
    

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 20/10/2014 
Αρ. Πρωτ:  146198

ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. 

ΘΕΜΑ:  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΤΟΥ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΤΗΣ  ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV ΠΟΥ 
ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ  ΕΝ  ΟΛΩ  Ή  ΕΝ  ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΤΗΣ  ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ),  ΤΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ)73/2009, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ)1405/2006 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2014»

Σύμφωνα με :

Α. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.:

1. 73/2009  του  Συμβουλίου  (L  30/16  της  31.01.2009  «σχετικά  με  τη  θέσπιση  κανόνων  για  τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη  
θέσπιση  ορισμένων  καθεστώτων  στήριξης  για  τους  γεωργούς  για  την  τροποποίηση  των 
κανονισμών  (ΕΚ)  αριθμ.1290/2005,  (ΕΚ)  αριθμ.247/2006,  (ΕΚ)αριθμ.378/2007  και  για  την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1782/2003»

2. 1120/2009 της  Επιτροπής  «για  τη  θέσπιση λεπτομερών  κανόνων  εφαρμογής του  καθεστώτος 
ενιαίας  ενίσχυσης  που  προβλέπεται  στον  τίτλο  ΙΙΙ  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  73/2009  του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους  
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς».

3. 1121/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.  73/2009  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  τα  καθεστώτα  στήριξης  για  τους  γεωργούς  που 
προβλέπονται στους τίτλους IV και V».

4. 1122/2009  της  Επιτροπής  «σχετικά  με  τη  θέσπιση  λεπτομερών  διατάξεων  εφαρμογής  του 
κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση,  τη 
διαφοροποίηση  και  το  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης  και  ελέγχου,  στο  πλαίσιο  των 
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καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό,  
καθώς  και  λεπτομερών  διατάξεων  εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1234/2007  του 
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που 
προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα».

5. 1306/2013  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  Συμβουλίου  «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) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

6. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου «περί  θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες  ενισχύσεις  στους  γεωργούς  βάσει  καθεστώτων  στήριξης  στο  πλαίσιο  της  Κοινής 
γεωργικής  πολιτικής  και  για  την  κατάργηση  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.637/2008  και  του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου

7. 1310/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με  τη  θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για  τη 
στήριξη  της  αγροτικής  ανάπτυξης  από  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)  και  την  τροποποίηση  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1305/2013  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014  
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών 
(ΕΕ)  αριθ.  1307/2013,  (ΕΕ)  αριθ.  1306/2013  και  (ΕΕ)  αριθ.  1308/2013  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014».

8. 879/2014 της  Επιτροπής «σχετικά με  τον  καθορισμό του  ποσοστού  αναπροσαρμογής για  τις 
άμεσες ενισχύσεις που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου για το 
ημερολογιακό έτος 2014».

9. 1044/2014 της Επιτροπής «σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων 
ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου.

Β. Τις Αποφάσεις: 

1. Κ.Υ.Α. με αριθμ. 547/79779/19-06-2014 των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2014»

2. ΚΥΑ  με  αριθμ.  252831/11-03-2010  των  Υπουργών  Οικονομίας  &  Οικονομικών  και  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και  Τροφίμων  «Διαδικασία και τρόπος έγκρισης πληρωμής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)αριθμ.73/2009, των καθεστώτων ενίσχυσης του τίτλου  
III & IV του ίδιου κανονισμού, των καθεστώτων ενίσχυσης των κεφαλαίων 1 & 5 του τίτλου IV του 
κανονισμού (ΕΚ)αριθμ.1782/2003, που εξαιρέθηκαν εν όλω ή εν μέρει από το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης  (μη  αποσυνδεδεμένα  καθεστώτα),  του  άρθρου  69,  του  κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθμ.1782/2003, καθώς και του καθεστώτος της κατ’ αποκοπήν στρεμματικής ενίσχυσης για τη  
διατήρηση  των  παραδοσιακών  ελαιώνων  των  μικρών  νησιών  του  Αιγαίου  Πελάγους,  του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.2019/1993»

3. Υ.Α.  με  αριθ.  271562/2002  του  Υπουργού  Γεωργίας  περί   «Εγκρίσεως  του  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,  ως 
Οργανισμού Πληρωμής από 01.09.2002»

4. Υ.Α με αριθμ. 279041/2006 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Μεταβίβασης 
στο  Γενικό  Διευθυντή  στους  Προϊσταμένους  Τμημάτων  του  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  της  εξουσίας  να 
υπογράφουν με «Εντολή Προέδρου Δ.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ»»
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5. ΚΥΑ  με  αριθ.  262385/21.4.10  των  Υπουργών  Οικονομικών,  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  & 
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
(ΦΕΚ 509/Β/23.04.10), σχετικά με την «Εφαρμογή του Καθεστώτος Πολλαπλής Συμμόρφωσης και 
λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του κανονισμού  
1698/05 του Συμβουλίου».

