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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης
& Αλιείας
Τμήμα: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ
Πληροφορίες: Φούζα Γεωργία
Τηλ.: 210 880-2639
210 880-2660
e-mail.:georgiafouza@opekepe.gr
ΠΡΟΣ:

Αθήνα, 8-02-2011
Αρ. Πρωτ: 10329
ΔΗΜΟΣΙΟ

-Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ όλης της χώρας
- Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: « Πληρωμές Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έτους εφαρμογής 2010 και
εκκρεμοτήτων παλαιοτέρων ετών όλων των δράσεων του μέτρου 2.1.4.Ανειλημένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α)
2007 - 2013»
Σχετ.: Η υπ’ αριθ. 96758/30.07.2010 εγκύκλιος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Σε εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Οδηγίες για τη διαδικασία
πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4.» και
μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 173/2/2/2011 Κ.Υ.Α. για την έγκριση πιστώσεων των
Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έτους 2011 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013”
ύψους 164 εκ €., οι πληρωμές έτους εφαρμογής 2010 και προγενεστέρων ετών που εκκρεμούν

συνεχίζονται κανονικά με τους κάτωθι διασταυρωτικός ελέγχους, ως έχετε ήδη ενημερωθεί:
• έτος εφαρμογής 2007 διασταυρωτικός Νο 18
• έτος εφαρμογής 2008 διασταυρωτικός Νο 22
• έτος εφαρμογής 2009 διασταυρωτικός Νο 23
• έτος εφαρμογής 2010 διασταυρωτικός Νο 8
Μετά τις διοικητικές αλλαγές που προέκυψαν με το Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων των Οργανισμών των
Περιφερειών, από 01.01.2011 το έργο που είχε ανατεθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ,με την υπ’ αριθμ. 262063/3/3/2009 Κ.Υ.Α., συνεχίζεται να
υλοποιείται από το διάδοχο διοικητικό σχήμα, τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.
Για την ομαλή, έγκαιρη και αποτελεσματική πορεία εκτέλεσης των πληρωμών των δράσεων του
μέτρου 2.1.4., καλούνται οι Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των
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Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών στην περιοχή ευθύνης των οποίων εφαρμόζονται
δράσεις του μέτρου 2.1.4 ,πριν την έναρξη των πληρωμών να ενημερώσουν εγγράφως τη Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας και τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για τις αλλαγές αρμοδιοτήτων που έχουν προκύψει.
Συγκεκριμένα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να ενημερωθεί ανά δράση, για τους αρμόδιους
χειριστές, τον αρμόδιο Προϊστάμενο και Διευθυντή της οργανικής μονάδας της Περιφέρειας οι
οποίοι έχουν ορισθεί υπεύθυνοι και θα υπογράφουν τις καταστάσεις πληρωμών, τα Φύλλα
Ελέγχου, κ.λ.π. καθώς και για τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη ή άλλο αιρετό
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί σχετικές αρμοδιότητες υπογραφής των βεβαιώσεων
ελέγχων. Δείγματα υπογραφών όλων των παραπάνω αρμοδίων υπηρεσιακών θα πρέπει να
αποστείλετε στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Επιπλέον για την καλύτερη επικοινωνία των υπηρεσιών θα παρακαλούσαμε να μας
αποστείλετε λίστα των αρμοδίων, με το τμήμα στο οποίο υπηρετούν , τα τηλέφωνα επικοινωνίας
και τα e-mails τους.
Για τους χειριστές από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η αρμοδιότητα ελέγχων και τους είχε
χορηγηθεί κωδικός πρόσβασης στο μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. θα πρέπει να
μας αποσταλεί αίτηση διαγραφής.
Σε περίπτωση που μετά τις διοικητικές αλλαγές κρίνεται υπηρεσιακά αναγκαίο να χορηγηθούν
νέοι κωδικοί πρόσβασης θα μας αποστείλετε συμπληρωμένες αντίστοιχες αιτήσεις. Τα σχετικά
έντυπα θα σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά στα e-mails που θα μας χορηγήσετε.
Επιτόπιοι έλεγχοι έτους εφαρμογής 2011
