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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ.
ΠΡΟΣ :

Αθήνα, 13/12/2018
Αρ. Πρωτ: 111328

ΩΣ Π. Δ.

ΘΕΜΑ:«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν.
(ΕΚ) 1408/2013»
Σύμφωνα με :
A. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 28 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την
Εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και
ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το Π.Δ. 63/2005.
3. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (Α'200) «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 ), το
άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α ) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ
135/Α /2003).
4. Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών
και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής» (Α’32)
Β. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.:
1. 1408/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis»
στον γεωργικό τομέα και,
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Γ. Την Απόφαση:
1. με αριθμ. 601/165828/30-11-2018 (ΦΕΚ.Β΄/5557/11-12-18) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της
Επικράτειας που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους)
αιγοπρόβατα, οι οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα
και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2017, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ)
1408/2013 της Επιτροπής»
Καθορίζονται τα εξής :
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 601/165828/30-11-2018 (ΦΕΚ.Β΄/5557/11-12-18).
ΚΥΑ, το ελεγκτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Tμήμα
Λειτουργίας Αγοράς, ορίζεται αρμόδιο για τον έλεγχο και την έγκριση (αναγνώριση και
εκκαθάριση) της πληρωμής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ)
αριθ.1408/2013 σύμφωνα με τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρωτικό
έλεγχο στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των αιτήσεων της
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2017.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 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 Περιφερειακή

Ενότητα ή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και παρτίδα βάσει “φακέλου
πληρωμής”, ο οποίος περιλαμβάνει κατά περίπτωση:
1. τη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής(υπόδ. 1)
2. την πρώτη και την τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής (υπόδ. 2).
3.τη λίστα των επιλεγέντων βάσει του μηχανογραφικού δείγματος παραγωγών με τη μορφή
αναλυτικής κατάστασης πληρωμής για κάθε Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
4. τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου για κάθε Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής υπογεγραμμένη από τους ελεγκτές (υπόδ. 3)
5. την έκθεση ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τον διενεργηθέντα
κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Πληροφορικής, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδ. 4).
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6. Το ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής σε μαγνητικό μέσο (cd) το οποίο περιλαμβάνει το
σύνολο των αναλυτικών καταστάσεων και την συγκεντρωτική κατάσταση κάθε παρτίδας.
Γ. Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή της EAE 2017 και τις σχετικές «οθόνες» επιλέγεται η
Περιφερειακή Ενότητα και πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα με τα παρακάτω :
1. Μέσα από το αρχείο των πληρωμών της επιλεχθείσας προς έλεγχο Περιφερειακής
Ενότητας 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 πρώτος 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 Περιφερειακής
Ενότητας.
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
περιλαμβάνει το σύνολο των αναλυτικών καταστάσεων και την συγκεντρωτική κατάσταση
κάθε εκκαθαριζόμενης παρτίδας (οι οποίες μπορούν να εκτυπώνονται), και 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.
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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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
Συνημμένα:
• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής (υπόδειγμα 1)
• Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής (υπόδειγμα 2)
• λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου (υπόδειγμα 3)
• έκθεση ελέγχου αποτελεσμάτων κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού έλεγχου
(υπόδειγμα 4).
• λίστα ελέγχου πληρότητας φακέλου πληρωμής κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
(υπόδειγμα 5).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
1. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ
2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
3. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Εσωτερική Διανομή:
o Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ.
o Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
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