
Άρθρο 21 

Διοικητικός έλεγχος και εκκαθάριση αιτήσεων πληρωμής 

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται, μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα στον 

οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.4 «Διοικητικός 

έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβολής» που περιγράφεται 

στο ΣΔΕ, όπως ισχύει κάθε φορά. 

2. Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις, πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, ενημερώνεται ο δικαιούχος προκειμένου να 

προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Για το διοικητικό έλεγχο 

χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο που παράγεται από το πληροφοριακό 

σύστημα. Ο έλεγχος μπορεί να συνίσταται: α) στη διενέργεια διασταυρωτικών 

ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων για την αποφυγή διπλής 

χρηματοδότησης, όπου απαιτείται, β) στην εξέταση της συμφωνίας των 

υποβληθέντων με τα σχετικά υποδείγματα και γ) στην εξακρίβωση της 

νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του 

αιτήματος, ώστε τελικά να επαληθευθεί η ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με 

την αντίστοιχη αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει εγκριθεί. 

3. Στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής, ο αρμόδιος για 

τον έλεγχο της αίτησης υπάλληλος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, 

να προτείνει αιτιολογημένα περικοπή μέρους ή του συνόλου της στήριξης ή και 

την ανάκληση της ένταξης του δικαιούχου από το καθεστώς ενισχύσεων. Στην 

περίπτωση ελλιπούς αίτησης ενημερώνεται ο δικαιούχος για την αποστολή των 

ελλειπόντων δικαιολογητικών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία ενημέρωσής του. Στην περίπτωση μη αποστολής τους εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η 

αρμοδιότητα προβαίνει στην εκκαθάριση της υποβληθείσας αίτησης πληρωμής. 

4. Στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής του παρόντος υπο-

Μέτρου δεν πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις, καθώς ο κίνδυνος μη 

τήρησης των όρων για τη χορήγηση της στήριξης είναι μικρός, σύμφωνα με το 

άρθρο 48, παρ. 5(γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014. Λόγω του άυλου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η χρήση του πληροφοριακού συστήματος και η 

υποχρέωση υποβολής παραδοτέων σε συγκεκριμένα σημεία παροχής της 



συμβουλής, διασφαλίζουν την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου και την τήρηση των δεσμεύσεων από τον δικαιούχο. 

5. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, εφόσον προκύψει διαφορά μεταξύ 

του αιτούμενου και του τελικώς επιλέξιμου ποσού προς καταβολή ή διαπιστωθεί 

μη συμμόρφωση του δικαιούχου ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές 

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 25. 

6. Εφόσον κατά τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων διαπιστωθεί μη 

συμμόρφωση του δικαιούχου ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές 

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 25. 

7. Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, η ΕΥΕ ΠΑΑ εκδίδει απόφαση διάθεσης πίστωσης, με την οποία 

εγκρίνεται το συνολικό ποσό για την καταβολή των ενισχύσεων σε δικαιούχους, 

όπως προκύπτει είτε από τους πραγματοποιηθέντες διοικητικούς ελέγχους είτε με 

βάση τις προβλέψεις πληρωμών της ΕΥΕ ΠΑΑ. Επιπλέον στην εν λόγω 

απόφαση αναγράφονται, κατ’ ελάχιστο, η Συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο 

ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. Η απόφαση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του ΥΠΑΑΤ, για τις δικές της ενέργειες, και καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ. 

8. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥΠΑΑΤ, σε 

συνέχεια της παραπάνω απόφασης, εκδίδει εντολή κατανομής πίστωσης με την 

οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων 

Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα 

της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο 

ΟΠΣΑΑ. 

9. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα συντάσσει 

φάκελο πληρωμής τον οποίο διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ένδειξη «ΜΕΡΙΚΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ» ή «ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ». 

10. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα καταχωρίζει στο 

ΟΠΣΑΑ το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις 

πληρωμής όπως έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί με το διοικητικό έλεγχο σε 

κατάλληλες παρτίδες πληρωμής. Στη συνέχεια καταχωρίζει και τα στοιχεία της 

απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 



Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥΠΑΑΤ καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ την εντολή 

κατανομής πίστωσης. 

 


