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                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/9/2020 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 58835 

  

 
  ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορικότητα Εκδόσεων 

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια 

0.1 18.09.2020 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & 

ΑΓΟΡΑΣ 

 

 

    
 

ΑΔΑ: Ψ06Μ46ΨΧΞΧ-ΙΧΓ



2/8 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Για την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διαδικασιών ελέγχου για την έγκριση της δαπάνης 

(αναγνώριση και εκκαθάριση) των κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης 

στον τομέα παραγωγής Σπαραγγιών, ελήφθη υπόψη το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:  

1. Το άρθρο 22 του Ν. 992/79 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) «Περί οργανώσεως των διοικητικών 

υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές  

Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων». 

2. Το άρθρο 62 παραγρ.2 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32). 

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

4. Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (ΦΕΚ 

138/Α΄/15-09-2017). 

5. Το Π.Δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ 121 Α΄). 

6. Τον Ν.2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών 

ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας. 

7. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3  του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’ 143) 

8. Τα άρθρα 13-29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ Α’ 200) περί «Σύστασης Οργανισμού   Πληρωμών κι 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν.    2732/99 (ΦΕΚ Α’ 154), το άρθρο 

24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α’ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/03 (ΦΕΚ Α΄135) 

9. Την αριθ. 271562/2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ 

ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002 » (ΦΕΚ 1042/Β΄ 2002).   

10. Την αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του 

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 

1205/Α΄/2007). 

11. Το άρθρο 1ο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με ΦΕΚ Α΄ 42 της 25/02/2020 

και το άρθρο 9ο της ΠΝΠ με ΦΕΚ Α΄64 της 14/03/2020. 
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12. Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με ΦΕΚ Β΄ 915/2020 (άρθρο 1ο σημεία 48-52) και ΦΕΚ 

Β΄1299/2020 περί απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων καθώς και τις ΚΥΑ Β΄986/2020 και 

Β΄1168/2020 περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών. 

13. Την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για 

την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της 

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις την C (2020)2215 final 

της 03/04/2020, C(2020)3156 final της 08/05/2020 και C(2020) 4509 final της 29.06/2020 όμοιες. 

14. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 5184 final της 23.07.2020 με την οποία 

εγκρίνεται η πρόταση ενίσχυσης των παραγωγών Σπαραγγιών της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

15. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών Σπαραγγιών όλης της χώρας λόγω σοβαρής μείωσης 

του εισοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19). 

16. Το υπ’ αρ. 3726/28-5-2020 έγγραφο από το Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την παροχή έκτακτης κρατικής ενίσχυσης σε παραγωγούς σπαραγγιών. 

17. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο 4.731.210 ευρώ για το οικονομικό έτος 

2020, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού 

χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ. 

18. Την υπ΄ αρ. 2/22350/30-06-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του 

ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α.και Τ. 

οικονομικού έτους 2020. 

19. Την υπ΄ αρ. Υ44/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299). 

20. Την υπ΄ αρ. 12059/174749-02/07/2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 

4.731.210 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και Τ., η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 51832 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ., ΑΔΑ:ΨΒΞ64653ΠΓ-8Γ2. 

21. Την υπ΄ αρ. ΓΝ 049/2020 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών. 

22. Την υπ΄ αρ. 975/202032/22.07.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως 

ισχύει επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης. 
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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για τη διαδικασία χορήγησης 

κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα παραγωγής Σπαραγγιών. 

 

Αρμόδιος φορέας για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) για τους 

δικαιούχους έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών διά της Δ/νσης Άμεσων 

Ενισχύσεων & Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων. 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Α. Αίτηση Πληρωμής: Για τη λήψη της άμεσης επιχορήγησης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά Αίτηση ενίσχυσης αποκλειστικά μέσω του ΠΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

ΚΥΑ με την οποία θεσπίστηκε το καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή 

άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της παραγωγής Σπαραγγιών. 

Β. Διοικητικοί Έλεγχοι 

Ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρώσεων με το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΠΣΕΑΕ) με στόχο να διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας 

ενίσχυσης για το έτος 2019, και έχει προσδιορισθεί η έκταση καλλιέργειας.  

Γ. Αξιολόγηση αιτήσεων πληρωμής: Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των Αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα  

δηλωθέντα στοιχεία στη δήλωση εκμετάλλευσης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2019. Η 

πληρωμή πραγματοποιείται επί της προσδιορισθείσας έκτασης σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο 

Σύστημα όπως αποτυπώνεται στον τελευταίο διασταυρωτικό έλεγχο της ΕΑΕ 2019 και το 

αποτέλεσμα του Διασταυρωτικού ελέγχου αποστέλλεται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & 

Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων προκειμένου να συγκροτήσει 

το φάκελο πληρωμής.  

