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ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ 21.02.2013, ΜΕ ΕΥΕ-ΠΑΑ, ΜΟΝ-Β5 

 
 
Την Πέμπτη 21.02.2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα Γραφεία της ΕΥΕ-ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα παρουσία των στελεχών της Μονάδας Β5 παρουσία όλων των Υ.Μ. της 
Ελλάδος για τον άξονα 3-ΠΑΑ. 

 
Κύρια θέματα ήταν: 
Διαδικασίες πιστοποιήσεων τροποποιήσεων, υλοποίησης Α΄ πρόσκλησης. 

Επισημανθήκαν τα έξης: 
 
Α) Χρονοδιάγραμμα. Τονίσθηκε ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή όσον αφορά στα 
χρονοδιαγράμματα, κυρίως χρονοδιάγραμμα κατάθεσης 1ου Αιτήματος πληρωμής(20%). Θα 
πρέπει να είναι εμπρόθεσμο σε όλα τα προαπαιτούμενα του, δηλαδή  αδειοδοτήσεις, 
τιμολογήσεις, εξόφληση τιμολογίων, κ.α., και μάλιστα σε περίπτωση που το αίτημα έχει 
κατατεθεί και ανασταλεί για λόγους π.χ. μη εξόφλησης τιμολογίων θα πρέπει να 
επικαιροποιείται σε συνεργασία με τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό. 
 
Β) Τροποποιήσεις (εντός Διακριτών), θα πρέπει να γίνονται μόνο επί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ» δηλαδή να δηλώνονται ποιες είναι οι ολοκληρωμένες εργασίες και να υπάρχουν οι 
σχετικές σημειώσεις στους πινάκες 1. Και 2. Που καταθέτει συμπληρωμένους ο δικαιούχος 
(στη στήλη παρατηρήσεις) και να συνοδεύονται από αιτιολόγηση δικαιούχου και 
γνωμοδότηση-εισήγηση υποστηρικτικού μηχανισμού. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ). Οι τροποποιήσεις εκτός διακριτών γίνονται πάλι επί 
ολοκληρωμένων εργασιών αλλά απαιτείται έγκριση της ΕΥΕ-ΠΑΑ, Μον.Β5. 
 
Γ) Τυχόν 2η παράταση της κατάθεσης 1ου Αιτήματος πληρωμής. Συζητήθηκε ότι πολλοί 
δικαιούχοι ζητούν ή χρειάζονται σχετική παράταση. Θα πρέπει να γίνεται «ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ», πλήρως τεκμηριωμένη, επί της όποιας θα Γνωμοδοτεί ο Υ.Μ. θετικά ή αρνητικά. 
Σε κάθε περίπτωση επειδή το θέμα άφορα το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος και 
απαιτείται τροποποίηση, οι απαντήσεις ή αποφάσεις της ΕΥΕ-ΠΑΑ-Β5 θα ανακοινωθούν  μετά 
τη διερεύνηση αυτής της δυνατότητας. 
 
Δ) Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Γίνονται ενέργειες για τη λειτουργία του 
(προβλέπονται διαγωνιστικές διαδικασίες κλπ.) το συντομότερο δυνατόν. 
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα είναι ενεργό και για ποιοι είναι οι οροί και 
προϋποθέσεις. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο δουλεύει εντατικά η Ειδική Γραμματεία και 
αναμένουμε ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι άμεσο ζήτημα του τρέχοντος α’ 
τετραμήνου 2013, επομένως θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι δικαιούχοι που έχουν 
εκφράσει σχετικά ερωτήματα και το χρονοδιάγραμμά τους λήγει έως και τον Απρίλιο 2013. 
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Ε) Πινάκες – «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» έχει αλλάξει ο πινάκας 2 και από σήμερα 
αναρτάται σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα www.etal-sa.gr,  
(Διαδρομή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Διαδικασίες-Διευκρινήσεις για την υλοποίηση έργου 
Υποστηρικτικού Μηχανισμού Βορίου Αιγαίου.) με σχετικές διευκρινίσεις, Θα πρέπει να 
ενημερώνονται οι δικαιούχοι και να συμπληρώνουν τους νέους πίνακες με σχετικές έγγραφες 
παρατηρήσεις επί των τυχόν τροποποιήσεων (θέμα Β) 
 
ΣΤ) Προσοχή στη σύνταξη του «ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» (αφορά υποδείγματα για αίτημα 
πληρωμής με ή χωρίς προκαταβολή).  
Θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένο διότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο έλεγχου από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Οι  Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί διότι το πόσο δημόσιας δαπάνης που αιτούνται 
δεν αλλάζει ως εκ τούτου τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες εφαρμόζουν στη διαδικασία τυχόν 
ποινής-περικοπών προϋπολογισμού. (όπως περιγράφεται στην οριστική τους έγκριση). 
Σε κάθε περίπτωση αποτελεί σημείο διαβούλευσης με τους δικαιούχους η διαδικασία 
επικαιροποίησης του αιτήματος πληρωμής. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!, Οι Δικαιούχοι μόλις πιστώνεται ο λογαριασμός τους ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώνουν τον 
Υ.Μ. και να προσκομίζουν φ/α της πίστωσης του λογαριασμού τους και Αθεώρητο Τιμολόγιο 
επιχορήγησης όπως και την εγγραφή του τιμολογίου στα λογιστικά βιβλία τους. 
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

Για το Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ 

Βορείου Αιγαίου ΑΜΚΕ 

 

 

Αναστάσιος Μ. Περιμένης       

Γεν. Διευθυντής  

http://www.etal-sa.gr/

