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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ 

 
 

 

 

19.2 CLLD  
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Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάριση της προκαταβολής που είχε λάβει η ΟΤΔ για 

το υπομέτρο 19.2 και την αποδέσμευσή της εγγυητικής επιστολής της, η ΟΤΔ 

εντάσσεται στη διαδικασία που προβλέπεται (στο άρθρο 18 της ΥΑ 1337/2022 (B 

2310)) και περιγράφεται παρακάτω.  

Ενέργειες ΟΤΔ 

Ενημέρωση Νομικών Δεσμεύσεων ως Μέλος Φορέα ή ως 

/Περιφέρεια 
H ΟΤΔ τροποποιεί την νομική δέσμευση όσων δικαιούχων είναι Μέλη Φορέα ΟΤΔ ή Μέλη 

Φορέα/Περιφέρεια, συμπληρώνει το  αντίστοιχο πεδίο και οριστικοποιεί. 

 
Συμπλήρωση Μέλους Φορέα ή Μέλους Φορέα- Περιφέρεια 

 

Η ΟΤΔ μετά την ενημέρωση δεν έχει δικαιώματα επεξεργασίας της πρόχειρης αξιολόγησης 

νομικής δέσμευσης και τροποποίησης οριστικής νομικής δέσμευσης, για τις συγκεκριμένες 

νομικές δεσμεύσεις (Μέλη Φορέα). 

 
Μη δυνατότητα Επεξεργασίας 
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Μη δυνατότητα Τροποποίησης 

 

Η αξιολόγηση των νομικών δεσμεύσεων που αφορούν Μέλη Φορέα ΟΤΔ είναι αρμοδιότητα 

της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και των Νομικών Δεσμεύσεων που αφορούν 

δικαιούχους Μέλη Φορέα-Περιφέρεια είναι αρμοδιότητα της ΕΥΕ ΠΑΑ (Μονάδα Τοπικής 

Ανάπτυξης).  

 

Για τους λοιπούς δικαιούχους  δεν χρειάζεται τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης ή Τεχνικού 

Δελτίου από την ΟΤΔ στη φάση αυτή. 

 

Καταχώρηση Αιτημάτων Πληρωμής από Δικαιούχο 

 
Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την καταχώρηση Αιτήματος Πληρωμής από τον δικαιούχο 

είναι: 

Η ύπαρξη θετικά αξιολογημένης Νομικής Δέσμευσης, δηλ. Οριστικής Νομικής Δέσμευσης, 

όπως  π.χ. παρακάτω όπου για το υποέργο 1 βλέπουμε την Οριστική Έκδοσή της.  
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Επίσης στην Νομική Δέσμευση θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα Ανάλυση 

Προϋπολογισμού ως Ανάδοχος ο Αποδέκτης της Πληρωμής, με ανάλυση προϋπολογισμού 

στις υποκατηγορίες Δαπανών, όπως παρακάτω.  
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Η διαδικασία καταχώρισης Αιτημάτων Πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ για τις προσκλήσεις του 19.2 

Δημόσια δεν διαφοροποιείται από την διαδικασία για τα υπόλοιπα μέτρα. 

Σχετικά ακολουθείται η διαδικασία για έργα δημοσίου χαρακτήρα και μπορείτε να 

παρακολουθήσετε βίντεο με σχετικές στο Link: 

  https://www.youtube.com/watch?v=W2D61IwMqos 

 

Καταχώρηση Διοικητικού Ελέγχου Αιτήματος Πληρωμής από Ο.Τ.Δ 
 

• Για τα αιτήματα πληρωμής απλών δικαιούχων η διαδικασία ολοκληρώνεται στο 

ΟΠΣΑΑ από την ΟΤΔ. Στο επίπεδο διοικητικού ελέγχου δίνεται η δυνατότητα 

καταχώρισης Κρατήσεων-Παρακρατήσεων στις αντίστοιχες καρτέλες επιλέγοντας 

Νέα Εγγραφή, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 

 
Καταχώριση κρατήσεων σε Διοικητικό Έλεγχο Αιτήματος Πληρωμής  

https://www.youtube.com/watch?v=W2D61IwMqos
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Καταχώριση Παρακρατήσεων σε Διοικητικό Έλεγχο Αιτήματος Πληρωμής  

 

• Για τα αιτήματα πληρωμής δικαιούχων ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΑ ΟΤΔ ή ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ η διαδικασία αρχίζει στο ΟΠΣΑΑ από την ΟΤΔ και ολοκληρώνεται από 

την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας ή την Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) 

αναλόγως του είδους του δικαιούχου. Η ΟΤΔ επεξεργάζεται τον πρόχειρο διοικητικό 

έλεγχο, ελέγχει την ύπαρξη των δικαιολογητικών και αν δεν χρειάζεται να επιστραφεί 

στον δικαιούχο για διόρθωση προφανών λαθών, οριστικοποιεί τον διοικητικό 

έλεγχο. Επισημαίνεται ότι στη καρτέλα «Παραστατικά» καταχωρίζεται ανά 

παραστατικό η Πιστοποιημένη Καθαρή Αξία, όπως την αιτείται ο δικαιούχος, χωρίς 

η ΟΤΔ να μπαίνει στη διαδικασία ελέγχου του ποσού. Στη συνέχεια είναι 

αρμοδιότητα της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας ή της ΕΥΕ ΠΑΑ να επεξεργαστούν 

τον πρόχειρο διοικητικό έλεγχο που δημιουργήθηκε μετά την οριστικοποίησή του και 

να ολοκληρώσουν τον διοικητικό έλεγχο του αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου. 

Επίσης οι κρατήσεις-παρακρατήσεις, εάν υπάρχουν, πρέπει να καταχωρηθούν από 

την Περιφέρεια ή την ΕΥΕ ΠΑΑ αναλόγως του είδους του δικαιούχου. 

• Ενημέρωση Τεχνικών Δελτίων ως Μέλος Φορέα  

 

• H ΟΤΔ τροποποιεί το μεταπτωμένο στο ΟΠΣΑΑ τεχνικό Δελτίο όσων δικαιούχων είναι 

Μέλη Φορέα ΟΤΔ, συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο και οριστικοποιεί. 
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Ενημέρωση πεδίου Μέλους Φορέα 

 

Η Περιφέρεια εγκρίνει το τεχνικό δελτίο και οριστικοποιεί. Η ΟΤΔ δεν έχει πρόσβαση στην 

αξιολόγησή του μετά την ενημέρωσή του ως Μέλος Φορέα. 

 

Τονίζεται ότι για τους απλούς δικαιούχους δεν χρειάζεται τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου από 

την ΟΤΔ. 

 

 

Μετάπτωση Αιτημάτων Πληρωμής και Διοικητικών Ελέγχων τους 

από ΠΣΚΕ 

 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣΚΕ με την χρήση των web services ενημερώνονται οι αιτήσεις 

πληρωμής και οι διοικητικοί τους έλεγχοι στο ΟΠΣΑΑ. 
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Τροποποίηση Διοικητικού Ελέγχου Αιτήματος Πληρωμής από Ο.Τ.Δ 
 

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η καταχώριση Παρακρατήσεων για αιτήματα Πληρωμής 

Απλού Δικαιούχου, τροποποιείται ο διοικητικός έλεγχος και τις καταχωρίζει η ΟΤΔ στην 

καρτέλα Παρακρατήσεις. 

 
Καταχώριση Παρακρατήσεων για αιτήματα Πληρωμής Απλού δικαιούχου από ΟΤΔ 

 

Στις περιπτώσεις Αιτημάτων Μέλους Φορέα, η ΟΤΔ πρέπει να τροποποιήσει τον διοικητικό 

έλεγχο, να τον οριστικοποιήσει ώστε να δημιουργηθεί πρόχειρος διοικητικός για την ΕΥΔ (ΕΠ) 

της οικείας Περιφέρειας, η οποία και πρέπει να  ολοκληρώσει την καταχώριση της στο ΟΠΣΑΑ 

όπως και να καταχωρίσει τις παρακρατήσεις αν απαιτούνται. 

 

 



ΕΚΔΟΣΗ 3.0                                                          ΑΘΗΝΑ 6-2022                                                 9 
 

Δημιουργία Παρτίδας  

 
Για τα αιτήματα πληρωμής απλών δικαιούχων η διαδικασία ολοκληρώνεται στο ΟΠΣΑΑ από 

την ΟΤΔ. Για τα αιτήματα Μελών Φορέα ΟΤΔ από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και 

για τα Μέλη Φορέα-Περιφέρεια από την ΕΥΕ ΠΑΑ. 

