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1. Τις διατάξεις: 

α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισµού 

Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και 

Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών ∆ιευθύνσεων και θέσεων 

προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής 

Γης Α.Ε." και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει  

τροποποιηθεί και ισχύει µε το Νόµο 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85). 

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες 

και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς 

των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 

άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων», (Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» (Α΄ 98). 

στ) Του Π.∆.107/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 31 παρ. 3 και 

άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237). 

ζ) Του Π.∆..24/2015 «Σύσταση και Μετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της 

Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20). 

η) Του Π.∆..70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανα-

σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου 
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Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 

Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας 

Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» (Α΄ 114). 

θ) Του Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

2. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 «σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 

κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ.352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 

2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του 

Συµβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, p.549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον 

αφορά τους οργανισµούς πληρωµών και άλλους οργανισµούς, τη δηµοσιονοµική 

διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασµών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» 

(ΕΕ L 255, 28.8.2014, p.18), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης 

Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 

αφορά τους οργανισµούς πληρωµών και άλλους οργανισµούς, τη δηµοσιονοµική 

διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασµών, τους κανόνες σχετικά µε τους 

ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια» (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής «για την 

έγκριση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI: 

2014GR06RDNP001). 

6. Την υπ’ αριθµ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων  «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
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και Ελέγχου του Προγράµµατος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”» 

(Β΄ 1273), όπως ισχύει. 

7. Το υπ’ αριθµ. 429/5-2-16 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων για την µερική ∆ιαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισµού Πληρωµής για τις 

πληρωµές των µέτρων που αφορούν ανειληµµένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 

και εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020. 

8 Την παρ. 5.3.1 της αριθµ. 22501/29.2.2016 Εγκυκλίου  οδηγιών µε Α∆Α 

Ω7ΝΕ465307-61Φ για την έγκριση και χρηµατοδότηση του Π∆Ε 2016 και τον 

προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2017 – 2019 της  Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και 

Τουρισµού. 

9. Την υπ’ αριθµ. 141447/29.12.2016 ΚΥΑ «Τακτοποίηση πληρωµών ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού έτους 2016, χρηµατοδότηση του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθµιση σχετικών 

θεµάτων.» 

10.Την διαδικασία χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων 

Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) από τον ΚΑΕ 5323 του τακτικού 

προϋπολογισµού εξόδων του Φ. 29/110 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων. 

11.Την µε αρ.πρωτ.41133/15-05-2017 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

12.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΕΠΕ – ΝΠΙ∆ και του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Άρθρο 1 

Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλους φορείς 

 

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) µε βάση 

το άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, το άρθρο 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 907/2014 

της Επιτροπής και το άρθρο 62, Κεφ. Β1 του ν. 4314/2014 «Α) για τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
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προγραµµατική περίοδο 2014−2020, αναθέτει στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονοµίας των Περιφερειών και στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων µέρος των καθηκόντων 

του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013, για 

τις πληρωµές του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» και για τις 

πληρωµές του υποµέτρου 4.2., των δράσεων 4.2.1" Μεταποίηση, εµπορία και 

ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν)" και 

4.2.2 "Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εκτός του 

Παραρτήµατος Ι (µη γεωργικό προϊόν)" για επενδύσεις συνολικού 

προϋπολογισµού έως 600.000 € ανά επένδυση και της δράσης 4.2.3 

"Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από 

επαγγελµατίες αγρότες", του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 

παρούσας απόφασης. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείµενο της ανάθεσης 

 

1.Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών αναλαµβάνουν τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 

1273/Β/4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των 

πληρωµών, για τη χρηµατοδότηση των νοµικών δεσµεύσεων των δικαιούχων 

του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», συνεπικουρούµενες από 

τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων.  