6. ΚΥΑ  με  αριθ.  262346/19.03.10  (ΦΕΚ  325/Β/24.03.10)  των  Υπουργών  Ανταγωνιστικότητας  & 
Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  «Συμπληρωματικά  διοικητικά  μέτρα  και 
διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 
του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής.»

7. ΚΥΑ  με  αριθ.  262347/19.03.10  (ΦΕΚ  324/Β/24.03.10)  των  Υπουργών  Ανταγωνιστικότητας  & 
Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  «Συμπληρωματικά  μέτρα  και  διαδικασίες 
εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων όπως προβλέπονται από τον καν. (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με 
την  πολλαπλή  συμμόρφωση,  το  ΟΣΔΕ,  τη  διαφοροποίηση  υπό  το  καθεστώς  των  άμεσων 
ενισχύσεων και την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 1234/2007 αναφορικά με την εφαρμογή της πολλαπλής 
συμμόρφωσης στον αμπελοοινικό τομέα.»

8. ΥΑ με αριθ. 281255/06-05-08 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 794/Β/06-05-
08) περί  «Εγκρίσεως Κανονισμού Ελέγχων του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

9. ΥΑ  με  αριθ.  271562/2002  του  Υπουργού  Γεωργίας  περί   «Εγκρίσεως  του  ΟΠΕΚΕΠΕ,  ως 
Οργανισμού Πληρωμής από 01.09.2002»
9.Κ.Υ.Α. με αρίθμ. 35235/26-04-10 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Aγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΦΕΚ 626/Β/11-05-10) «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και 
των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού».
10. ΚΥΑ με αρίθμ. 34102/18-12-09 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΦΕΚ 2479/Β/18-12-2009) «Έκτη τροποποίηση και συμπλήρωση της αρίθμ. 292464/27-07-
05 διυπουργικής απόφασης για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του 
αριθμού  και της  αξίας  των  δικαιωμάτων  στους  δικαιούχους  της  ενιαίας  ενίσχυσης,  σε  εφαρμογή  των 
κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής».
11. ΚΥΑ με αρίθμ. 1553/43506/10-4-12 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αρίθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους».

Καθορίζονται τα εξής :

Α. Στα πλαίσια του άρθρο 3 της αριθμ. 252831/11-03-2010 KYA, το ελεγκτικό προσωπικό της Διεύθυνσης 
Άμεσων  Ενισχύσεων  και  Αγοράς,  εξουσιοδοτείται  για  τον  έλεγχο  και  την  έγκριση  (αναγνώριση  και 
εκκαθάριση) της πληρωμής:

• του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης του τίτλου III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.73/2009,
• των καθεστώτων ενίσχυσης του τίτλου IV που εξαιρέθηκαν εν όλω ή εν μέρει από το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης (συνδεδεμένα καθεστώτα)
• των μέτρων στήριξης του άρθρου 68, του Καν (ΕΚ) 73/2009,
• των ειδικών μέτρων στήριξης των Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους
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σύμφωνα  με  τον  διενεργηθέντα  κεντρικό  μηχανογραφικό  διασταυρούμενο  έλεγχο  στη  κεντρική  βάση 
δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης και των καταχωρηθέντων 
αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων, για το έτος 2014, που τηρούνται 
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με  απόφαση  του  Προέδρου  δύναται  να  πραγματοποιούν  τον  έλεγχο  και  την  έγκριση  της  πληρωμής 
(αναγνώριση και εκκαθάριση) και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέχουν κωδικό ελεγκτή ανεξαρτήτως 
της οργανικής μονάδας που υπηρετούν.

