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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 3
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ
123Α ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.
ΣΧΕΤ:
1) Η υπ’αριθμ 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) Κοινή
Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων
ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα
ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής
των ενισχύσεων στους δικαιούχους» και η υπ’αριθμ 3467/108942/02-09-2014
(ΦΕΚ 2395/τ.Β’/08-09-2014, ΑΔΑ 71Ε7Β-ΙΠΔ) Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποίησης
αυτής.
2) Η υπ’αριθμ 4627/152254/06-12-13 (ΦΕΚ 3141/τ.Β΄/10-12-13) Υπουργική
Απόφαση, σχετικά με τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων
του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του
Προγράμματος

Αγροτικής

Ανάπτυξης

η υπ’αριθμ 3605/113148/10-09-2014

(ΠΑΑ)

περιόδου

(2483/τ.Β/18-09-2014,

2007-2013»

και

ΑΔΑ ΩΦΑ9Β-Ι1Κ)

Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης αυτής.
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 123Α (σχετ 1 και 2) όσον αφορά σχετικά
με τη διαδικασία αναγνώρισης και εκκαθάρισης των δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι
προκειμένου να λάβουν οικονομική ενίσχυση, ισχύουν τα εξής:
α) Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, εκτός των υποδειγμάτων που ήδη
συμπληρώνει βάσει του μέχρι σήμερα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, θα συμπληρώνει με
ευθύνη της και θα διαβιβάζει στον Φορέα Εφαρμογής αρμοδίως υπογεγραμμένο από τα μέλη
της και το υπόδειγμα 5 «Βεβαίωση ολοκλήρωσης διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων πληρωμής
από

την Επιτροπή

Παρακολούθησης

Επενδυτικών

Σχεδίων»,

το οποίο

επισυνάπτεται

στην υπ’αριθμ 3605/113148/10-09-2014 (2483/τ.Β/18-09-2014), υπουργική απόφαση
λεπτομερειών.
β) ο Φορέας Εφαρμογής (Φ.Ε.) διενεργεί την εκκαθάριση των δαπανών
βάσει των στοιχείων ελέγχου που διαβιβάζονται σε αυτόν από την αρμόδια
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Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οποία ελέγχθηκε, πιστοποιήθηκε και
βεβαιώθηκε ότι η πράξη δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ, λαμβάνοντας
υπόψη μόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. αίτηση του φορέα
2. υπόδειγμα 1 – Αναλυτική κατάσταση πληρωμών πραγματοποιηθεισών δαπανών
3. υπόδειγμα 2 – Πιστοποιητικό για την πληρωμή δόσεων της δημόσιας δαπάνης .
Βεβαίωση προόδου εργασιών και βεβαίωση εξόφλησης τιμολογίων
4. υπόδειγμα 3 – επιμετρήσεις
5. υπόδειγμα 5 - Βεβαίωση ολοκλήρωσης διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων πληρωμής
από την Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων.
Βάσει των όσων αναφέρονται στα ανωτέρω υποδείγματα ο ΦΕ, χωρίς να
προβαίνει εκ νέου σε έλεγχο των παραστατικών πληρωμής (τιμολογίων, δελτίων
αποστολής, επιταγών, αποδεικτικών καταθέσεως και λοιπών δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την εκκαθάριση της δαπάνης), θα προχωρά στη συμπλήρωση του
υποδείγματος 6 “Χρηματοοικονομικό δελτίο καθορισμού πληρωτέου ποσού οικονομικών
ενισχύσεων

μερικής

/

τελικής

δόσης

αίτησης

πληρωμής”

που

συμπεριλαμβάνεται

στο παράρτημα Α της υπ’αριθμ 3605/113148/10-09-2014 (2483/τ.Β/18-09-2014)
Υπουργικής Απόφασης Λεπτομερειών και θα προχωρά στην έκδοση της απόφασης καταβολής
της ενίσχυσης.
Ο φάκελος με τα παραστατικά πληρωμής που διαβιβάζεται στην Υπηρεσία εξετάζεται
μόνο στο πλαίσιο των δευτεροβάθμιων ελέγχων που διενεργεί ο ΦΕ ή στην περίπτωση που
η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης ζητήσει τον επανέλεγχο από τον ΦΕ σε έκτακτες και
πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Τα αιτήματα πληρωμής που έχουν αποσταλεί από τις αρμόδιες Επιτροπές
Παρακολούθησης στην Υπηρεσία μας και δεν έχουν ακόμα εκκαθαριστεί, θα εκκαθαριστούν
σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ

Μ. Κορασίδης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Προς Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας όλων των Περιφερειών
Προς Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ολων των Περιφερειακών Ενοτήτων
- Υπ’ όψιν Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα
μέλη)
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝ:
1. Γραφείου Υπουργού ΑΑΤ
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ

