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Προς:        Μυτιλήνη, 28.08.2012 
Διευθυντές – Ομάδα Έργου 

Υποστηρικτικός Μηχανισμός  

Άξονα 3 – ΠΑΑ (Ιδιωτικά Επενδυτικά Σχέδια) 

Α.Π.:  13727 

     
Αντένες Κ.Μ.Υ Βορείου Αιγαίου  

ΑΝΕΛ. Α.Α.Ε.-ΟΤΑ 

Κ.Α.Ε.Κ. Ν.ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 

ΕΤΑΧ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ  

 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Παραθέτουμε τη διαδικασία πιστοποίησης και διεκπεραίωσης αίτησης πληρωμής των ενταγμένων 
επενδυτικών σχεδίων του άξονα 3 του ΠΑΑ σε σχέση με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. 

Επισημαίνουμε ότι το κείμενο αποτελεί μία περίληψη των διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας όπως αυτές ορίζονται στα επίσημα 
έγγραφά της. Το κείμενο αυτό στην εφαρμογή των διαδικασιών μπορεί να διαμορφώνεται, 
αναμένουμε σχόλια και παρατηρήσεις σας. 

Επίσης το κείμενο αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα μας ούτως ώστε να διατυπωθούν σχόλια και 
από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. 

 

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ –ΜΗΤΡΩΟ ΟΠΕΚΕΠΕ 

 
Σύμφωνα με την 100012/10.10.2011, εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει όλοι οι δικαιούχοι με δική 
τους μέριμνα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής και χορήγησης, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
αριθμού μητρώου συναλλασσομένων με σχετική αίτηση (Συνημμένο 1 της εγκυκλίου). Αυτή τη 
διεργασία την εκτελούν οι δικαιούχοι, εμείς οφείλουμε να τους ενημερώσουμε και να τους 
βοηθήσουμε να την ολοκληρώσουν παρέχοντας τους σχετικές πληροφορίες, (επισημαίνουμε ότι 
χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της Υπογραφής). 

Κρατάμε στο φάκελο του δικαιούχου φωτοαντίγραφο της αίτησης του και φωτοαντίγραφο της 
απάντησης (με το σχετικό αριθμό) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Συνιστούμε η διεργασία αυτή να πραγματοποιείται το συντομότερο και σίγουρα κατά  τη φάση της 
αυτοψίας έναρξης. 

 

Β. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 
Σύμφωνα με τα υποδείγματα που έχουν διαμορφωθεί πρέπει πριν τη διενέργεια της πιστοποίησης 
να γίνουν αυτοψίες σε όλα τα επενδυτικά σχέδια.  

Προσοχή στο ζήτημα καταγραφής των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την αυτοψία, 
και την αντίστοιχη έκδοσης σχετικών δελτίων αποστολής και παραστατικών. Σε αυτό το στάδιο 
ενημερώνονται ξανά επίσημα και οι δικαιούχοι για το σύνολο της διαδικασίας υλοποίησης. 
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Επίσης διασφαλίζουμε ότι ο εκάστοτε φάκελος που τηρούμε για κάθε δικαιούχο, περιέχει τις 
προεγκρίσεις, τις δηλώσεις υποδοχής και τις οριστικές  εγκρίσεις. 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. 

 
    (Πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας) 

Μετά την ολοκλήρωση της «Αυτοψίας Έναρξης», ακολουθούμε πιστά το πρωτόκολλό μας όσον 
αφορά στις χρονικές προτεραιότητες των αιτημάτων πληρωμής.  

Εκτελούμε έλεγχο αδειοδότησης των εργασιών καθώς και έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας 
των παραστατικών (επιμετρήσεις, δελτία αποστολής, βεβαιώσεις εξοπλισμού, τιμολόγια, 
εξοφλήσεις κ.λπ.) κατά περίπτωση.  

Ελέγχουμε τους πίνακες και την ορθή καταγραφή αυτών. Επισημαίνουμε ότι οι δικαιούχοι 
οφείλουν να έχουν προσκομίσει του πίνακες και τις επιμετρήσεις σε ψηφιακή μορφή 
(επιμετρήσεις- πίνακες σε xls). 

Αφού γίνει η εκ των εγγράφων προετοιμασία, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη και αυτοψία κατά 
τις οποίες ελέγχονται και καταγράφονται ευρήματα επί του αιτήματος. Εφόσον παρατηρηθούν  
ελλείψεις ενημερώνεται ο δικαιούχος για τη βελτίωση, διόρθωση ή συμπλήρωση του αιτήματος. 
Με την ολοκλήρωση της αυτοψίας και του ελέγχου, διαβιβάζεται ο φάκελος πληρωμής στην 
αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία: 

 
1. Διαβιβαστικό Δομής (Αντένας), με υπογραφή Διευθυντή 

2. Πρωτότυπο Αίτημα του δικαιούχου και πρωτότυπες δικές μας επιμετρήσεις. 

3. Το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων της αίτησης του δικαιούχου σε 
φωτοαντίγραφα.(Επισημαίνουμε ότι τα παραστατικά πρέπει να είναι σφραγισμένα και 
φωτοτυπημένα και για εμάς και για το Υπουργείο). 

4. Φορολογική-Ασφαλιστική Ενημερότητα (Πρωτότυπα με ικανή διάρκεια ισχύος), για 
είσπραξη χρημάτων και επιπλέον εφόσον υπάρχει ΙΚΑ Εργασιών την αντίστοιχη 
ενημερότητα, επίσης  αντίστοιχη ενημερότητα  ΟΓΑ για γεωργούς ή αν εφαρμόζει ΟΑΕΕ για 
ελεύθερους επαγγελματίες. 

5. Το πρακτικό διοικητικού ελέγχου δαπανών μέτρου 41, μαζί με τους πίνακες, κατάλληλα 
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Αντένας/Δομής, και την 
επιτροπή). 

6. Φωτοαντίγραφα της έκθεσης αυτοψίας μας με σχετικές φωτογραφίες. 

7. Φωτογραφική αποτύπωση της σχετικής πινακίδας του έργου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
(ΕΥΕ-ΠΑΑ) και σε κατάλληλο σημείο. 

8. Φωτοαντίγραφα του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 
Παρακαλούμε να λάβετε υπ ‘όψιν τα παραπάνω ως μία περίληψη των διεργασιών που προβλέπει 
το σύστημα της ΕΥΕ-ΠΑΑ, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν περεταίρω εξειδικευμένα και επί μέρους 
δεδομένα που περιγράφονται στις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες. 
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Τέλος μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή από εσάς στην αρμόδια υπηρεσία ψηφιακά, μας 
αποστέλλετε αντίγραφο του διαβιβαστικού (αρχείο PDF με υπογραφή) και του σχετικού πρακτικού 
πιστοποίησης (αρχείο .doc και .xls) για την τήρηση της σχετικής βάσης δεδομένων.  

 

Παρακαλούμε σε περίπτωση που θα χρειαστείτε περαιτέρω στοιχεία επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Αναστάσιος Μ. Περιμένης 

Γεν. Διευθυντής 


