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Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αφορά
τη
Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης διαδικασία
της Ανταγωνιστικότητας
των μηνιαίων
πληρωμών
του Π.Α.Α.
2014-2020

1. Νομικό Πλαίσιο
 ΚΥΑ 407756/6081/20.9.1994 (ΦΕΚ 711Β/21.9.1994) με θέμα «Πρόγραμμα Πρόωρης
Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του καν. (ΕΟΚ) αρ. 2079/92 του
Συμβουλίου».
 ΥΑ 414535/6194/23.9.1994 με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου της
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του καν. 2079/92».
 ΚΥΑ 422/408583/6914/29.11.2000 (ΦΕΚ 1523Β/14.12.2000) με θέμα «Πρόγραμμα
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του καν. (ΕΚ) αρ.
1257/99 του Συμβουλίου».
 ΥΑ 410544/7192/11.12.2000 με θέμα: «Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος
της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1257/99 του
Συμβουλίου».
 ΚΥΑ 515/212964/878/24.1.2003 (ΦΕΚ: 65B/24.1.2003) με θέμα: «Καθορισμός των
δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής των δικαιούχων του προγράμματος της
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Μέτρο 1 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) 2000 – 2006».
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ΚΥΑ 651/263030/1464/24.3.2006 με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 422/29.11.2000
ΚΥΑ πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του
Καν (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου».
ΚΥΑ 303401/4393/8.9.2006 (ΦΕΚ 1394Β/14.9.2006) με θέμα: «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της αριθμ. 422/29.11.2000 ΚΥΑ πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου».
ΚΥΑ 715/329216/3766/30.9.2009 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.
515/212964/878/24.1.2003 ΚΥΑ περί καθορισμού των δικαιολογητικών και του
τρόπου πληρωμής των δικαιούχων του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Αγροτών».
ΚΥΑ 5562/160320/17.12.2014 (ΦΕΚ: 3514 Β΄ 29-12-2014 ΑΔΑ: 7ΠΣΠΒ-8ΤΜ) με
θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/408583/6914/29-11-2000 ΚΥΑ
Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια Εφαρμογής του Καν.
(ΕΚ) αρ. 1257/99 του Συμβουλίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
Την υπ΄ αριθμ. C(2015)9170/11.12.2015 απόφαση έγκρισης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Εισαγωγή
Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων δικαιούχων και σε κάθε αίτηση
πληρωμής στo πλαίσιο των υποχρεώσεων του Μέτρου 113 που αφορά στην Πρόωρη
Συνταξιοδότηση Αγροτών, είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την έκδοση των
αποφάσεων οριστικής ένταξης στο Πρόγραμμα για την καταβολή της ενίσχυσης, λήγει δε με
την οικονομική εκκαθάρισή της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και
η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, βάσει των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει ο δικαιούχος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ε.Ε.

3. Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων (Διοικητικός Έλεγχος) –
Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης
Σύμφωνα με τις αποφάσεις εφαρμογής του μέτρου, οι δικαιούχοι του προγράμματος,
υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε έτος αίτηση – δήλωση παραμονής τους στο πρόγραμμα και
τήρησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, στο φορέα εφαρμογής του
προγράμματος στα κατά τόπους αρμόδια καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

Πριν τη πρώτη πληρωμή κάθε έτους, η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
διενεργεί μηχανογραφικούς διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους για το σύνολο των
ενταγμένων στο μέτρο 113 προκειμένου να επαληθεύσει:
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1.

Οι Α.Φ.Μ. και τα Ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, συζύγων και διαδόχων έχουν
ταυτοποιηθεί και είναι εν ζωή.

2.

Οι

διάδοχοι

δεν

έχουν

διαγραφεί

από

διάδοχοι

δικαιούχων

Πρόωρης

Συνταξιοδότησης
3.

Οι διάδοχοι έχουν στην κατοχή τους εκμετάλλευση και τη δηλώνουν στην Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης

4.

Οι δικαιούχοι και οι σύζυγοί τους δεν λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων διαβιβάζονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
και Αλιείας.

Πριν από κάθε πληρωμή διενεργείται διοικητικός έλεγχος και με την ολοκλήρωσή του η
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας
αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού αρχείου (Email) στην τράπεζα Πειραιώς, τα αποτελέσματα
του ελέγχου για τον σχετικό έλεγχο.

Στη συνέχεια συντάσσει:


Λίστα ελέγχου (Check List) του Μέτρου 113 (Λ_1) με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
του ελέγχου ανά κανονισμό, όπου αναγράφονται αναλυτικώς το επιλέξιμο ποσό
πληρωμής, το πλήθος των επιλέξιμων προς πληρωμή δικαιούχων καθώς και το πλήθος
των δικαιούχων που τυχόν εξαιρέθηκαν με τα αντίστοιχα ποσά τους, η ύπαρξη
συγκεντρωτικής κατάστασης ελέγχων (Check List) καθώς και τριμηνιαίας έκθεσης
ελέγχου από το φορέα εφαρμογής και τέλος ο αριθμός των επιτόπιων για το
ελεγχόμενο διάστημα αναφοράς.

Για όσους δικαιούχους έχει ολοκληρωθεί ο διοικητικός και μηχανογραφικός έλεγχος της
αίτησης πληρωμής μεταφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία από τη μηχανογραφική βάση της
Τράπεζας Πειραιώς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ο.Π.Σ.Α.Α.)., σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και τις
τεχνικές προδιαγραφές του Ο.Π.Σ.Α.Α..

τηρείται για το σκοπό αυτό σχετικό επικαιροποιμένο αρχείο το οποίο αποστέλλεται για
επαναδιασταύρωση στη διάρκεια του έτους
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Οι ορισμένοι υπάλληλοι (δύο) της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα
Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας, δημιουργούν παρτίδα πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α. των
δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι για πληρωμή ανά γεωγραφικό στόχο σύγκλισης και
κανονισμό και συμπληρώνουν:


Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (Π_1) με την αναγνώριση και εκκαθάριση της
δαπάνης με πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος
και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης)

4. Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης
Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας προωθεί, με υπογραφή προϊσταμένου της
Διεύθυνσης, το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα
Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Μετά την έκδοση της Εντολής
Πληρωμής αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό
του κάθε δικαιούχου. Στη συνέχεια η Δ/νση Πληρωμών - Τμήμα Λογιστηρίου καταχωρεί στο
Ο.Π.Σ.Α.Α. τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής προκειμένου να
ενημερωθεί ο Φορέας Εφαρμογής για την πραγματοποίηση της πληρωμής των δικαιούχων
της παρτίδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

Σχετικά έντυπα
Λ_1 : Λίστα ελέγχου (Check List)
Π_1 : Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής ανά κανονισμό
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Έντυπο Λ_1

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
CHECK LIST
Ημερομηνία:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 212964/878/24-01-03 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ (65/Β’/03)
Αφορά υποχρεώσεις ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μηνός:
Κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο έγινε η ένταξη των δικαιούχων:
Αριθμός δικαιούχων:
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης : Ευρώ
Συνολικό ποσό κοινοτικής ενίσχυσης :

Ευρώ

7. Επιτόπιοι Έλεγχοι Καν. (ΕΚ) 1257/99 & 2079/92 (Δείγμα 2,5%) Check list:
Παρατηρήσεις:
1. Βεβαιώνεται από το φορέα εφαρμογής ότι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα
με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.
2.
Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατ εφαρμογή της με αρ. πρωτ.
515/212964/878/24.01.2003 Κ.Υ.Α. (άρθρο 3) διαπιστώθηκαν …δικαιούχοι με συνολικό
ποσό …. € οι οποίοι εξαιρέθηκαν από την εν λόγω πληρωμή.

Ο Ελεγκτής Α΄

Ο Ελεγκτής Β΄

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Π_1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΝ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(€)

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(€)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Αναγνωρίζεται και εκκαθαρίζεται το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης των …

Ελεγκτής Α΄

Ελεγκτής Β΄

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
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