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¨ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ¨ 
στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2007-2013

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

1η Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Αλιείας

1. Νομικό Πλαίσιο  

• Καν.  (ΕΚ)  αριθμ.  1290/2005  του  Συμβουλίου  της  21ης Ιουνίου  2005  για  τη 
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

• Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει.

• Καν.  (ΕΚ)  αριθμ.  1974/2006  της  Επιτροπής  για  την  θέσπιση  λεπτομερών  κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

• Καν.  (ΕΕ)  αριθμ.  65/2011  της  Επιτροπής  για  την  θέσπιση  λεπτομερών  κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 

• ΚΑΝ.  (ΕΕ)  282/2012  της  Επιτροπής  για  τον  καθορισμό  των  κοινών  λεπτομερειών 
εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα

• Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του 
προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  για  την  περίοδο  προγραμματισμού 
2007-2013, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. που 
δεν  απαιτούν  τροποποίηση  της  με  αριθ.  Ε  (2007)  6015/20.11.2007  απόφασης  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Π.Α.Α..

• Το  νόμο  3614/2007  (ΦΕΚ  267/Α’/2007)  ¨Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή 
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007-2013¨  όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Β/31.03.10) όπως  κάθε φορά ισχύει. 
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• Το νόμο 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-4-2012/τ.Α.) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
- Νέα εταιρική  μορφή  -  Σήματα  -  Μεσίτες  Ακινήτων  -  Ρύθμιση  θεμάτων  ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει κάθε φορά.

• Το  νόμο  3912/2011  (ΦΕΚ  17/17-2-2011/τ.Α.)  «Σύσταση  Εθνικού  Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.», όπως ισχύει κάθε φορά.

• Την ΚΥΑ 282966/9-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β’/13-7-2007) αναφορικά με την 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.

• Την ΚΥΑ 1214/16-2-2011 αναφορικά με τη σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης με την 
επωνυμία  «ΤΑΜΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  (ΦΕΚ 
323/01−03−2011/τ.Β)

• Την  KYA 4227/12-9-2011  αναφορικά  με  την  τροποποίηση  και  συμπλήρωση  της  υπ’ 
αριθμ.  1214/16−2−2011/ΦΕΚ 323/01−03−2011/τ.Β΄ κοινής υπουργικής  απόφασης περί 
Σύστασης  Ταμείου  Δανειοδότησης  με  την  επωνυμία  «ΤΑΜΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ΦΕΚ B 2198/2011/30-9-2011/τ.Β΄)

• Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  790/15-2-2013  (ΑΔΑ:  ΒΕΥΜΒ-ΦΒ8)  συμφωνία 
χρηματοδότησης για τη σύσταση ταμείου δανειοδότηησης με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  Μεταξύ  του  Ελληνικού  Δημοσίου  – 
Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  και  της  Ανώνυμης  Εταιρίας  με  την 
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε» 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.) 

• Το  Επιχειρηματικό  Σχέδιο  του  Ταμείου  Δανειοδότησης  «Ταμείο  Αγροτικής 
Επιχειρηματικότητας», όπως τροποποιείται και ισχύει

