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Έκδοση

Ημερομηνία

0.1.

9.10.2015

Εκδότης

Υπεύθυνος Σύνταξης

Σχόλια

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης
της Ανταγωνιστικότητας

0.2.

22.3.2018

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης &
Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης
της Ανταγωνιστικότητας

Νομικό Πλαίσιο

1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
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2. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17 ης Δεκεμβρίου 2013
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1698/2005 του Συμβουλίου.
3. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου 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
4. Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17 ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
5. Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17 ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
6. Καν.(ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6 ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
Καν.( ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμού
πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους
κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια.
7. Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη
θέσπιση μεταβατικών διατάξεων
8. Καν 640/2014 της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις
διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
και την πολλαπλή συμμόρφωση»
9. Την αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
10. Το Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) 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.
11. Την αριθ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/04-05-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τη «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020».
12. Το με αρ. πρωτ. 429/5-2-16 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την μερική
Διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής.
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13. Την με με αριθμ. ΚΥΑ 407756/6081/20.9.1994 (ΦΕΚ 711Β/21.9.1994)ΑΔΑ:
με θέμα
«Πρόγραμμα Πρόωρης
Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του καν. (ΕΟΚ) αρ. 2079/92 του Συμβουλίου ».
14. Την με με αριθμ. ΥΑ 414535/6194/23.9.1994 με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου της Πρόωρης
Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του καν. 2079/92».
15. Την με με αριθμ. ΚΥΑ 422/408583/6914/29.11.2000 (ΦΕΚ 1523Β/14.12.2000) με θέμα «Πρόγραμμα
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του καν. (ΕΚ) αρ. 1257/99 του Συμβουλίου».
16. Την με με αριθμ.ΥΑ 410544/7192/11.12.2000 με θέμα: «Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος της
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου ».
17. Την με με αριθμ. ΚΥΑ 515/212964/878/24.1.2003 (ΦΕΚ: 65B/24.1.2003) με θέμα: «Καθορισμός

των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής των δικαιούχων του προγράμματος της Πρόωρης
Συνταξιοδότησης Μέτρο 1 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.)
2000 – 2006».
18. Την με με αριθμ. ΚΥΑ 651/263030/1464/24.3.2006 με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 422/29.11.2000
ΚΥΑ πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1257/99 του
Συμβουλίου».
19. Την με με αριθμ. ΚΥΑ 303401/4393/8.9.2006 (ΦΕΚ 1394Β/14.9.2006) με θέμα: «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της αριθμ. 422/29.11.2000 ΚΥΑ πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα
πλαίσια εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου».
20. Την με με αριθμ. ΚΥΑ 5562/160320/17.12.2014 (ΦΕΚ: 3514 Β΄ 29-12-2014 ΑΔΑ: 7ΠΣΠΒ-8ΤΜ) με
θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/408583/6914/29-11-2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια Εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αρ. 1257/99 του Συμβουλίου,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
21. Το υπ΄αριθμ. Ares(2015) 3281085 – 5/8/2015 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμπεριληφθούν
δαπάνες του Μέτρου 113 (Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών) στο ΠΑΑ 2007-2013.
Εισαγωγή
Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων δικαιούχων και σε κάθε αίτηση πληρωμής στο
πλαίσιο των υποχρεώσεων του Μέτρου 113 που αφορά στην Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, είναι
επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την έκδοση των αποφάσεων οριστικής ένταξης στο Πρόγραμμα για
την καταβολή της ενίσχυσης, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάρισή της.
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, βάσει των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο
δικαιούχος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ε.Ε.
Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων (Διοικητικός Έλεγχος)
Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης
Σύμφωνα με τις αποφάσεις εφαρμογής του μέτρου, οι δικαιούχοι μια φορά εντός του τελευταίου μήνα κάθε
έτους υποβάλλουν αίτηση πληρωμής – δήλωση παραμονής τους στο Πρόγραμμα και τήρησης των
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δεσμεύσεων, στο φορέα εφαρμογής του προγράμματος στα κατά τόπους
καταστήματα της
Τράπεζας Πειραιώς.
Κάθε μήνα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων ακολουθούνται οι κάτωθι
ενέργειες:

1) Για όσους δικαιούχους έχει ολοκληρωθεί ο διοικητικός και μηχανογραφικός έλεγχος της αίτησης
πληρωμής μεταφέρονται με ηλεκτρονικό τρόπο τα απαραίτητα στοιχεία από τη μηχανογραφική βάση της
Τράπεζας Πειραιώς (Π.Σ.Α.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ο.Π.Σ.Α.Α.)
2) Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας:
- Δημιουργεί παρτίδα πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ, που περιλαμβάνει τους ανωτέρω δικαιούχους.
- Καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ το αρχείο των δικαιούχων που βρίσκονται σε κατάσταση εξαίρεσης
3) Η Δ/νση Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ καταχωρεί την εντολή κατανομής της σχετικής παρτίδας
πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ.
4) Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας στη συνέχεια:


