εν λόγω
Κατάσταση θα παράγεται μηχανογραφικά από το πληροφοριακό σύστημα.
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δ) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των
δικαιούχων ενίσχυσης, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον χειριστή της δράσης, τον
προϊστάμενο τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης, στην οποία
περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων, όπου αυτές έχουν
επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και η αντίστοιχη Κοινοτική Συμμετοχή. Επίσης από τη
μηχανογραφική εφαρμογή δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής το οποίο περιλαμβάνει την
αναλυτική κατάσταση και την συγκεντρωτική κατάσταση κάθε εκκαθαριζόμενης παρτίδας (οι οποίες θα
μπορούν να εκτυπώνονται) και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του φακέλου πληρωμής που τηρείται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ- Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία
πληρωμής με την έκδοση της σχετικής εντολής.
ε) Συγκεντρωτική κατάστασης πληρωμής επί της οποίας πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση
της συνολικής δαπάνης και υπογράφεται από τον αρμόδιο χειριστή της δράσης, τον προϊστάμενο του
τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης. Η εν λόγω Κατάσταση θα παράγεται
μηχανογραφικά από το πληροφοριακό σύστημα.
Οι εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές των ΔΑΟΚ πραγματοποιούν τον έλεγχο μέσα από τις οθόνες του
προγράμματος μηχανογραφικής εφαρμογής του Μέτρου 214, ως εξής:

1.1.

Ο πρώτος ελεγκτής για την επιβεβαίωση της ορθότητας υπολογισμού του ποσού πληρωμής
επιλέγει, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος, τον φάκελο που έχει εντολή να ελέγξει και
εισάγει το επιθυμητό ποσοστό του δείγματος ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο
πρέπει να κυμαίνεται από τουλάχιστον 0,1 έως 1%.
Το λογισμικό της εφαρμογής, με τυχαία δειγματοληψία, εξάγει το δείγμα των προς έλεγχο
παραγωγών, το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγματος ελέγχου υπό μορφή αναλυτικής
κατάστασης πληρωμής (Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών).
Ακολούθως, ο πρώτος ελεγκτής προχωρεί σε διασταύρωση και έλεγχο των επιμέρους στοιχείων
υπολογισμού της πληρωμής κάθε παραγωγού του δείγματος, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά
στοιχεία των δικαιούχων από την Αίτηση Πληρωμής, τη δήλωση εφαρμογής, τους διοικητικούς
και

επιτόπιους

ελέγχους,

τα

στοιχεία

του

κεντρικού

μηχανογραφικού

διοικητικού

και

διασταυρωτικού ελέγχου και το σύστημα υπολογισμού των κυρώσεων και πληρωμών, όπως αυτά
περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων και εμφανίζονται επί της οθόνης.
1.2 Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των παραγωγών του δείγματος, δεν
διαπιστωθούν προβλήματα, ο πρώτος ελεγκτής υπογράφει την Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος
Πληρωμών καθώς και την Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής και προωθεί το σχετικό
φάκελο στον αρμόδιο χειριστή – ελεγκτή της δράσης.

1.3.

Ο δεύτερος ελεγκτής (αρμόδιος χειριστής) προβαίνει σε ποιοτικό δειγματοληπτικό έλεγχο, του
10% των παραγωγών που ελέγχθηκαν από τον/τους πρώτο/ους ελεγκτή/ες, σημειώνοντας με
στυλό διαφορετικού χρώματος επί της κατάστασης του δείγματος.
Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν διαπιστωθούν προβλήματα, ο αρμόδιος
χειριστής-ελεγκτής υπογράφει με τη σειρά του την Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών,
την Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής και
τη Συγκεντρωτική Κατάσταση/λίστα Ελέγχου-Εκκαθάρισης (Check List) και προωθεί τον φάκελο
στον Προϊστάμενο του Τμήματος
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1.4 Η Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, η Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, η
Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής, η Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου-Εκκαθάρισης
(Check List), και η κατάσταση/λίστα ελέγχου υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα υλοποίησης.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος προβαίνει σε
έλεγχο της πληρότητας των φακέλων πληρωμής.

Εν συνεχεία οι φάκελοι πληρωμής διαβιβάζονται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα
Λογιστηρίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των
ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, συνοδευόμενοι από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

•

Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου φακέλου πληρωμής (Check List) με τα στοιχεία που
ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος. (συν. Υπόδειγμα 3.)

•

Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με
συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού
διοικητικού διασταυρωτικού ελέγχου επί των Αιτήσεων Πληρωμής και Δηλώσεων Εφαρμογής,
υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Πληροφορικής (συν. Υπόδειγμα 4)

•

Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με
συγκεντρωτική

αναφορά

των

αποτελεσμάτων

των

διενεργηθέντων

επιτόπιων

ελέγχων,

υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων (συν. Υπόδειγμα 5.)

•

Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με
συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού
διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων επί των Αιτήσεων Πληρωμής και Δηλώσεων
Εφαρμογής, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων (συν. Υπόδειγμα
6.)

Τα πρωτότυπα των υποδειγμάτων 4, 5 και 6 φυλάσσονται στο αρχείο του τμήματος Βελτίωσης του
Γεωργικού Περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος διαπιστώσει ελλείψεις στο φάκελο πληρωμής σε δικαιολογητικά,
υπογραφές αρμοδίων, παραλείψεις επί των φύλλων ελέγχων των Φ.Υ., κλπ επιστρέφει εγγράφως στην
αρμόδια ΔΑΟΚ/ΔΑΟ τον φάκελο προκειμένου να επανυποβληθεί πλήρης.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση εντολής
πληρωμής περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 282966/09-07-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) όπως κάθε φορά
ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
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Συνημμένα :
Υπόδειγμα 1. Συγκεντρωτική Κατάσταση /Λίστα Ελέγχου Εκκαθάρισης (check list)
Υπόδειγμα 2. Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου
Υπόδειγμα 3. Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου φακέλου πληρωμής (Check List)
Υπόδειγμα

4.

Αντίγραφο

Κατάστασης

/

Λίστας

Ελέγχου

κεντρικού

μηχανογραφικού

διοικητικού

διασταυρωτικού ελέγχου
Υπόδειγμα 5. Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων των
διενεργηθέντων επιτόπιων ελέγχων,
Υπόδειγμα 6. Αντίγραφο Κατάστασης / Λίστας Ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του
διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :………………………..
Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο. :………………………………
ΔΡΑΣΗ :………………………………..
ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :……………….

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (CHECK LIST)
ΜΕΤΡΟ 214
ΑΞΟΝΑΣ 2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013
ΕΤΟΣ: 201… …

Κανονισμοί: 1698/2005, 1974/2006, 65/2011
ΚΥΑ: ………………………
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: …………………………
Περιφέρειες Σύγκλισης
Περιφέρειες Εκτός Σύγκλισης





Νησιά Αιγαίου



Αριθμός παρτίδας: …………………………………………………………………….
Αριθμός δικαιούχων: ………………………………………………………………………..
Αριθμός σελίδων αναλυτικής κατάστασης πληρωμής: ………………………………………..

Η επιλεξιμότητα των δαπανών έχει διαπιστωθεί βάσει:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α.

Κατάστασης/Λίστας Ελέγχου, για την ανωτέρω παρτίδα πληρωμής, με
συγκεντρωτική αναφορά των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων,
υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα
υλοποίησης





Β.

Διοικητικού υπολογιστικού ελέγχου σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση δείγματος
πληρωμών υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές





Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος επί της οθόνης βάσει των
στοιχείων που τηρούνται στην κεντρική βάση δεδομένων, σύμφωνα με
τη συνημμένη αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών σε:

παραγωγούς
ποσοστ ό

%

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Βεβαιώνεται ο ορθός τρόπος υπολογισμού του ποσού πληρωμής των παραγωγών που
συμπεριλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση δείγματος του Νομού ………………...Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας ή/και Κτηνιατρικής ………....
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Όλοι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις
εφαρμογής του προγράμματος.

Βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων πληρωμής που συμπεριλαμβάνονται στις
αναλυτικές καταστάσεις της παρτίδας ............. για την εκκαθάριση του Μέτρου 214 - Περιφέρειες
........................... για το έτος 201.........., η οποία αφορά σε .................. δικαιούχους γεωργούς με
συνολικό ποσό πληρωμής .......................... €.
Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω φυλάσσονται στα αρχεία της υπηρεσίας μας και είναι
στην διάθεση οποιουδήποτε ελέγχου.
Παρατηρήσεις:

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ημερομηνία:

Ημερομην ία:

Ημερομην ία:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :………………………..
Δ.Α.Ο./ Δ.Α.Ο.Κ. :………………………………
ΔΡΑΣΗ :………………………………..
ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :……………….
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ………
Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ.αριθμ. ………. Κοινής Υπουργικής Απόφασης βεβαιώνεται
:
Η ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο σύνολο του νομού όπως
προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το σύνολο του νομού προκύπτουν τα παρακάτω:

1. Συνολικός αριθμός δηλώσεων εφαρμογής : ……………….
2. Συνολικός αριθμός αιτήσεων πληρωμής : ……………….

3. Πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος σε ……………… δηλώσεις εφαρμογής και σε
ποσοστό …….. % επί του συνόλου των αιτήσεων με βάση τα καταχωρηθέντα στοιχεία
των αιτήσεων στην Κεντρική Βάση Δεδομένων.

4. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων :……………….
5. Κωδικοί λάθους όπως συνημμένος πίνακας (εφόσον προκύψουν κατά τον
υπολογισμό πληρωμής)

6. Γενικές Παρατηρήσεις:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

Σελίδα 10 από 14

: 546-8

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ. ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ…..…………………..……….. Δ.Α.Ο.
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ :
……….…...…………....ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ /
…………...……………..ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΑΙ
1. Συγκεντρωτική Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου Εκκαθάρισης (check list) με τα συγκεντρωτικά
στοιχεία ανά νομό, για κάθε παρτίδα πληρωμής
2. Πρώτη και τελευταία σελίδα της αναλυτικής ονομαστικής κατάστασης πληρωμής δικαιούχων
3. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων παραγωγών
4. Μαγνητικό μέσο με την αναλυτική κατάσταση πληρωμής
5. Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών
6. Κατάστασης/Λίστας Ελέγχου, για κάθε παρτίδα πληρωμής, με συγκεντρωτική αναφορά των
διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων
7. Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των
αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού διασταυρωτικού ελέγχου επί
των Αιτήσεων Πληρωμής και Δηλώσεων Εφαρμογής, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Δ/νσης
Πληροφορικής
8. Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των
αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Δ/νσης
Τεχνικών Ελέγχων
9. Κατάσταση/Λίστα 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

Παρατηρήσεις :

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΚΩΔ. ΕΛΕΓΚΤΗ:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………..….ΚΥΑ, όπως τροποποιημένη αυτή ισχύει, μετά την
ένταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 214 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013 για το έτος 201…,
βεβαιώνεται ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι μηχανογραφικοί διοικητικοί και διασταυρωτικοί
έλεγχοι των δεδομένων των αιτήσεων πληρωμής και Δηλώσεων Εφαρμογής του Μέτρου 214
με:



τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων της Ενιαίας
Δήλωσης Εκμετάλλευσης έτους 20…., διαστασυρωτικός #………, όπως τηρούνται στην
Κεντρική Βάση Δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,



τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων εργαστηριακών ελέγχων όπως έχουν καταχωρηθεί
στο Πληροφοριακό Σύστημα,



το αρχείο του ΚΕΠΥΟ,



το αρχείο των δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης και των συζύγων τους,



το αρχείο των διαγραφέντων διαδόχων δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης,



την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων των βοοειδών για τη διασταύρωση του ζωικού κεφαλαίου.



αρχείο απενταγμένων από άλλες δράσεις του μέτρου 2.1.4.