2. Εισαγωγή
Η  διαδικασία  εφαρμόζεται  στις  ενταγμένες  πράξεις  του  δικαιούχου  με  την  Επωνυμία 
Ε.Τ.Ε.Α.Ν.  Α.Ε.  στα   μέτρα  121,  123Α,  311,  312,  313Β  του  Προγράμματος  Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 (Π.Α.Α.) ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά για την 
υλοποίηση χρηματοοικομονικού εργαλείου δανειοδότησης, με τη δημιουργία ως ξεχωριστής 
χρηματοδοτικής  μονάδας  στο  πλαίσιο  της  Ε.Τ.Ε.Α.Ν.  Α.Ε.,  του  Ταμείου  Αγροτικής 
Επιχειρηματικότητας. Η χρηματοδότηση αφορά στην καταβολή της συγχρηματοδοτούμενης 
οικονομικής ενίσχυσης (εθνικοί και ενωσιακοί πόροι) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και 
η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, βάσει των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει  η Ε.Τ.Ε.Α.Ν.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Ατομική 
Απόφαση Έγκρισης σε κάθε μέτρο και  τις  νομικές  δεσμεύσεις  που απορρέουν από αυτή. 
Βάσει των στοιχείων αυτών βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για 
τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα 
και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς 
και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις), πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής, 
πραγματικότητα των πράξεων και ιχνιλασιμότητα του ελέγχου.
Η διαδικασία καταβολής της  άμεσης χρηματοδοτικής  συνεισφοράς στην Ε.Τ.Ε.Α.Ν.  Α.Ε. 
πραγματοποιείται άπαξ, με πέντε (5) πληρωμές ως εξής:
Μέτρο 121   : 77.115.000,00  €
Μέτρο 123Α : 23.140.000,00 €
Μέτρο 311   :  2.360.000,00  €
Μέτρο 312   :  2.360.000,00  € 
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Μέτρο 313Β : 11.025.000,00 €
2.1. Προετοιμασία για τη διενέργεια πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  διενέργεια  πληρωμών  από  τον  Οργανισμό  πληρωμών 
ΟΠΕΚΕΠΕ  σύμφωνα  με  την  διαδικασία  που  περιγράφεται  στην  παρούσα  εγκύκλιο, 
απαιτείται  η  χορήγηση  από  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ  αριθμού  μητρώου  συναλλασσομένου  στην 
ΕΤΕΑΝ, κατόπιν αίτησής της πριν από την πρώτη πληρωμή. Υπόδειγμα της αίτησης και των 
απαραίτητων  δικαιολογητικών  που  τη  συνοδεύουν  βρίσκεται  στην  ιστοσελίδα 
www  .  opekepe  .  gr   .
3. Υποβολή αίτησης πληρωμής από δικαιούχο. 
Για την έγκριση δαπανών στο πλαίσιο των μέτρων 121, 123Α, 311, 312, 313Β  του Π.Α.Α. 
2007-2013, ο δικαιούχος πρέπει να έχει υποβάλλει αίτηση οικονομικής ενίσχυσης (Ε_1) με τα 
προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  και  παραστατικά  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  του 
Π.Α.Α. 2007−2013 για κάθε μέτρο ξεχωριστά. 

4.  Διαδικασία  Πιστοποίησης  και  καθορισμός  Πληρωτέου  Ποσού  Οικονομικών 
Ενισχύσεων
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2007−2013 λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον εθνικό και 
ενωσιακό  θεσμικό  πλαίσιο  πραγματοποιεί  διοικητικό  έλεγχο  επιλεξιμότητας  επί  του 
υποβληθέντος  αιτήματος  πληρωμής  της  Ε.Τ.Ε.Α.Ν.  Α.Ε.  και  συμπληρώνει  το  έντυπο 
διοικητικού ελέγχου (Ε_2).

5. Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2007−2013:
1. Εκκαθαρίζει τη δαπάνη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας που 

πραγματοποιεί κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες ενότητες.
2. Καταχωρεί  στο  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Αγροτικής  Ανάπτυξης 

(Ο.Π.Σ.Α.Α.) όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 
στο  δικαιούχο  ο  οποίος  μετά  τη  διενέργεια  όλων  των  απαραίτητων  ελέγχων  είναι 
επιλέξιμος για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης. 

3. Δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει: 
 Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_3),
 Αίτηση πληρωμής (Ε_1),
 Κατάσταση  Ελέγχου  (check  list)  και  Έγκρισης  Πληρωμής  (Ε_4)  με  τη  βεβαίωση 

επιλεξιμότητας  με  σφραγίδα  της  υπηρεσίας  και  πρωτότυπες  υπογραφές  (τον 
προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της διεύθυνσης) 

 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Φορολογική ενημερότητα
 Συμφωνία Χρηματοδότησης
 Εγκεκριμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο του Ταμείου Δανειοδότησης
 Πρακτικό της Επενδυτικής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου
 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης
 Τιμολόγιο Είσπραξης Επιδότησης


Ο Φάκελος Πληρωμής διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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6. Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης
Το  αρμόδιο  τμήμα  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Αλιείας επιβεβαιώνει  την 
πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη  Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής 
(Ε_5)  η  οποία υπογράφεται  από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  και  εγκρίνεται  ως  προς  την 
πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του τμήματος.
Στη συνέχεια,  στο Ο.Π.Σ.Α.Α.  επιβεβαιώνεται  το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών 
του Αιτήματος Πληρωμής και εγκρίνεται η παρτίδα πληρωμής.

Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας προωθεί, με υπογραφή 
προϊσταμένου  της  Διεύθυνσης,  το  φάκελο  πληρωμής  στη  Δ/νση  Πληρωμών  - Τμήμα 
Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα το Τμήμα 
Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προβαίνει στις εξής ενέργειες:

• Πραγματοποιεί  της  απαραίτητες  λογιστικές  εγγραφές  και  ελέγχους,  εκδίδει  εντολή 
πληρωμής και πιστώνει το ποσό της δαπάνης στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο 
Δικαιούχος και έχει δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εγγραφή του στο Μητρώο.

• Καταχωρεί απευθείας τον αριθμό εντολής πληρωμής του αιτήματος στο Ο.Π.Σ.Α.Α. 
και ενημερώνει τον Δικαιούχο για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Συνημμένα
(Ε_1): Αίτηση Πληρωμής 
(Ε_2): Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου 
(Ε_3): Διαβιβαστικό Πληρωμής
(Ε_4): Κατάσταση Ελέγχου & Έγκρισης Πληρωμής 
(Ε_5): Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
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                                                                                                                                                         ΕΝΤΥΠΟ Ε_1
                                                                    ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για το Μέτρο 
……………………………… 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

             
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.   :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΑΦΜ :
ΔΟΥ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ. / FAX / Ε-mail

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Λεωφ. Αθηνών 54 - 56 
10441 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

IBAN
Τράπεζα της Ελλάδας

Σας υποβάλλω το παρόν αίτημα πληρωμής ποσού οικονομικής ενίσχυσης …………………€ και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά  και  στοιχεία  έχοντας  εφαρμόσει  τα  προβλεπόμενα  στις  ισχύουσες  εθνικές  και  ενωσιακές 
διατάξεις  και  δηλώνω υπεύθυνα  σε  γνώση του  ν.1599/86  την  ακρίβεια  τους.  Παρακαλώ  για  τις  δικές  σας 
ενέργειες προκειμένου να μου καταβληθεί η αναλογούσα Δημόσια οικονομική ενίσχυση.

Συνημμένα υποβάλλω : 
ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Έγκριση  της  Επενδυτικής  Επιτροπής  της  επενδυτικής  στρατηγικής  και  του  σχεδιασμού, 
καθώς και των Δράσεων του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

 

2. Έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής των κριτηρίων επιλογής των χρηματοοικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

 

3. Αποδεικτικά  δημοσίευσης  της   πρόσκλησης  για  την  επιλογή  των  κατάλληλων 
χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

 

4.
Πρακτικά  αξιολόγησης  και  επιλογής  των  κατάλληλων  χρηματοοικονομικών  και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που θα συμμετέχουν και θα συμπράξουν στην υλοποίηση 
της δράσης «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

 

5. Έγκριση  της  Επενδυτικής  Επιτροπής  των  επιλεχθέντων  χρηματοοικονομικών  και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών

 

6. Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης  

7. Έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής των Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης  

8. Φορολογική Ενημερότητα ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

9. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

Για την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

ΑΔΑ: ΒΛΛ946ΨΧΞΧ-Ε1Ι



                               

_____________________
Υπογραφή – Εταιρική 

σφραγίδα για Ν.Π.
                                                                                                  

                                                                                                                                                                               ΕΝΤΥΠΟ Ε_2
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για 
το Μέτρο ……………………………… 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

1. Πληρότητα Αίτησης Πληρωμής ΝΑΙ ΟΧΙ

α. Ύπαρξη πλήρους αίτησης πληρωμής του δικαιούχου ορθά συμπληρωμένης και υπογεγραμμένη.  
β. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει δημιουργήσει για την παρακολούθηση του ποσού της δημόσιας δαπάνης του 

μέτρου χωριστή λογιστική μερίδα;   