 

Δ. Συγκρότηση Φακέλου Πληρωμής Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της Δ/νση Άμεσων 

Ενισχύσεων & Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων προβαίνουν σε 

δημιουργία φακέλου πληρωμής, σύμφωνα με: 

• τα αποτελέσματα των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων στη κεντρική βάση 

δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,  
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• των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης και  

Η έγκριση της δαπάνης διενεργείται στο σύνολο της Επικράτειας ή ανά Περιφερειακή Ενότητα ή 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής επί του φακέλου πληρωμής από τον προϊστάμενο 

του Τμήματος Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων, τον Προϊστάμενο της Δ/νση 

Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς και τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

 

Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή της EAE 2019 και τις σχετικές «οθόνες» επιλέγεται η 

Περιφερειακή Ενότητα ή Επικράτεια και πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Μέσα από το αρχείο των πληρωμών της επιλεχθείσας προς έλεγχο Περιφερειακής Ενότητας ή 

Επικράτεια 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 επί της οθόνης 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 ή σε επίπεδο 

Επικράτειας. 

5. Εκτυπώνεται η πρώτη και η τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής.  

6. Εκτυπώνεται η συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής 

 

Ε. Δικαιολογητικά Φακέλου Πληρωμής: Ο φάκελος πληρωμής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά ως εξής: 

i) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής, όπου πραγματοποιείται η αναγνώριση και 

εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από το 

μηχανογραφικό έλεγχο. 

ii) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Κατάστασης Πληρωμής των 

δικαιούχων ενίσχυσης της παρτίδας, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Λειτουργίας-Αγοράς και 

Εφαρμογής Παρεμβάσεων, τον Προϊστάμενο της Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς και τον 

Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
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iii) Μαγνητικό μέσο με την αναλυτική κατάσταση πληρωμής που έχει παραχθεί από τη 

Διεύθυνσης Πληροφορικής. 

iv) Λίστα Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Πληρωμής για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 

με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, 

υπογεγραμμένη τον Προϊστάμενο της Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς (συν. Υπόδειγμα 1).  

v) Έκθεση Ελέγχου του Κεντρικού Μηχανογραφικού Διασταυρωτικού Ελέγχου (συν. 

Υπόδειγμα 2). με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων ελέγχου για τη χορήγηση 

κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής.  

 

3. Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

 

Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς αποστέλλει τον εκκαθαρισμένο φάκελο πληρωμής στη 

Δ/νση Πληρωμών - Τμήμα Λογιστηρίου για την εκτέλεση της πληρωμής. 

   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ 

 

Συνημμένα:  

 

Υπόδειγμα 1: Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List)  

Υπόδειγμα 2: Έκθεση Ελέγχου του Κεντρικού Μηχανογραφικού Διασταυρωτικού Ελέγχου 
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Υπόδειγμα 1 

 

 

 

Λίστα Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Πληρωμής 

για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης (Check List) 
 

 

 

Στο πλαίσιο πληρωμής της υπ αριθμ. ……………. Παρτίδας σε επίπεδο επικράτειας. 

 

 

Στο φάκελο πληρωμής περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία  

 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. Η πρώτη και η τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής 

Κατάστασης Πληρωμής 

  

2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής   

3. Έκθεση Ελέγχου του Κεντρικού Μηχανογραφικού 

Διασταυρωτικού Ελέγχου 

  

4. Συγκεντρωτική Αναφορά των αποτελεσμάτων ελέγχου     

5. Μαγνητικό Μέσο με την αναλυτική κατάσταση πληρωμής    

   

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

 

   

 

Ο προϊστάμενος του Τμήματος  

Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής 

Παρεμβάσεων 

 

 

 

 

_________________________ 

 

Ο προϊστάμενος της Δ/νση Άμεσων 

Ενισχύσεων & Αγοράς 

 

 

 

 

 

______________________ 
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Υπόδειγμα 2 

 

 

Έκθεση Ελέγχου του Κεντρικού Μηχανογραφικού Διασταυρωτικού Ελέγχου με για τη 

χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης  
 

 

 

 

Στο πλαίσιο πληρωμής της υπ αριθμ. ……………. Παρτίδας σε επίπεδο επικράτειας 

βεβαιώνεται πως πραγματοποιήθηκε κεντρικός μηχανογραφικός διασταυρωτικός έλεγχος 

σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.   

 

 

Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με τα 

αποτελέσματα του κεντριού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου τα οποία είναι 

διαθέσιμα για επαλήθευση.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Συνημμένα:   

1. Συγκεντρωτική Αναφορά των αποτελεσμάτων ελέγχου   

2. Μαγνητικό μέσο με την αναλυτική κατάσταση πληρωμής  

 

 

Ο προϊστάμενος της Δ/νση 

Πληροφορικής 

 

 

_________________ 
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