Β. Η έγκριση πληρωμής  διενεργείται  στο σύνολο της Επικράτειας, ή ανά Νομό ή Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης  (νυν  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής)  και  παρτίδα  βάσει  «φακέλου 
πληρωμής», ο οποίος περιλαμβάνει :
1. τη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής
2. την πρώτη και την τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής 
3. λίστα  των  επιλεγέντων  βάσει  του  μηχανογραφικού  δείγματος  παραγωγών  με  τη  μορφή 
αναλυτικής  κατάστασης  πληρωμής  για  κάθε  Δ/νση  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (νυν  Δ/νση  Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής)
4. τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου για κάθε  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (νυν 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) υπογεγραμμένη από τους ελεγκτές (υπόδειγμα 1)
5. την έκθεση  ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τον διενεργηθέντα 
κεντρικό  μηχανογραφικό  διασταυρούμενο  έλεγχο  υπογεγραμμένη  από  τον  Προϊστάμενο  της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα 2).
6. την έκθεση  ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τον διενεργηθέντα 
κεντρικό  μηχανογραφικό διασταυρούμενο έλεγχο των χαρτογραφικών στοιχείων,  υπογεγραμμένη 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, σύμφωνα με το συνημμένο  (υπόδειγμα 
3).
7. την έκθεση ελέγχου με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων, 
μετά  την  ολοκλήρωση  και  καταχώρηση  στη  βάση  δεδομένων  των  αποτελεσμάτων  των 
διενεργηθέντων  διοικητικών  και  επιτόπιων  ελέγχων,  υπογεγραμμένη  από  τον  Προϊστάμενο  της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα 4, 4α, 4β, 4γ) 
8. την έκθεση ελέγχου ορθού υπολογισμού των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 
2014,  υπογεγραμμένη  από  τον  Προϊστάμενο  του  Τμήματος  Διαχείρισης  Δικαιωμάτων  Ενιαίας 
Ενίσχυσης, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα 5)
9. τη  λίστα  ελέγχου  πληρότητας  του  φακέλου  πληρωμής  με  τα  στοιχεία  που  ελέγχθηκαν 
υπογεγραμμένη τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, σύμφωνα με το 
συνημμένο (υπόδειγμα 6, 6α).

Γ. Σε  κάθε  περίπτωση  οι  ελεγκτές  που  ορίζονται  να  πραγματοποιήσουν  το  διοικητικό  και  
υπολογιστικό έλεγχο προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο Β2 του  
άρθρου  3  της  αριθμ.  252831/11-03-2010  KYA προς  επιβεβαίωση  του  ορθού  υπολογισμού  του 
ποσού  πληρωμής  των  εγκεκριμένων  αιτήσεων  και  συμπληρώνουν  και  υπογράφουν  την  λίστα 
διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν.

Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος της ΑΕΕ 2014 και τις σχετικές «οθόνες» 
επιλέγεται η (Δ.Α.Ο.Κ.) και πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα με τα παρακάτω :
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1. Μέσα από το αρχείο των πληρωμών της επιλεχθείσας προς έλεγχο Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
(νυν  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής)  καθορίζεται  με  τυχαία  δειγματοληψία  το 
ποσοστό του δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται  
από 1‰ μέχρι 1% 
2. Ακολούθως,  από  το  λογισμικό  της  εφαρμογής,  καθορίζεται  μηχανογραφικά  με  τυχαία 
δειγματοληψία  το  δείγμα  των  προς  έλεγχο  παραγωγών  το  οποίο  εκτυπώνεται  σε  κατάσταση 
δείγματος ελέγχου υπό μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής 
3. Ο  ένας  ελεγκτής  προβαίνει  στον  έλεγχο  του  συνόλου  του  δείγματος  ενώ  ο  δεύτερος  σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο τουλάχιστον του  10% των ελεγχθέντων δικαιούχων.
4. Στη συνέχεια συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους δύο ελεγκτές η λίστα διοικητικού και 
υπολογιστικού  ελέγχου  της  επιλεχθείσας  προς  έλεγχο  Δ/νση  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (νυν  Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής)
5. Εκτυπώνεται η πρώτη και η τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής 
6. Εκτυπώνεται η συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής 

Δ. Η Δ/νση Πληροφορικής μεριμνά για:

1. την εκτύπωση της πρώτης και τελευταίας σελίδας της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής καθώς και της 
συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής,
2. τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής σε μαγνητικό μέσο (cd) το οποίο θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των αναλυτικών καταστάσεων και την συγκεντρωτική κατάσταση κάθε εκκαθαριζόμενης παρτίδας 
(οι οποίες θα μπορούν να εκτυπώνονται), και θα αποτελεί στοιχείο του φακέλου πληρωμής που τηρείται  
στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία πληρωμής με 
την έκδοση της σχετικής εντολής.

Ε.  Η συγκεντρωτική  και  η  αναλυτική  κατάσταση πληρωμής  υπογράφονται  από  τον  Προϊστάμενο  του 
αρμόδιου Τμήματος, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς και τον Γενικό Δ/ντη 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  και  στη  συνέχεια  ο  φάκελος  πληρωμής  πλήρως  συμπληρωμένος  με  τα 
προαναφερόμενα στο σημείο Β, διαβιβάζεται στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση 
των  σχετικών  εντολών πληρωμής  και  στη  συνέχεια  την  πίστωση  των  ατομικών  λογαριασμών  των 
δικαιούχων.

ΣΤ. Η ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (του ίδιου ή και προηγούμενου οικονομικού 
έτους) πραγματοποιείται είτε με συμψηφισμό με επόμενες πληρωμές του δικαιούχου είτε κατ’ εφαρμογή των 
προβλεπομένων στο άρθρο 28 του Ν2520/1997.

Συνημμένα:  
• λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου (υπόδειγμα 1)
• έκθεση ελέγχου αποτελεσμάτων κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού έλεγχου (υπόδειγμα 2).
• έκθεση  ελέγχου  αποτελεσμάτων  κεντρικού  μηχανογραφικού  διασταυρωτικού  έλεγχου  χαρτογραφικών  

στοιχείων (υπόδειγμα 3).
• έκθεση διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων ΔΤΕ (υπόδειγμα 4, 4α, 4β, 4γ)
• έκθεση ελέγχου διαχείρισης δικαιωμάτων  (υπόδειγμα 5).
• λίστα ελέγχου με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν (υπόδειγμα 6, 6α).
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

 
   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή:   
o Γρ. Διοίκηση
o Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :

1. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ
2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
3. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
5. Δ//ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΕΚΕΠΕ (έδρες τους) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
 

  

ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 2014
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ. ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ…………………….. 

Πραγματοποιήθηκε  δειγματοληπτικός  έλεγχος  του  αποσπάσματος  της  αναλυτικής 
κατάστασης  πληρωμής  αναφορικά  με  το  πλήθος  των  δικαιούχων  του  Νομού(νυν 
Περιφερειακή Ενότητα)/Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (νυν Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής)  ……...........…...............σύμφωνα  με  τη  συνημμένη  αναλυτική  κατάσταση 
δείγματος σε  ……………………………..  Παραγωγούς ήτοι  ποσοστό ……………………… 
‰. Ο έλεγχος του δείγματος πραγματοποιήθηκε επί της οθόνης Η/Υ βάσει των στοιχείων 
που τηρούνται στην κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 
  
Βεβαιώνεται ο ορθός τρόπος υπολογισμού του ποσού πληρωμής των παραγωγών που 
συμπεριλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση δείγματος του Νομού(νυν 
Περιφερειακή Ενότητα)/Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (νυν Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής)  ………....
  
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

 
 
 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2

Δ/ΝΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα    /     /  

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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& ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Ε 2014

Στα πλαίσια εφαρμογής του σημείου 6 της παραγράφου Α του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. 
252831/11-03-2010  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης,  βεβαιώνεται  ότι  για  την 
υπ.αριθμ. παρτίδα ………………………………………………  που αφορά ……… νομούς 
(νυν Περιφερειακές Ενότητες)ή Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (νυν Δ/νσεις Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής)

1)  Διενεργήθηκε  ο  προβλεπόμενος  κεντρικός  μηχανογραφικός  διασταυρωτικός 
έλεγχος των δεδομένων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, καθώς και των 
αποτελεσμάτων  των  διενεργηθέντων  διοικητικών  και  επιτοπίων  ελέγχων  που 
καταχωρήθηκαν στη κεντρική βάση δεδομένων
2)  Διενεργήθηκε διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με :

 το αρχείο του ΚΕΠΥΟ για την ταυτοποίηση των γεωργών 
 το  αρχείο  του  τραπεζικού  ιδρύματος  για  την  ταυτοποίηση  των  τραπεζικών 

λογαριασμών 
 το αρχείο των πρόωρα συνταξιοδοτηθέντων γεωργών και των συζύγων τους 
 το αρχείο των διεγραφέντων διαδόχων δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης
 το  αρχείο  των διαδόχων δικαιούχων πρόωρης  συνταξιοδότησης με  δεκαετή 

αποκλεισμό
 το αρχείο των απενταχθέντων από το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών
 τα αρχεία κυρώσεων στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης προηγούμενων 

ετών 
 τα αρχεία δικαιούχων στα πλαίσια εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος………….. 

όπως  μας  διαβιβάστηκαν  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  ……………(ΜΟΝΟ  ΓΙΑ 
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ)

3). Οι πληρωμές και οι κυρώσεις των δικαιούχων υπολογίστηκαν με βάση τον σχετικό 

αλγόριθμο,  ο  οποίος  έχει  παραμετροποιηθεί  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανόνες 

επιλεξιμότητας του Καθεστώτος.

Στη  Διεύθυνση  Πληροφορικής  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  τηρείται  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  τα 
αποτελέσματα του κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου ανά κωδικό 
λάθους  και  τα  αναλυτικά  στοιχεία  των  παραγωγών  που  συμπεριλαμβάνονται  σε 
αυτούς, τα οποία είναι διαθέσιμα για επαλήθευση.
Συνημμένα : Συγκεντρωτική αναφορά αποτελεσμάτων ….. Νομών……… ,  (…) σελίδες

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

…………………………..                                                                                      

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΘΗΝΑ      /      / 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ……………..
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Ε 2014

Στα πλαίσια εφαρμογής του σημείου 6 της παραγράφου Α του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. 
252831/11-03-2010  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης,  βεβαιώνεται  ότι  μετά  τη 
διενέργεια  του  προαναφερθέντος  κεντρικού  μηχανογραφικού  διασταυρωτικού 
έλεγχου των χαρτογραφικών στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, 
με  το  αρχείο  των  γεωγραφικών  δεδομένων   Ηellas 2014  του  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
προκύπτουν τα εξής:

51001 Μη ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο

51002 Μη ψηφιοποιημένος  στάβλος

51100 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 Μη επιλέξιμα Αγροτεμάχια

55101
Συνολική δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση συνιδιοκτησιών μεγαλύτερη από 
την δηλωθείσα ολική έκταση

57101
Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μικρότερη από τη δηλωθείσα 
εκτός ορίων ανοχής

58101
Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα 
εκτός ορίων ανοχής

59001 Υπέρβαση επιλέξιμης έκτασης ενότητας

59004 Αγροτεμάχιο με λάθος εντοπισμό μετά από επιτόπιο έλεγχο

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

  
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα     /    /

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ε.Α.Ε 2014

Στα πλαίσια εφαρμογής του σημείου 6 της παραγράφου Α του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. 
252831/11-03-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης βεβαιώνεται :

Η ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας  
όπως προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΣΥΔΔ

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:

1. Συνολικός αριθμός ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης ……………….  

2. Συνολικός  αριθμός  αιτήσεων  με  οριστικά  δικαιώματα  ενιαίας  ενίσχυσης 
………….

3. Πραγματοποιήθηκε  διοικητικός  έλεγχος  σε  ποσοστό 100 %  επί  του 
συνόλου των αιτήσεων, από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
με βάση τα καταχωρηθέντα στοιχεία των αιτήσεων στην Κεντρική Βάση 
Δεδομένων.

4. Αριθμός  αιτήσεων  που  ελέγχθηκαν  στο  πλαίσιο  του  μηχανογραφικού 
δείγματος επιτόπιων ελέγχων επιλεξιμότητας : …………………

5. Αριθμός αιτήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τη μέθοδο της 
τηλεπισκόπησης ………………

6. Αριθμός αιτήσεων δείγματος πολλαπλής συμμόρφωσης……….

7. Αριθμός  αιτήσεων  που  ελέγχθηκαν  στο  πλαίσιο  της  πολλαπλής 
συμμόρφωσης……

8. Αριθμός  αιτήσεων  που  ελέγχθηκαν  εκτός  μηχανογραφικού  δείγματος 
…………..

9. Γενικές Παρατηρήσεις: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

   (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4α    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV ΤΟΥ ΚΑΝ.73/2009 

ΕΤΟΥΣ 2014

Στα πλαίσια εφαρμογής του σημείου 6 της παραγράφου Α του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. 
252831/11-03-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης βεβαιώνεται :

Η ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας  
όπως προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΣΥΔΔ

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  για  το  καθεστώς 
………………………… προκύπτουν τα παρακάτω :

1. Συνολικός αριθμός αιτήσεων καθεστώτος ………….

2. Πραγματοποιήθηκε  διοικητικός  έλεγχος  σε  ποσοστό 100  % επί  του 
συνόλου  των  αιτήσεων  από  τις  Περιφερειακές  Δ/νσεις  του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

3. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του μηχανογραφικού 
δείγματος επιτοπίων ελέγχων επιλεξιμότητας :…………….

4. Αριθμός αιτήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τη μέθοδο 
της τηλεπισκόπησης:…………….

5. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν εκτός μηχανογραφικού δείγματος :
……………

Γενικές παρατηρήσεις:    

…....................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

   (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

                                                                                        ………………………….. 

(Ημερομηνία)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4β    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ.73/2009 

ΕΤΟΥΣ 2014

Στα πλαίσια εφαρμογής του σημείου 6 της παραγράφου Α του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. 
252831/11-03-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης βεβαιώνεται :

Η ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας  
όπως προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΣΥΔΔ

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 για το μέτρο ειδικής 
στήριξης  ………………………… προκύπτουν τα παρακάτω :

1. Συνολικός αριθμός αιτήσεων : ………….

2. Πραγματοποιήθηκε  διοικητικός  έλεγχος  σε  ποσοστό 100  % επί  του 
συνόλου  των  αιτήσεων  από  τις  Περιφερειακές  Δ/νσεις  του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

3. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του μηχανογραφικού 
δείγματος επιτοπίων ελέγχων επιλεξιμότητας :…………….

4. Αριθμός αιτήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τη μέθοδο 
της τηλεπισκόπησης:……………. (μόνο για τα Μέτρα 1 & 2)

5. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν εκτός μηχανογραφικού δείγματος :
……………

Γενικές παρατηρήσεις:    

…....................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

   (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

…………………………..

                                                                                      (Ημερομηνία)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4γ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

ΤΟΥ ΚΑΝ.1405/2006 
ΕΤΟΥΣ 2014

Στα πλαίσια εφαρμογής του σημείου 6 της παραγράφου Α του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. 
252831/11-03-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης βεβαιώνεται :

Η ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας  
όπως προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΣΥΔΔ

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 για το μέτρο ειδικής 
στήριξης  ………………………… προκύπτουν τα παρακάτω :

1. Συνολικός αριθμός αιτήσεων : ………….

2. Πραγματοποιήθηκε  διοικητικός  έλεγχος  σε  ποσοστό 100  % επί  του 
συνόλου  των  αιτήσεων  από  τις  Περιφερειακές  Δ/νσεις  του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε./Δ.Α.Ο.Κ. 

3. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του μηχανογραφικού 
δείγματος επιτοπίων ελέγχων επιλεξιμότητας :…………….

4. Αριθμός αιτήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τη μέθοδο 
της τηλεπισκόπησης:…………….

5. Αριθμός αιτήσεων που ελέγχθηκαν εκτός μηχανογραφικού δείγματος :
……………

Γενικές παρατηρήσεις:    

…....................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

   (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

                                                                                        …………………………..

                                                                                      (Ημερομηνία)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  5    

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ                                 Αθήνα     /    /
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ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2014

Στα πλαίσια εφαρμογής του σημείου 6 της παραγράφου Α του άρθρου 3 της υπ. 
αριθμ.  252831/11-03-2010 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης βεβαιώνεται  η  ορθότητα 
υπολογισμού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 λαμβάνοντας υπόψη τα 
εξής :

1. Τα δικαιώματα που δύναται να κατέχει ένας παραγωγός για το έτος 2014 είναι :
- τα δικαιώματα ιστορικής περιόδου μετά την ενεργοποίηση του έτους 2013 
- τα δικαιώματα που αποκτά μετά από μεταβίβαση του εν λόγω έτους 
-  τα  δικαιώματα  που  απομένουν  στον  παραγωγό  εάν  έχει  προβεί  σε  μεταβίβαση 
μέρους των δικαιωμάτων του για το εν λόγω έτος
-  τα  δικαιώματα  που  θα   επιστραφούν  λόγω  λήξης  μίσθωσης  δικαιωμάτων 
προηγουμένων ετών

Το  σύνολο  των  δικαιούχων  δικαιωμάτων  ενιαίας  ενίσχυσης   για  το  έτος  2014 
ανέρχεται σε …….. 

2.  Η  διαδικασία  ελέγχου  των  μεταβιβάσεων  έτους  2014  ολοκληρώθηκε  μετά  την 
διενέργεια διοικητικών και  διασταυρωτικών ελέγχων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά 
που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας. Οι παραγωγοί στους οποίους μειώθηκαν τα 
δικαιώματα τους λόγω μεταβίβασης ανέρχονται σε ……………………... Ενώ οι παραγωγοί 
που αυξήθηκαν τα δικαιώματά τους λόγω μεταβίβασης ανέρχονται σε ……………………. 
Επιπλέον λόγω των μεταβιβάσεων απέκτησαν για  πρώτη φορά δικαιώματα ενιαίας 
ενίσχυσης ………….. παραγωγοί. 
Οι  δικαιούχοι  των  οποίων  οι  αιτήσεις  παραμένουν  σε  εκκρεμότητα  δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην πληρωμή.  

5. Τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου.  Εξήχθη 0,1 % δείγμα από το 
σύνολο των δικαιούχων ΔΕΕ 2014 και από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν ευρήματα.

6. Το ανώτατο εθνικό όριο της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με 
το  άρθρο  40,  του  Καν  (ΕΚ)  73/2009,  όπως  τροποποιήθηκε  από  τον  Καν  (ΕΚ) 
929/2013, για το έτος 2014 ανέρχεται σε 2.027.187€. Σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 
934/2013 το δημοσιονομικό όριο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ημερολογιακού 
έτους 2013 ανέρχεται σε 2.233.227.000 €.                                                    

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

              (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ. ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ…………………….. 
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ………………….. ΝΟΜΟΥΣ (ΝΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ :
 
 ……………....ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 ……..……………..ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
 

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΝΑΙ ΌΧΙ
 
1. Πρώτη και τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής δικαιούχων παραγωγών   
 

2. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων παραγωγών   
 

3. Μαγνητικό μέσο με την αναλυτική κατάσταση πληρωμής   
 

4. Λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου για ……. Νομούς (νυν Περιφερειακές Ενότητες)   
 

5.Λίστα ελέγχου της Δ/νσης Πληροφορικής αναφορικά με τα αποτελέσματα του κεντρικού 
μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων και των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης

  

6. Έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων  αναφορικά με τους διοικητικούς και 
επιτοπίους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα των οποίων 
καταχωρήθηκαν στη κεντρική βάση δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης 

  

7.Έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων  αναφορικά με τα αποτελέσματα του κεντρικού 
διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεων και των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης  

  

8. Εκθεση ελέγχου του Τμήματος Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για τον  ορθό 
υπολογισμό των Οριστικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2013

  

Παρατηρήσεις :
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & 
ΑΓΟΡΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
             
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6α
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ. ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ…………………….. 
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ………………….. ΝΟΜΟΥΣ (ΝΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ :
 
 ……………....ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 ……..……………..ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
 

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΝΑΙ ΌΧΙ
 
1. Πρώτη και τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής δικαιούχων παραγωγών   
 

2. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων παραγωγών   
 

3. Μαγνητικό μέσο με την αναλυτική κατάσταση πληρωμής   
 

4. Λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου για ……. Νομούς (νυν Περιφερειακές Ενότητες)   
 

5.Λίστα ελέγχου της Δ/νσης Πληροφορικής αναφορικά με τα αποτελέσματα του κεντρικού 
μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων και των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης

  

6. Έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων  αναφορικά με τους διοικητικούς και 
επιτοπίους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα των οποίων 
καταχωρήθηκαν στη κεντρική βάση δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης 

  

7.Έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων  αναφορικά με τα αποτελέσματα του κεντρικού 
διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεων και των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης  

  

8. Εκθεση ελέγχου του Τμήματος Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για τον  ορθό 
υπολογισμό των Οριστικών Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2013

  

Παρατηρήσεις :
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & 
ΑΓΟΡΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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