γ. Η  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ  έχει   ανοίξει  στο  όνομά  της  τραπεζικό  λογαριασμό  του  Ταμείου  Αγροτικής  
Επιχειρηματικότητας στην Τράπεζα της Ελλάδας για το μέτρο;  

δ.
Υπάρχει εισήγηση, προς την Επενδυτική Επιτροπή, για έγκριση της επενδυτικής στρατηγικής και  
του  σχεδιασμού,  καθώς  και  των  Δράσεων  του  «ΤΑΜΕΙΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», λαμβάνοντας υπόψη τον Καν(ΕΚ) 1974/2006;

 

δ.1. Εφόσον ΝΑΙ έχει εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή;  

ε.
Υπάρχει εισήγηση προς την Επενδυτική Επιτροπή για έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 
χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 
1214/16-02-2011 (ΦΕΚ 323/Β/01-3-2011) , όπως ισχύει κάθε φορά;

 
ε.1. Εφόσον ΝΑΙ έχει εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή;  
στ. Έχει καταρτιστεί και δημοσιευθεί πρόσκληση εγκεκριμένη από την Επενδυτική Επιτροπή, για την 

επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών;  

ζ.
Έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που θα συμμετέχουν και θα συμπράξουν στην υλοποίηση της 
δράσης «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»; 

 
ζ.1. Εφόσον ΝΑΙ έχει εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή;  
η. Έχουν καταρτισθεί και υποβληθεί προς έγκριση οι Συμφωνίες Χρηματοδότησης και 

Συνεπένδυσης;  
η.1. Εφόσον ΝΑΙ, έχουν εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή;  
θ. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ είναι φορολογικά ενήμερη;  
ι. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ  είναι ασφαλιστικά ενήμερη;  
2. Νομιμότητα και Κανονικότητα ΝΑΙ ΟΧΙ

α. Ύπαρξη απόφασης ένταξης στο μέτρο;  
β. Είναι το ύψος αιτούμενου ποσού εντός των επιτρεπτών ορίων;  
γ. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις και οι σχετικές εγκύκλιοι εφαρμογής;  
3. Έγκριση Αιτήματος Πληρωμής ΝΑΙ ΟΧΙ

α. Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος πληρωμής του Δικαιούχου;  
β. Εγκρίνεται η πληρωμή σύμφωνα με τα παραπάνω;  
γ. Επιλέξιμο ποσό πληρωμής; €

 
Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία 
____/____/2013   

Ο εισηγητής Ο προϊστάμενος της Μονάδας……….. Ο προϊστάμενος της Ειδικής 
Υπηρεσίας
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               ΕΝΤΥΠΟ Ε_3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα
Μονάδα …..
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών  54-56
Ταχ. Κωδ.: 10441
Πληροφορίες: ………………………..
Τηλέφωνο: ……..…………………….

Αθήνα, …/…../…………
Αρ. Πρωτ.: ………….

ΠΡΟΣ:
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΛΙΕΙΑΣ
Τμήμα …………………..
Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα
ΚΟΙΝ:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Π.Α.Α. 2007 – 2013
Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 ΑΘήνα  

Θέμα: Αποστολή  παρτίδας  πληρωμής  της  ΕΤΕΑΝ  Α.Ε.  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου 
………………….του Π.Α.Α. 2007 – 2013 

 
Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό …………… παρτίδα πληρωμής της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. που αφορά στην 
καταβολή  οικονομικών  ενισχύσεων  Σ.Α.Ε.  ……………………,  με  συνολικό  προϋπολογισμό 
Σ.Α.Ε.  ………………..€  για  το  μέτρο  ………………………  με  ποσό  Δημόσιας  Δαπάνης 
…………………………..€. 
Παρακαλούμε για την έκδοσή εντολής πληρωμής. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της ΕΥΕ ΠΑΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

Συνημμένα 
1. Αίτηση πληρωμής  (Ε_1)
2. Κατάσταση Ελέγχου & Έγκρισης Πληρωμής  (Ε_4) 
3. Φορολογική Ενημερότητα
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΑΔΑ: ΒΛΛ946ΨΧΞΧ-Ε1Ι



                               

                                                                                                                                                                                ΕΝΤΥΠΟ Ε_4
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
του αιτήματος πληρωμής της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