2.Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων ή οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των 

Περιφερειών αναλαµβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής βάσει 

της διαδικασίας Ι.6.4 του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΠΑΑ 

2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και 

εκκαθάριση) των πληρωµών, για τη χρηµατοδότηση των νοµικών 

δεσµεύσεων των δικαιούχων του υποµέτρου 4.2., των δράσεων 4.2.1" 

Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του 

ΑΔΑ: 69ΡΠ4653ΠΓ-ΣΘΝ



Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν)" και 4.2.2 "Μεταποίηση, εµπορία και 

ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι (µη γεωργικό προϊόν)" 

για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισµού έως 600.000 € ανά επένδυση και 

της δράσης 4.2.3 "Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

από επαγγελµατίες αγρότες". 

 

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις  των φορέων  στους οποίους  ανατίθενται καθήκοντα 

 

1. Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών και οι ∆/νσεις 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων 

συνεργάζονται µε τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την εξειδίκευση εργαλείων και 

προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους: 

α) ∆ιενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται από την ενωσιακή 

νοµοθεσία, σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αιτήσεων πληρωµών, τη 

διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και τη συµφωνία τους προς 

τους  ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση  της πληρωµής, σύµφωνα µε 

τα άρθρα 58 και 59 του Κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013, το άρθρο 48 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 809/2014 και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν 

την εφαρµογή του υποµέτρου και των δράσεων του άρθρου 2. 

β) Υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούµενα έγγραφα εντός των 

προθεσµιών και µε τη µορφή που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, 

σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013 και τις εθνικές 

κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρµογή του υποµέτρου και των 

δράσεων του άρθρου 2.  

γ) Πληροφορούν την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις 

αναγκαίες πιστώσεις που απαιτούνται των προς χρηµατοδότηση πράξεων  

του  υποµέτρου και των δράσεων του  άρθρου  2. 

δ) Αποδέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους εποπτείας από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ και του παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, 

σύµφωνα µε την περίπτωση Γ.1 της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι του 

Κανονισµού (ΕΕ) 907/2014. 
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ε) Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισµού πιστοποίησης, για τον έλεγχο 

των λογαριασµών ως προς το αληθές, την πληρότητα  και την ακρίβειά τους 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5 του 

Κανονισµού (ΕΕ) 908/2014.  

στ) Εξασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που τηρούν σχετικά µε την άσκηση των 

καθηκόντων που τους ανατίθενται µε την παρούσα απόφαση, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εγγράφων, όπου αυτά διατίθενται 

µε αυτή τη µορφή, υπό τους όρους της ενωσιακής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε 

το άρθρο 49 του Κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013, διατηρούνται µε τρόπο που 

διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιµότητά τους καθ΄ 

όλο το χρονικό διάστηµα υποχρέωσης φύλαξής τους.  

2. Όλες οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την άσκηση των καθηκόντων που 

ανατίθενται στους φορείς µε την παρούσα απόφαση, περιγράφονται στη 

σύµβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που υπογράφεται 

µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Περιφερειάρχη εκάστης Περιφέρειας, σύµφωνα 

µε την περίπτωση Γ.1(i) της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι του 

Κανονισµού (ΕΕ) 907/2014.  

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις  του ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ: 

α) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί 

στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών και στις ∆/νσεις 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, και έχει την τελική ευθύνη 

έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νοµιµότητα και κανονικότητα των 

πληρωµών συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της χρηστής  

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και για την κατάρτιση των λογαριασµών, 

σύµφωνα µε την περίπτωση Γ1(ii) της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι του 

Κανονισµού (ΕΕ) 907/2014. 

β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που έχει ανατεθεί σύµφωνα 

µε την παρούσα απόφαση και πραγµατοποιεί ελέγχους εποπτείας στις 
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∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών και στις ∆/νσεις 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύµφωνα µε την αρχή 

της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και σε συµµόρφωση µε τους 

ενωσιακούς κανόνες. 

γ) Παρέχει στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών και στις 

∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών 

Ενοτήτων πρόσβαση σε εφαρµογές λογισµικού και πληροφοριακά συστήµατα 

για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων  που τους αναθέτει, 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας.  

 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, ….. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 
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