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ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2

YA 1337/2022 (B’ 2310)



▪ Αποστολή email από ΟΠΕΚΕΠΕ για εκκαθάριση εγγυητικής και εισαγωγή 
στη νέα διαδικασία

▪ Τροποποίηση Προσκλήσεων από ΟΤΔ στο ΟΠΣΑΑ και οριστικοποίηση από 
ΕΥΕ ΠΑΑ !

▪ Τροποποίηση νομικών δεσμεύσεων/ΤΔΕ για την επιλογή δικαιούχων ως 
Μέλη Φορέα από ΟΤΔ !

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ
ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δικαιούχοι που δεν σχετίζονται με 
την ΟΤΔ (ΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Όλες οι διαδικασίες γίνονται από 
την ΟΤΔ

Δικαιούχοι που σχετίζονται με την 
ΟΤΔ (ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΙΣ) !

• Η ΟΤΔ παραλαμβάνει τα αιτήματα των 
δικαιούχων

• Διενεργεί έλεγχο πληρότητας/ορθότητας 
των αιτημάτων !

• Τα διαβιβάζει στην Περιφέρεια
• Η Περιφέρεια ελέγχει τις διαδικασίες και 

αποφασίζει

Οι πληρωμές διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (!)



Τροποποίηση Προσκλήσεων

Όσες ΟΤΔ δεν έχουν περάσει τα δικαιολογητικά σταδίων ΔΕ-τροποποιήσεων-
πληρωμών μπορούν να τα καταχωρήσουν με την τροποποίηση αυτή !



Τροποποίηση νομικών δεσμεύσεων/ΤΔΕ

• Η διαδικασία γίνεται εξολοκλήρου από την ΟΤΔ (Εγχειρίδιο ΟΠΣΑΑ) !



ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΙΣ

➢Όσοι δικαιούχοι έχουν σχέση με την ΟΤΔ (Μέλη ΕΔΠ, Μέτοχοι, Μέλη ΔΣ 
Αναπτυξιακής), με συνέπεια να δημιουργείται υπόνοια για σύγκρουση 
συμφερόντων

Προσοχή!!!

Η σχέση με τον δικαιούχο μπορεί να προκύπτει ακόμη και μέσω:

❖ Προγραμματικής Σύμβασης

π.χ. Μέλος Φορέα έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με δικαιούχο 
του Υπομετρου 19.2, για την εκτέλεση ενταγμένου έργου.

❖ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικαιούχο ορίζεται ή ταυτίζεται με αυτό του  
ΜΕΛΟΥΣ ΦΟΡΕΑ

π.χ. Το Δ.Σ. του Δικαιούχου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Δήμου που 
είναι ΜΕΛΟΣ ΦΟΡΕΑ  

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα πρέπει να οριστούν στο ΟΠΣΑΑ ως ΜΕΛΗ 
ΦΟΡΕΑ και οι διαδικασίες να γίνουν από την Περιφέρεια. (!)



Έλεγχος πληρότητας/ορθότητας

• Η ΟΤΔ ελέγχει αν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα 
στο ΟΠΣΑΑ ή έχουν προσκομιστεί σε φυσικό φάκελο από τον Δικαιούχο 
(Έλεγχος πληρότητας) και

• Ελέγχει αν στο ΟΠΣΑΑ ή στον φυσικό φάκελο υπάρχει κάποιο προφανές 
λάθος (π.χ. αναριθμητισμός/αναγραμματισμός, δικαιολογητικό 
αναρτημένο σε λάθος πεδίο) (Έλεγχος ορθότητας)

• Ενημερώνει τον δικαιούχο ότι το αίτημα χρήζει διορθώσεων

• Δεν κάνει έλεγχο ουσίας (!)



ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρα 12,  13, 14, 21, 32, 33 και 43 της YA 1337/2022 (B’ 2310)

➢ΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η διαδικασία γίνεται εξολοκλήρου από την ΟΤΔ (παραλαβή 
αιτήματος-έλεγχος-έκδοση απόφασης)

ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΙΣ

1. Παραλαβή αιτήματος από ΟΤΔ

2. Διαβίβαση στην Περιφέρεια μετά από έλεγχο 
πληρότητας/ορθότητας  (έντυπο 11 οδηγού ΔΕ)

3. Έλεγχος του αιτήματος και οριστικοποίησή του στο ΟΠΣΑΑ από 
Περιφέρεια και έκδοση σχετικής Απόφασης (Δημοσίου 
Χαρακτήρα Παρεμβάσεις)

Έλεγχος του αιτήματος από την Περιφέρεια, έκδοση σχετικής 
Απόφασης και προσαρμογή του ΠΣΚΕ από την ΟΤΔ, σύμφωνα με 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (Ιδιωτικού Χαρακτήρα 
Παρεμβάσεις)



ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…
➢ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

▪ Στα ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΙΣ η ΟΤΔ δεν συμπληρώνει εισηγήσεις

▪ Δεν απαιτείται τροποποίηση της ΝΔ πριν την τελική πληρωμή

▪ Στα ιδιωτικά έργα η τροποποίηση του ΤΔΕ, αν απαιτείται, γίνεται πριν το 
τελικό αίτημα πληρωμής του δικαιούχου

▪ Υπογραφή Αποφάσεων προέγκρισης των σταδίων ΔΕ από Περιφερειάρχη ή 
άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο αντί από Προϊστάμενο.

▪ Σε τροποποιήσεις Ήσσονος Σημασίας, οι οποίες σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο είναι αρμοδιότητα της ΟΤΔ, αν αφορά ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΙΣ η εισήγηση της 
ΕΠΠ (έντυπο 7 οδηγού ΔΕ) αποστέλλεται πριν το αίτημα πληρωμής και την 
ενημέρωση της ΕΔΠ, στην Περιφέρεια για τυχόν παρατηρήσεις. 

▪ Αν έργο ΜΕΛΟΥΣ ΦΟΡΕΑ αποπληρώθηκε από ΟΤΔ και εκκρεμεί η έκδοση 
απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης, τότε η ΟΤΔ αποστέλλει την εισήγηση της ΕΠΠ 
στην Περιφέρεια. 

▪ Επίσης, προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται η υποβολή αιτήματος 
Ολοκλήρωσης Πράξης από τον δικαιούχο στο ΟΠΣΑΑ, αντίθετα με όσα 
αναγράφονται στον οδηγό.

▪ Το ΟΠΣΑΑ έχει διορθωθεί και σύντομα η ΟΤΔ θα έχει δικαίωμα αξιολόγησης 
των σταδίων ΔΕ, καθώς και απόφαση ένταξης/τροποποίηση/απένταξη και 
ολοκλήρωση πράξης.



ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

• Δικαιούχος η Περιφέρεια και ταυτόχρονα ΜΕΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

(αφορά Δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις)

• Η ΟΤΔ παραλαμβάνει το αίτημα
• Διενεργεί έλεγχο πληρότητας/ορθότητας
• Το διαβιβάζει στην ΕΥΕ ΠΑΑ
• Η ΕΥΕ ΠΑΑ ελέγχει τις διαδικασίες και αποφασίζει



ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Άρθρα 17 και 18 της YA 1337/2022 (B’ 2310)

➢ΑΠΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

o Η διαδικασία δεν αλλάζει σε σχέση με όσα γνωρίζετε, απλά η 
πληρωμή γίνεται από ΟΠΕΚΕΠΕ (οδηγός ΟΠΣΑΑ) 

o Νέα διαδικασία σε σχέση με ότι ίσχυε: η δημιουργία παρτίδας-
Σύνδεσή της με Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης-Κατάσταση 
Πληρωμής Υποχρεώσεων-Αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Στην επιλογή των αιτημάτων πληρωμής που θα 
συνδεθούν στην παρτίδα 2) Άμεση καταχώρηση και οριστικοποίηση 
Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης 3) Σύνδεση σωστής παρτίδας

o Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να καταχωριστούν στο ΟΠΣΑΑ 
κρατήσεις-παρακρατήσεις, αν δεν έχουν πληρωθεί από ανάδοχο-
δικαιούχο



ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

➢ ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΙΣ (Δημοσίου Χαρακτήρα Παρεμβάσεις)
1. Παραλαβή αιτήματος από ΟΤΔ
2. Διοικητικός Έλεγχος στο ΟΠΣΑΑ από ΟΤΔ και συμπλήρωση των 

απαραίτητων πεδίων (ο έλεγχος αφορά μόνο 
πληρότητα/ορθότητα)

3. Οριστικοποίηση από ΟΤΔ 
4. Δημιουργείται αυτόματα πρόχειρος Διοικητικός Έλεγχος για 

Περιφέρεια
5. Διαβίβαση φακέλου του δικαιούχου στην Περιφέρεια (Έντυπο 

Ε_3.2 ΟΠΕΚΕΠΕ)
6. Διοικητικός Έλεγχος αιτήματος από Περιφέρεια (Δυνατότητα 

Επιτόπιας επίσκεψης στο τελευταίο αίτημα πληρωμής για έργα 
που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις είτε με επιλέξιμη 
δημόσια δαπάνη μέχρι 50.000€ )

7. Δημιουργία παρτίδας από Περιφέρεια-Σύνδεσή της με 
Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης-Κατάσταση Πληρωμής 
Υποχρεώσεων-Αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή

8. Πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ



ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…
➢ ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΙΣ (Ιδιωτικού Χαρακτήρα Παρεμβάσεις)

1. Παραλαβή αιτήματος από ΟΤΔ

2. Ενημέρωση Τεχνικών Δελτίων ως Μέλος Φορέα: H ΟΤΔ τροποποιεί το μεταπτωμένο στο 
ΟΠΣΑΑ ΤΔΕ των Μελών Φορέα, συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο και οριστικοποιεί. Η 
Περιφέρεια εγκρίνει το ΤΔΕ και οριστικοποιεί. Η ΟΤΔ δεν έχει πρόσβαση στην 
αξιολόγησή του μετά την ενημέρωσή του ως Μέλος Φορέα. 

3. Διενεργεί έλεγχο πληρότητας/ορθότητας της αίτησης πληρωμής και συμπληρώνει το 
Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Πληρότητας Αίτησης πληρωμής (υπόδειγμα ΟΠΕΚΕΠΕ)

4. Διαβίβαση φακέλου του δικαιούχου στην Περιφέρεια (Έντυπο Ε_3.2 ΟΠΕΚΕΠΕ)

5. Διοικητικός Έλεγχος αιτήματος από Περιφέρεια και προσαρμογή του ΠΣΚΕ από την ΟΤΔ 
σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

6. Οριστικοποίηση, έγκριση της πιστοποίησης στο ΠΣΚΕ και μετάπτωση της αξιολόγησης 
στο ΟΠΣΑΑ από την ΟΤΔ

7. Τροποποίηση του διοικητικού ελέγχου που έχει δημιουργηθεί από την μετάπτωση στο 
ΟΠΣΑΑ και οριστικοποίηση από την ΟΤΔ, ώστε να δημιουργηθεί πρόχειρος διοικητικός 
για την Περιφέρεια, η οποία και πρέπει να ολοκληρώσει την καταχώριση της στο ΟΠΣΑΑ 
όπως και να καταχωρίσει τις παρακρατήσεις αν απαιτούνται.

8. Δημιουργία παρτίδας από Περιφέρεια-Σύνδεσή της με Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης 
Πίστωσης-Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων-Αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή

9. Πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ



Ευχαριστούμε

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης

Νίκος Κώτσηρας