για το Μέτρο ……………………………… του ΠΑΑ 2007-2013

Δικαιούχος που υποβάλλει το αίτημα πληρωμής:
ΑΦΜ Δικαιούχου:
Αρ. Πρωτ. αιτήματος πληρωμής:
Ύψος αιτούμενης πληρωμής:
Κωδικός ΟΠΣΑΑ έργου:
Αρ. λογ. Τράπεζας του Δικαιούχου (ΙΒΑΝ):
Κωδικός ΣΑΕ:
Αριθμός παρτίδας:

1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:                    ΝΑΙ   ΟΧΙ
Ύπαρξη αίτησης πληρωμής   
Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας
Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας
Οι πιστώσεις για το τρέχον έτος καλύπτουν την παρούσα πληρωμή;
Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι;
Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές καταχωρήσεις στο ΟΠΣΑΑ;
Παρατηρήσεις………………………………………………………………………………………………………………………………
Κυρώσεις - Μειώσεις που εφαρμόσθηκαν: ποσό σε € / έργα που αφορούν / αιτιολογία (ΟΠΣΑΑ)
……………..…………/…………/…………………………………………………………………………………….

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:         
Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις εφαρμογής
Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του μέτρου και οι σχετικές 
διευκρινιστικές οδηγίες
Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω φυλάσσονται στα αρχεία του Δικαιούχου και είναι 
στη διάθεση οποιουδήποτε κοινοτικού ή εθνικού ελέγχου.
Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος πληρωμής του Δικαιούχου.

3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Αναγνωρίζουμε και εκκαθαρίζουμε τη χορήγηση στον Δικαιούχο 
……………………………………………………………. τελικού ποσού δημόσιας δαπάνης (ολογράφως-
αριθμητικώς) ……………………………………/ …………………….……….€ ως ….η Αίτηση Πληρωμή για τη Πράξη 
……………….. του μέτρου ……..
Η ανωτέρω δαπάνη χωρίζεται σε: 
Κοινοτική συμμετοχή σε ποσοστό ……%, ήτοι (ολογράφως-αριθμητικώς) ………………….…………………….€
Εθνική συμμετοχή σε ποσοστό ……%, ήτοι (ολογράφως-αριθμητικώς) ………………….……….……………….€

Ημερομηνία .............
..............

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
της Μονάδας ……….

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
της Υπηρεσίας

( υπογραφή) ( υπογραφή) ( υπογραφή)

ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο)
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                                                                                                                                                                                 ΕΝΤΥΠΟ Ε_5 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
ΜΕΤΡΟ …………………………………………….

ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισερχομένου στον Ο.Π.Ε.Π.Ε.Κ.Ε.: ......................................…………………...

Αριθμός Παρτίδας:..........................................………………........................................…………………..

Συνολικό Ποσό Δημόσιας Δαπάνης:.................................................………………………………...Ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   –   ΕΛΕΓΧΟΙ  :

Α/Α Δικαιολογητικά πληρωμής ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Ύπαρξη Εγκεκριμένης Συμφωνίας Χρηματοδότησης ;

2. Ύπαρξη Εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου από την ΕΤΕΑΝ;

3. Ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας;

4. Ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας;

5. Ύπαρξη Τιμολογίου είσπραξης επιδότησης;

6. Έχουν καταβληθεί οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων;

7. Έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων 
στο Ο.Π.Σ.Α.Α. βάσει δειγματοληπτικού ελέγχου;

8. Ύπαρξη Κατάστασης Ελέγχου & Έγκρισης Πληρωμής με την αναγνώριση και εκκαθάριση 
του συνολικού ποσού οικονομικής ενίσχυσης αρμοδίως υπογεγραμμένη;
8.1.  Βεβαιώνεται  από  το  Φορέα  Εφαρμογής  ότι  διενεργήθηκαν  οι  προβλεπόμενοι 
διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι;
8.2. Βεβαιώνεται από το Φορέα Εφαρμογής η επιλεξιμότητα της δαπάνης;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
του Τμήματος

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
της Διεύθυνσης

( υπογραφή) ( υπογραφή) ( υπογραφή)

ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο)

ΑΔΑ: ΒΛΛ946ΨΧΞΧ-Ε1Ι