συντάσσει Λίστα ελέγχου (Check List) του Μέτρου 113 (Λ_1) με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του
ελέγχου ανά κανονισμό, όπου αναγράφονται αναλυτικώς η (μη) επιλέξιμη δαπάνη, το πλήθος των (μη)
επιλέξιμων προς πληρωμή δικαιούχων, η ύπαρξη συγκεντρωτικής κατάστασης ελέγχων (Check List)
καθώς και τριμηνιαίας έκθεσης ελέγχου από το φορέα εφαρμογής και τέλος ο αριθμός των επιτόπιων
για το ελεγχόμενο διάστημα αναφοράς



Εκτυπώνει Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων από το ΟΠΣΑΑ με την αναγνώριση και εκκαθάριση
της δαπάνης με πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον
προϊστάμενο της Διεύθυνσης)



συντάσσει Διαβιβαστικό έγγραφο προς τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών ενισχύσεων (Δ_1)

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης
Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας προωθεί, με υπογραφή προϊσταμένου της Διεύθυνσης, το
φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου για την
πραγματοποίηση της πληρωμής. Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωμής αποστέλλεται στο Τραπεζικό
Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της
πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου. Στη συνέχεια η Δ/νση Πληρωμών - Τμήμα
Λογιστηρίου καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής
προκειμένου να ενημερωθεί ο Φορέας Εφαρμογής για την πραγματοποίηση της πληρωμής των δικαιούχων
της παρτίδας.
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Διασταυρωτικοί έλεγχοι με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
Δύο φορές κάθε έτος, η πρώτη στο διάστημα από 1/1/ έως 31/3 και η δεύτερη από 1/7έως 30/9, η
Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διενεργεί μηχανογραφικούς διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους για
το σύνολο των ενταγμένων, συζύγων και διαδόχων στο μέτρο 113 με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους, προκειμένου να επαληθεύσει:
1.

Οι Α.Φ.Μ. και τα Ονοματεπώνυμα των δικαιούχων, συζύγων και διαδόχων έχουν ταυτοποιηθεί και
είναι εν ζωή.

2.

Οι δικαιούχοι και οι σύζυγοι δεν λαμβάνουν επιδοτήσεις

3.
4.

Οι δικαιούχοι και οι σύζυγοί τους δεν έχουν στην κατοχή τους ζωικό και φυτικό κεφάλαιο
Οι διάδοχοι έχουν στην κατοχή τους την εκμετάλλευση και τη δηλώνουν στην Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων – όσον αφορά τους δικαιούχους και συζύγους αυτών – η Δ/νση
Πληροφορικής συντάσσει πρακτικό μηχανογραφικού ελέγχου (ΠΡ_1) στο οποίο αναφέρονται τα
αποτελέσματα των ανωτέρων ελέγχων.
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας εφόσον προκύψουν
ευρήματα αποστέλλει τα ανωτέρω αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού αρχείου στο Φορέα Υλοποίησης
(Τράπεζα Πειραιώς), για την διενέργεια των απαιτουμένων ελέγχων και την καταχώρησή τους στη βάση
δεδομένων του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια του έτους και μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω έλεγχοι από τη Τράπεζα Πειραιώς, για
όσους δικαιούχους και σύζυγους αυτών που συμπεριλαμβάνονται στο πρακτικό τη Δ/νσης Πληροφορικής
βρεθεί να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, τίθενται σε κατάσταση εξαίρεσης από τις τρέχουσες
πληρωμές. Από το καθεστώς της εξαίρεσης απαλλάσσονται όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Τράπεζας
Πειραιώς και δεν διαπιστωθούν παραβάσεις ή εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, όταν εκδοθεί η
προβλεπόμενη Απόφαση από τον Αρμόδιο Περιφερειάρχη και ενημερωθεί σχετικά η ηλεκτρονική βάση του
Μέτρου από τον Φορέα Υλοποίησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
Σχετικά έντυπα
Λ_1 : Λίστα ελέγχου (Check List)
ΠΡ_1 : Πρακτικό Μηχανογραφικού Ελέγχου
Δ_1 : Διαβιβαστικό
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Έντυπο Λ_1

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
(CHECK LIST)
Ημερομηνία: ..../...../.....
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ............./.............. Εγκύκλιο Οδηγιών για την διαδικασία πληρωμής του
Μέτρου Μ97 Υπομέτρου 97.1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
Αφορά υποχρεώσεις ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ μηνός: ............
Κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο έγινε η ένταξη των δικαιούχων: ...........
Αριθμός Παρτίδας: .......................
Αριθμός δικαιούχων: .............
Δημόσια Δαπάνη :

…………….. Ευρώ

Ενωσιακή Συμμετοχή: ...................... Ευρώ
Εθνική Συμμετοχή:

………………. Ευρώ

7. Επιτόπιοι Έλεγχοι Καν. (ΕΚ) 1257/99 & 2079/92 (Δείγμα 2,5%) –
Check list (αριθμός):
Παρατηρήσεις:
1. Βεβαιώνεται από το φορέα εφαρμογής ότι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις
ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.
2. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατ εφαρμογή της με αρ. Πρωτ. 515/212964/878/24.01.2003
Κ.Υ.Α. (άρθρο 3) διαπιστώθηκαν και εξαιρέθηκαν ........ αιτήματα από την εν’ λόγω πληρωμή.
3. Τριμηνιαία έκθεση για τη πορεία εφαρμογής της Πρόωρης Συνταξιοδότησης με αρ. Πρωτ. : .......
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
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Έντυπο Δ_1

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας

Ημερομηνία: ...../…../…..
Αρ. Πρωτ: ......

..........

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.3.»

Σας διαβιβάζουμε αναγνωρισμένο και εκκαθαρισμένο φάκελο πληρωμής, ο οποίος αφορά πληρωμή του Μέτρου
113 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
Ο φάκελος αφορά πληρωμές υποχρεώσεων μηνός .................. ως ακολούθως:

Παρακαλούμε για την έκδοση εντολής πληρωμής και τη μέριμνα για την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου
στην Τράπεζα.
Συνημμένα:

1) Λίστα Ελέγχου (Check-List)
2) Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

................................
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Έντυπο ΠΡ_1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στην Αθήνα στις .........................., ημέρα ............... πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Πληροφορικής του
ΟΠΕΚΕΠΕ, μηχανογραφικός έλεγχος σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ............ Εγκύκλιο πληρωμής της Δ/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό αυτό δόθηκαν από
την επισπεύδουσα Δ/νση εκτός από τα παρακάτω αρχεία και αναλυτικές οδηγίες για την διενέργεια του
διασταυρωτικού ελέγχου με τις βάσεις δεδομένων.
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΑΥΤΩΝ
Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο με όνομα (............) που στάλθηκε από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας,
Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ................, το οποίο
περιλάμβανε τους δικαιούχους και τις συζύγους αυτών που ήταν ενεργοί δικαιούχοι της Πρόωρης
Συνταξιοδότησης Αγροτών.
1) Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όσους δικαιούχους και συζύγους αυτών είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης έτους ....... με ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης προγενέστερη από την ημερομηνία απένταξης
(DismissDate).
2) Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος είναι ακόμη ενεργός (κενή ημερομηνία απένταξης DismissDate), ελέγχεται
εάν έχει υποβληθεί Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους ......., από το δικαιούχο ή τη σύζυγο αυτού.
Αποτελέσματα ελέγχου:
Αρχείο (........)
Αριθμός Δικαιούχων που ελέγχθηκαν : ..............
Αριθμός Συζύγων που ελέγχθηκαν : ..............
Αριθμός Δικαιούχων που είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους ...... σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες
(σημεία Α1 & Α2).
Αριθμός Συζύγων που είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους ....... σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες
(σημεία Α1 & Α2).
Αριθμός Δικαιούχων που έλαβαν ενίσχυση στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους .....: ..............
Αριθμός Συζύγων που έλαβαν ενίσχυση στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους ....: ..............
Αριθμός Δικαιούχων που είναι εν ζωή : ..............
Αριθμός Συζύγων που είναι εν ζωή: ..............
Αριθμός Δικαιούχων που απεβίωσαν: ...............
Αριθμός Συζύγων των ανωτέρω θανόντων Δικαιούχων που απεβίωσαν: ..............
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Τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού ελέγχου ανά δικαιούχο και σύζυγο, στα οποία αναφέρεται η περιγραφή του
δηλωθέντος φυτικού και ζωικού κεφαλαίου (εκτάσεις καλλιεργειών, πλήθος ζώων) καθώς και η ημερομηνία
θανάτου, αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο με όνομα...... για περαιτέρω έλεγχο.
Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΟΧΩΝ
Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο με όνομα (............) το οποίο στάλθηκε από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ................, το οποίο
περιλάμβανε τους διαδόχους της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών που έχουν τιμωρηθεί με δεκαετή
αποκλεισμό από όλες τις ενισχύσεις του ΥπΑΑΤ ή ετήσιο αποκλεισμό από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του
επομένου έτους του χρόνου έκδοσης της απόφασης του Περιφερειάρχη.
Αποτελέσματα ελέγχου:
Αρχείο (........) με δεκαετή αποκλεισμό
Αριθμός Διαδόχων που ελέγχθηκαν : ..............
Αριθμός Διαδόχων που είναι εν ζωή : ..............
Αριθμός Διαδόχων που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους: .............
Αριθμός Διαδόχων που έλαβαν Ενίσχυση στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μέσα στο ελεγχόμενο έτος
αναφοράς .....
Αποτελέσματα ελέγχου:
Αρχείο (........) με ετήσιο αποκλεισμό
Αριθμός Διαδόχων που ελέγχθηκαν : ..............
Αριθμός Διαδόχων που είναι εν ζωή : ..............
Αριθμός Διαδόχων που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους : .............
Αριθμός Διαδόχων που έλαβαν Ενίσχυση στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μέσα στο ελεγχόμενο
διάστημα αναφοράς .......
Τα αποτελέσματα στα οποία αναφέρεται αναλυτικά τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων ανά διάδοχο,
αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο με όνομα:
α) ...................... (με δεκαετή αποκλεισμό)
β) ...................... (με ετήσιο αποκλεισμό)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

................................
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