Επιλέγεται  από το μενού Υποσύστημα Πληρωμών και Χρηματοροών -> Συγκέντρωση 

Αιτημάτων Πληρωμής (Παρτίδα) και Νέα Εγγραφή 

 

 

Στην οθόνη επιλέγεται με τη χρήση του φακού η Πρόσκληση (Υποδράση) στην οποία ανήκουν 

τα αιτήματα πληρωμής που θα παρτιδοποιηθούν, ο Κωδικός Έργου και  τέλος η Καταχώρηση 

 

Οθόνη δημιουργίας Παρτίδας 
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Επιλογή Πρόσκλησης-Κωδικού Έργου και καταχώριση 

Στην καρτέλα «Αιτήματα Πληρωμής» επιλέγεται το «Νέα Εγγραφή» και στη κενή εγγραφή 

που δημιουργείται, με χρήση του φακού στη στήλη Κωδικό ΟΠΣΑΑ, προστίθεται το αίτημα/τα 

αιτήματα πληρωμής στην παρτίδα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα πολλαπλής επιλογής αιτημάτων πληρωμής προς εισαγωγή τους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην επιλογή των αιτημάτων πληρωμής που θα συνδεθούν στην παρτίδα 

Προσθήκη Αιτήματος Πληρωμής σε Παρτίδα 

Μετά την οριστικοποίησή της η παρτίδα παίρνει την κατάσταση «Προτεινόμενη» και μπορεί 

να συνδεθεί με απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 
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Σύνδεση Παρτίδας με Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης 

 
Η ΕΥΕ ΠΑΑ έχει καταχωρίσει στο ΟΠΣΑΑ πρόχειρη απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

μετά την έκδοσή της. Επίσης, έχει ενημερώσει τις ΟΤΔ και Περιφέρειες σχετικά με τον αριθμό 

της και την Ημερομηνία Πρωτοκόλλου ώστε να μπορούν να την αναζητήσουν και να την 

χρησιμοποιήσουν όπως παρακάτω. 

Στο Υποσύστημα Πληρωμών και Χρηματοροών-> Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, ο 

χρήστης αναζητά την Απόφαση χρησιμοποιώντας το πεδίο «Αριθμός Απόφασης Έγκρισης».  
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Αναζήτηση Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης 

Αν είναι οριστική επιλέγει τροποποίηση, αλλιώς αν είναι πρόχειρη την επιλέγει με το μολύβι 

αριστερά της. 

 

Στην οθόνη  που ανοίγει επιλέγει στην λίστα «Νέα Εγγραφή» και προσθέτει παρτίδα/ες 

επιλέγοντας τον φακό, όπως παρακάτω (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Κατά την 

σύνδεση παρτίδων της ΟΤΔ, με Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, φέρνει παρτίδες 

και έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας και ΕΥΕ ΠΑΑ και το αντίθετο): 
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Τέλος, επιλέγει καταχώριση και οριστικοποίηση (Προσοχή: η διαδικασία να 

οριστικοποιείται άμεσα από τους ΕΦΔ). 
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Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων 

 
Η ΟΤΔ για τις παρτίδες αρμοδιότητάς της, δηλ. για αιτήματα πληρωμής απλών δικαιούχων 

επιλέγει Υποσύστημα Πληρωμών κ Χρηματοροών -> Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων. 

Για τα Μέλη Φορέα ΟΤΔ ή Μέλη Φορέα Περιφέρεια η ενέργεια αντίστοιχα γίνεται από την 

ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρεια ή την ΕΥΕ ΠΑΑ 

 

Αναζήτηση Παρτίδας 

Πληκτρολογεί την παρτίδα και επιλέγει ένα οποιοδήποτε πεδίο 

 

 

Έπειτα επιλέγει Εκτύπωση 
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Το αρχείο δημιουργείται όπως στην παρακάτω οθόνη. 

 

Η Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων είναι της μορφής: 
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Υπογράφεται εις διπλούν, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο και τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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Με αντίστοιχο τρόπο η ΟΤΔ  για τα αιτήματα αρμοδιότητάς της, από το μενού Υποσύστημα 

Πληρωμών και Χρηματοροών, μπορεί να εκτυπώσει την Κατάσταση 

Κρατήσεων/Παρακρατήσεων με μορφή: 

 