Βάσει των αποτελεσμάτων των ανωτέρω διασταυρωτικών ελέγχων, βεβαιώνουμε ότι :
1. Οι Α.Φ.Μ. και τα Ονοματεπώνυμα των δικαιούχων έχουν ταυτοποιηθεί.
2. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δικαιούχων είναι ταυτοποιημένοι.
3. Οι δικαιούχοι καθώς και οι σύζυγοι αυτών δεν είναι δικαιούχοι του μέτρου της Πρόωρης
Συνταξιοδότησης.
4. Οι δικαιούχοι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο αποκλεισμού διάδοχων γεωργών δικαιούχων
Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
5. Οι αιτήσεις πληρωμής είναι μοναδικές ανά δικαιούχο.
6. Οι δικαιούχοι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο αποκλεισμού από τις γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις
7. Οι πληρωμές και οι κυρώσεις των δικαιούχων υπολογίστηκαν με βάση τον σχετικό
αλγόριθμο, ο οποίος έχει παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του
Μέτρου.
Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα του
κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου.
Ημερομηνία: ____________
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ………… ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ.αριθμ. ………. Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως
τροποποιημένη ισχύει βεβαιώνεται :
Η ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων στο σύνολο της χώρας όπως προκύπτει από τα
καταχωρηθέντα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το σύνολο της επικράτειας προκύπτουν τα παρακάτω:
7. Αριθμός Αιτήσεων Πληρωμής / Δηλώσεων Εφαρμογής ………………………
8. Αριθμός Αιτήσεων Μηχανογραφικού Δείγματος Επιτόπιων Ελέγχων …….………..
α. Ποσοστό :……….%
9. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του μηχανογραφικού δείγματος
επιτόπιων ελέγχων επιλεξιμότητας : …………………
α. Ποσοστό :……….%
10.
Αριθμός αιτήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος και με τη μέθοδο της
τηλεπισκόπησης: ………………
11. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης……
12.
Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν επιτοπίως εκτός μηχανογραφικού δείγματος
……………………
13. Γενικές Παρατηρήσεις:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία: ____________
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
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Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214 ΤΟΥ
ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΗΣ Ε.Α.Ε 201……..
Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ.αριθμ. ………………. Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως
τροποποιημένη ισχύει, βεβαιώνεται ότι μετά τη διενέργεια του προαναφερθέντος κεντρικού
μηχανογραφικού διασταυρωτικού έλεγχου των χαρτογραφικών στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας
ενίσχυσης έτους 201……., με το αρχείο των γεωγραφικών δεδομένων Ηellas 2012 του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκύπτουν τα εξής:
51001

Μη ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο

51002
51100

Μη ψηφιοποιημένος στάβλος
Συνιδιοκτησία με διαφορετική ψηφιοποιηθείσα έκταση και ίδιο 13ψηφιο

51300

Αγροτεμάχια με ίδιο 13ψήφιο κωδικό, δηλωμένα ως συνιδιοκτησία με διαφορετική ολική
δηλωθείσα έκταση

51400

Αγροτεμάχια με ίδιο 13ψήφιο κωδικό τα οποία δεν επικαλύπτονται

53101

Επικαλυπτόμενα αγροτεμάχια

53102

Επικαλυπτόμενες σταβλικές εγκαταστάσεις

54101
55101

Μη επιλέξιμα Αγροτεμάχια
Συνολική δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση συνιδιοκτησιών μεγαλύτερη από την δηλωθείσα
ολική έκταση

57101
58101

Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μικρότερη από τη δηλωθείσα εκτός ορίων ανοχής
Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα εκτός ορίων ανοχής

59001

Υπέρβαση επιλέξιμης έκτασης ενότητας

59004

Αγροτεμάχιο με λάθος εντοπισμό μετά από επιτόπιο έλεγχο

……….

Αγροτεμάχιο εκτός Layer αγροπεριβαλλοντικών

Ο σχετικός αλγόριθμός υπολογισμού πληρωμών και κυρώσεων έχει παραμετροποιηθεί για τα
γεωχωρικά στοιχεία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες επιλεξιμότητας.
Στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα του κεντρικού
μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου και τα αναλυτικά στοιχεία των παραγωγών που
συμπεριλαμβάνονται σε αυτά, τα οποία είναι διαθέσιμα για επαλήθευση.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …………………
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩN

