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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών, κρι−
τηρίων επιλογής, του τρόπου και κάθε άλλου σχε−
τικού θέματος, για την εφαρμογή των διατάξεων
των παραγρ. 1−4 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004
«Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και
άλλες διατάξεις».............................................................................
1
Ανάθεση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγ−
γυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της εκτέλεσης της πλη−
ρωμής της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση
Αλιέων» του Μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέ−
τρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
περιόδου 2000−2006, καθώς και ρύθμιση σχετι−
κών θεμάτων για την εφαρμογή της. ........................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8780/208
(1)
Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών, κριτη−
ρίων επιλογής, του τρόπου και κάθε άλλου σχετι−
κού θέματος, για την εφαρμογή των διατάξεων των
παραγρ. 1−4 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες δια−
τάξεις».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (Φ.Ε.Κ. 98/A΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄/16.6.1993).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 258/Α΄/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις των παραγρ. 1−4 του άρθρου 1 του
ν. 3227/9.2.2004 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) «Μέτρα την αντιμετώπιση
της ανεργίας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 74, παράγραφος 1 α του
ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύ−

σεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για
την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ
σχετικά με τις αντιασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 27 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51, παράγραφος 1 του
ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101 Α΄), όπως ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθμ. 798/17.2.2000 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρίασης 07/17.2.2009), που μας υποβλή−
θηκε με το υπ’ αριθμ. Β107167/19.2.2009 έγγραφό του.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κρι−
τήρια επιλογής, τον τρόπο και κάθε άλλο σχετικό θέμα
για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων σε θέσεις
εργασίας με πλήρη απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί
η επιδότηση, ως εξής:
1. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται όλες οι επιχειρή−
σεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Α) Επιχειρήσεων και Φορέων
Για να υπαχθεί επιχείρηση και φορέας στο πρόγραμ−
μα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση προσωπικού
λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που πραγ−
ματοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο πριν την αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εξαιρούνται καταγγελίες
σύμβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο
που αφορά στον εργαζόμενο.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή επιχείρησης και φορέα
στο πρόγραμμα για επιδοτούμενο άνεργο τον οποίο είχε
απασχολήσει το προηγούμενο εξάμηνο πριν την ημερο−
μηνία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Β) Ανέργων
− Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότηση τους λόγω
ανεργίας.
− Να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία της εξατομι−
κευμένης προσέγγισης.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟ−
ΡΕΩΝ
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση με το χρονικό
διάστημα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούμενος άνερ−
γος στην επιχείρηση και το φορέα και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ανώτατο όριο της διάρκειας της επιδό−
τησης του ανέργου.
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4. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το
μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται
ο άνεργος.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που επιθυμούν να εντα−
χθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτη−
ση υπαγωγής στην περιοχή του δικτυακού τόπου του
ΟΑΕΔ, επιλέγοντας από τη σχετική λίστα το KΠA ή
ΚΠΑ2 που ανήκει στην περιοχή της έδρας της επιχεί−
ρησης του φορέα.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση και ο φορέας δεν
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, η υποβολή των αιτήσε−
ων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2
του Οργανισμού ή μέσω των ΚΕΠ.
Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρό−
γραμμα, ακολουθεί η διαδικασία, της υπόόδειξης των
επιδοτουμένων ανέργων που πληρούν τα χαρακτηρι−
στικά της αιτούμενης θέσης και η πρόσληψή τους από
τις επιχειρήσεις και τους φορείς.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού επιδοτουμέ−
νων ανέργων που να πληρούν τα χαρακτηριστικά των αι−
τούμενων θέσεων, οι υποδείξεις ανά επιχείρηση και φορέα
θα γίνονται αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη ο αριθμός
των απασχολουμένων στην επιχείρηση και το φορέα.
Στη συνέχεια διενεργείται επιτόπιος έλεγχος κατά
τον οποίο αναζητούνται:
− Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
− Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης και του φορέα, στην οποία
θα δηλώνουν ότι κατά το εξάμηνο που προηγείται της
αίτησης δεν έχουν απολύσει, προσωπικό παρά μόνο για
σπουδαίο λόγο, ρητά αναφερόμενο και ότι δε θα προ−
σλάβει στα πλαίσια του προγράμματος επιδοτούμενο
άνεργο, τον οποίο είχε απασχολήσει το προηγούμενο
εξάμηνο πριν την ημερομηνία επιβολής της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα
αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και
θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν
απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή ανάκλησης, νοείται
η έκθεση ελέγχου μετά την υπογραφή αυτής από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ − ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΩΝ
Α. Η επιχείρηση και ο φορέας υποχρεούνται να αμείβουν
το προσλαμβανόμενο άτομο σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζομένους, ανάλογα
με την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησής του.
Β. Η επιχείρηση και ο φορέας κατά τη διάρκεια ισχύος
της σχέσης εργασίας με τον προσληφθέντα, δεν δύνα−
νται να απολύουν οποιοδήποτε εργαζόμενο χωρίς τη
συνδρομή του ιδίου λόγου.
7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Α) Έντυπη κατάσταση θα περιλαμβάνει:
− Το ονοματεπώνυμο τότε προσληφθέντων βάσει του
προγράμματος,
− Την ειδικότητα,
− Την ημερομηνία πρόσληψης,
− Το συνολικό ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης,

− Το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ανά
μήνα ο εργαζόμενος και στη στήλη της υπεύθυνης δή−
λωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών,
ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διά−
στημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.), όπου θα δηλώνεται:
− Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού.
− Η διατήρηση του απασχολούμενου προσωπικού.
− Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Το περιεχόμενο της Υ.Δ. θα ελέγχεται κατά τη διε−
νέργεια των επιτόπιων ελέγχων.
Γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε−
ρότητας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αξίωση των επιχειρήσεων και φορέων για την εί−
σπραξη της μηνιαίας επιχορήγησης ασκείται εντός
τριμήνου.
9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συ−
γκεκριμένο πρόγραμμα, θα επιλύεται με απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Η σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία
Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. εντός τριάντα (30) ημερών
από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος
στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και ενδιαφερόμενο
φορέα και θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Απασχόλη−
σης Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. με τα απαραίτητα για την
εξέτασή της στοιχεία.
10. ΕΛΕΓΧΟΣ
Έλεγχος στις επιχειρήσεις και τους φορείς για την ορθή
υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος πραγμα−
τοποιείται ανά τρίμηνο από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/34255/
0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ–ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 173635
(2)
Ανάθεση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της εκτέλεσης της πληρωμής
της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του
Μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000−
2006, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την
εφαρμογή της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν:
α. Του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 A) «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέθηκε
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με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 A) και αντι−
καταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997
(ΦΕΚ 38 A).
β. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 A) «Περί δημοσίου λο−
γιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες δι−
ατάξεις».
γ. Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200 A) για τη «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων» όπως αυτά ισχύουν.
δ. Του άρθρου 29, παρ. 1, του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 A)
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις».
ε. Τoυ ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις».
2. Τους Κανονισμούς, όπως κάθε φορά ισχύουν:
α. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου «περί
γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».
β. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1263/1999 του Συμβουλίου «για το
χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας».
γ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2792/1999 του Συμβουλίου, «για
καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων
σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον
τομέα της αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1685/2000 «για τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την
επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγ−
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία».
3. Τις αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν:
α. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 (ΦΕΚ 1205 Β) απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
Οικονομίας και Οικονομικών, «Έγκριση του Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
β. Την υπ’ αριθμ. 37501/4.3.2009 (ΦΕΚ 485 Β/17.3.2009)
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Μετα−
φορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρω−
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο−
λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή
των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
(Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου 2007−2013 και της Δράσης 1, «Πρόωρη
Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοι−
κονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας περιόδου 2000−2006, από το πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων
για την εφαρμογή του».
γ. Την υπ’ αριθμ. Ε(2001) 817/28.3.2001 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000−2006,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Την υπ’ αριθμ. 163511/23.1.2003 (ΦΕΚ 51 Β) κοινή
υπουργική απόφαση, «Καθορισμός εθνικού συστήματος
πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων–διαδικασιών, προ−
ϋποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής των προ−
τάσεων του τομέα θαλάσσιας αλιείας στον Καν(ΕΚ)
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2792/1999 καθώς και καταβολής των αποζημιώσεων
στους τελικούς αποδέκτες για τη Δράση 1 «Πρόωρη
Συνταξιοδότηση Αλιέων», του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικο−
οικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2000−2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Τις σχετικές αποφάσεις Ένταξης και Υπαγωγής της
Δράσεως 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του Μέ−
τρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Αλιείας 2000−2006.
4. Το έγγραφο 040397/18.11.2003 της Γενικής Διεύθυν−
σης Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Δράση
Πρόωρης Συνταξιοδότησης στην Ελλάδα – Δεσμευμένος
Λογαριασμός».
5. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67 Α) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων−
σταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση ανατίθεται στον Οργανισμό
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), από 1.1.2009
και μέχρι το κλείσιμό της, η εκτέλεση της πληρωμής της
Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων», του Μέτρου
4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2000−2006 και
ρυθμίζονται σχετικά θέματα για την εφαρμογή της.
Άρθρο 2
Η εκτέλεση της πληρωμής της Δημόσιας Δαπάνης
της εν λόγω Δράσης γίνεται με τη διάθεση πιστώσεων
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) στον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος συστάθηκε με το
άρθρο 26 του ν. 992/1979, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Η διάθεση πίστωσης για τη χρηματοδότηση της
Δράσης, από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ, ακολουθεί κατά
αντιστοιχία, τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’
αριθμ. 37501/4.3.2009 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα
«Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ−
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την
πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου 2007−2013 και της Δρά−
σης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου
4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000−2006, από το
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση
σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του».
Άρθρο 3
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ως Τελικός Δικαιούχος,
αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία
για την πληρωμή ανά τρίμηνο και έργο. Τα στοιχεία
αυτά υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ την πρώτη ημέρα
του προηγούμενου, από το τρίμηνο, μήνα.
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Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεριμνά για την έγκαιρη εξασφάλιση της
σχετικής πίστωσης που απαιτείται ανά τρίμηνο για την
πληρωμή των τελικών αποδεκτών.
Για την ορθή και έγκυρη διενέργεια των πληρωμών
και την καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους−
τελικούς αποδέκτες, ο Τελικός Δικαιούχος αποστέλλει
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά πληρωμής. Ο φάκελος πληρωμής ειδικότερα
περιλαμβάνει:
1. Το σχετικό διαβιβαστικό.
2. Την Απόφαση Έγκρισης Καταβολής της ενίσχυσης
του τελικού δικαιούχου, με την Κατάσταση Πληρωμής
(υπόδειγμα 1). Η Κατάσταση Πληρωμής περιλαμβάνει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ταυτοποιούν τους τε−
λικούς αποδέκτες και προσδιορίζουν το προς πληρωμή
ποσό αναλυτικά και συγκεντρωτικά, την αναγνώριση
και εκκαθάριση της δαπάνης, τη βεβαίωση επιλεξιμό−
τητας και είναι υπογραμμένη αρμοδίως από τον τελικό
δικαιούχο.
3. Την Κατάσταση Ελέγχων όπου βεβαιώνεται ότι
έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι (υπό−
δειγμα 2).
Το σχετικό με το φάκελο αναγνωρισμένο και εκκαθα−
ρισμένο ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής διαβιβάζεται από
τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ στο τραπεζικό
ίδρυμα τήρησης του ΕΛΕΓΕΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία
του σημείου 3, του άρθρου 5 της παρούσας.
Άρθρο 4
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδει την εντολή πληρωμής, με την
οποία εντέλλεται το τραπεζικό ίδρυμα, όπου τηρείται
ο ΕΛΕΓΕΠ, να καταβάλλει τα δικαιούμενα ποσά της
ενίσχυσης στο ακέραιο με απ’ ευθείας πίστωση των
λογαριασμών των δικαιούχων – τελικών αποδεκτών.
Το τραπεζικό ίδρυμα αποστέλλει άμεσα στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενι−
σχύσεων τα σχετικά παραστατικά έγγραφα για την
πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων − τελικών
αποδεκτών, καθώς και μηχανογραφικό αρχείο με την
πίστωση ή μη των αντίστοιχων ποσών, με σχετική ανα−
φορά στην αιτία μη πίστωσης των λογαριασμών των
συγκεκριμένων δικαιούχων − τελικών αποδεκτών. Μηχα−
νογραφικό αρχείο με τα ίδια στοιχεία αποστέλλεται και
στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ − Τελικό Δικαιούχο
και στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ.
Σε περίπτωση μη πίστωσης των λογαριασμών κάποιων
δικαιούχων− τελικών αποδεκτών, ο Τελικός Δικαιούχος
φροντίζει για την αποστολή των διορθωμένων αρχείων
στο τραπεζικό ίδρυμα τήρησης του ΕΛΕΓΕΠ, μέσω της
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και με έγγραφό του ενημερώνει

τη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – τμήμα
Λογιστηρίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την αποστολή των
διορθωμένων αρχείων στο τραπεζικό ίδρυμα τήρησης
του ΕΛΕΓΕΠ.
Η Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου αποστέλλει έγ−
γραφο στο τραπεζικό ίδρυμα, όπου τηρείται ο ΕΛΕΓΕΠ, με
βάση το οποίο πραγματοποιείται η πίστωση των λογαρι−
ασμών των δικαιούχων – τελικών αποδεκτών. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρι να πιστωθούν όλα τα ποσά.
Άρθρο 5
Η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ τηρεί και ενη−
μερώνει ηλεκτρονική βάση για τη διαχείριση και την
πληρωμή της εν λόγω Δράσης, σύμφωνα με τα στοιχεία
και τις οδηγίες του Τελικού Δικαιούχου και επίσης, τηρεί
ηλεκτρονικό αρχείο του ιστορικού των πληρωμών που
έχουν πραγματοποιηθεί.
Για τη διενέργεια κάθε πληρωμής, η Διεύθυνση Πλη−
ροφορικής του ΥΠΑΑΤ:
1. Δημιουργεί τα ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής,
πραγματοποιώντας τους απαραίτητους υπολογισμούς
των εκάστοτε δικαιούμενων ποσών, για κάθε τελικό
αποδέκτη, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο έναρξης και
ολοκλήρωσης της συμμετοχής του στη Δράση.
2. Συντάσσει κατάσταση των προς πληρωμή τελικών
αποδεκτών, την οποία και διαβιβάζει ηλεκτρονικά στον
Τελικό Δικαιούχο για τον περαιτέρω έλεγχο, την ανα−
γνώριση και εκκαθάριση των δαπανών.
3. Μετά την έκδοση της εντολής πληρωμής από το
τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγρο−
τικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διαβιβάζει το ανα−
γνωρισμένο και εκκαθαρισμένο ηλεκτρονικό αρχείο
πληρωμής, στο τραπεζικό ίδρυμα τήρησης του ΕΛΕ−
ΓΕΠ, για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων
– τελικών αποδεκτών.
4. Με εντολή του Τελικού Δικαιούχου, διαβιβάζει το
διορθωμένο αρχείο στο τραπεζικό ίδρυμα τήρησης του
ΕΛΕΓΕΠ, για την πίστωση των λογαριασμών των τελικών
αποδεκτών των οποίων τα στοιχεία έχουν διορθωθεί
κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας από−
φασης.
Άρθρο 6
Περαιτέρω λεπτομέρειες και έντυπα, εφόσον κριθεί
αναγκαίο δύναται να καθοριστούν με σχετική επεξη−
γηματική εγκύκλιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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