Σε εφαρμογή του νέου Καν. (ΕΚ) 65/2011 όλοι οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να
πραγματοποιούνται σε ποσοστό 5% τουλάχιστον επί των αιτήσεων πληρωμής. Για τον
καλύτερο προγραμματισμό των επιτόπιων ελέγχων, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η απαίτηση του
Κοινοτικού Κανονισμού, το δείγμα ελέγχων θα πρέπει να εξαχθεί μηχανογραφικά στην αρχή
του έτους και οι επιτόπιοι έλεγχοι να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2011. Ωστόσο, εφόσον
μετά την πάροδο της περιόδου κατάθεσης των αιτήσεων πληρωμής (15-5-2011) δεν έχουν
κατατεθεί αιτήσεις πληρωμής ή λόγω των διοικητικών ελέγχων έχει προκύψει πως οι παραγωγοί
του δείγματος δεν είναι επιλέξιμοι για πληρωμή ,τότε θα πρέπει να εξαχθεί συμπληρωματικό
δείγμα προκειμένου να αντικατασταθούν. Αντίστοιχα εξάγεται συμπληρωματικό δείγμα σε
περίπτωση που από τους επιτόπιους ελέγχους προκύψει σημαντικός αριθμός ευρημάτων.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διεξαχθούν βάσει των ψηφιοποιημένων χαρτών και θα ελέγχεται το
σύνολο των δεσμεύσεων που μπορεί να ελεγχθεί κατά την επιτόπια επίσκεψη. Σε περίπτωση που
ένας δικαιούχος συμμετέχει σε περισσότερες από μία δράσεις και έχει υποβάλλει αίτηση
πληρωμής, ο επιτόπιος θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα.
 Πληρωμές αγροπεριβαλλοντικών που αφορούν Ζωικό κεφάλαιο
Οι πληρωμές όλων των δράσεων που αφορούν ζωικό κεφάλαιο θα πραγματοποιούνται
μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, με το μικρότερο αριθμού των ζώων ανά κατηγορία ζώων
μεταξύ:
o
του αριθμού που έχουν δηλωθεί στην αίτηση πληρωμής που έχει υποχρέωση να
υποβάλλει μέχρι τις 15 Μαΐου αντίστοιχου έτους
o
του αριθμού των ζώων που εμφανίζονται στην εξατομίκευση του παραγωγού ως
“Προσδιορισθέντα”.
o
του αριθμό των ζώων της Δήλωσης Εφαρμογής,
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o
του αριθμός των ζώων που δηλώνονται – πιστοποιούνται στα μητρώα (της βάσης
δεδομένων βοοειδών, αιγοπροβάτων, καταγραφής κέντρων γενετικής βελτίωσης με
απόσπασμα το οποίο θα συνυποβάλλεται με την δήλωση εφαρμογής της δράσης των
σπάνιων φυλών κλπ.),
o
του αριθμού των ζώων που προκύπτει βάσει επιτόπιου ελέγχου,
Ο αριθμός αυτός των ζώων πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των ζώων της
σύμβασης, πλην της δράσης των Σπάνιων Φυλών που ως επιλέξιμα προς ενίσχυση θεωρούνται
τα αναπαραγωγά ζώα και με την τήρηση των ανωτέρω σημείων.
Για την εξοικονόμηση διοικητικού κόστους θα παρακαλούσαμε να αποστείλετε παρτίδες
πληρωμών με το σύνολο των αιτήσεων πληρωμής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από
προηγούμενα έτη. Όσον αφορά το έτος εφαρμογής 2010 οι παρτίδες πληρωμών θα αποσταλούν
σε τέσσερις δόσεις το μέγιστο ανά δράση. Η πρώτη θα περιλαμβάνει το 30-40% τουλάχιστον
των δικαιούχων, ενώ οι υπόλοιπες θα σταλούν το πολύ σε τρεις παρτίδες .
Με τη συνεργασία των υπηρεσιών της Κ.Υ και των Περιφερειακών Δ/νσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., της Διαχειριστικής Αρχής και της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστασίας
Περιβάλλοντος του ΥΠ.Α.Α.Τ., τίθεται στόχος να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι πληρωμές
μέχρι 15.10.2011 που αφορούν την εγκριθείσα και κατανεμηθείσα πίστωση των 164 εκ.€
σύμφωνα με τα έως σήμερα ισχύοντα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Διοίκησης
- Δ/νση Πληρωμών
- Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστημάτων
- Δ/νση Ενιαίας Ενίσχυσης & Διαχείρισης Δικαιωμάτων
- Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
ΚΟΙΝ.:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. ΕΥΔ ΠΑΑ 2007-2013
Λ. Αθηνών 58
2. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Περιβάλλον
Λ. Αθηνών 58
Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Υ.Π.ΑΤ
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 – 11253 Αθήνα
Δ/νση Πληροφορικής Υ.Π.ΑΤ

Αχαρνών 381
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