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Επιτροπές Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων Πράξεων 

 
Για την έναρξη της διαδικασίας : 

 

1. Το Δ.Σ. του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ορίζει την «Επιτροπή Παρακολούθησης 
Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.)».  

Αρμοδιότητες της Ε.Π.Σ.Π. είναι : 

 Ο έλεγχος της πληρότητας και της εγκυρότητας των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των 
δικαιούχων με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία 
τεκμηρίωσης,  

 η επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης της πράξης σε κάθε αίτημα πληρωμής δαπανών, 
εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες, προμήθεια και 
εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,  

 η σύνταξη του Φύλλου Ελέγχου και των Πινάκων 1, 2 και 3, στα οποία αποτυπώνονται τα 
αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου και η αποστολή τους στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020.  

 Η έγκριση ή απόρριψη της αίτησης τροποποίησης της μελέτης, που υποβάλει ο δικαιούχος, 
εφόσον εμπίπτει εντός διακριτών.  

 Η εισήγηση και αποστολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 του αιτήματος τροποποίησης της μελέτης, 
που υποβάλλει ο δικαιούχος, εφόσον εμπίπτει εκτός διακριτών.  

 



Τι γίνεται στην περίπτωση τροποποίησης μελέτης του έργου ;  

Θα πρέπει : 

1. να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης από το δικαιούχο στην Ομάδα Τοπικής Δράσης  

  Το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου περιλαμβάνει:  

 Αίτηση του δικαιούχου.  

 Έκθεση τεκμηρίωσης της τροποποίησης της μελέτης.  

 Πίνακες που να αποτυπώνουν την πράξη αναλυτικά στην υφιστάμενη κατάσταση και στην αιτούμενη τροποποίηση, δηλαδή ένα πίνακα  που 
συμπεριλαμβάνονται οι εγκεκριμένες εργασίες, οι πιστοποιημένες και οι προτεινόμενη τροποποίηση.  

Προϋπόθεση αποδοχής και έγκρισης των αιτημάτων τροποποίησης είναι ότι: δεν επηρεάζουν τους στόχους, το χαρακτήρα, τη 
λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα της πράξης, καθώς και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
και επιλογής του.  

Στην περίπτωση που : 

 η τροποποίηση της μελέτης αφορά διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικείμενου εντός των διακριτών τμημάτων της πράξης και 
χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός προϋπολογισμός, η ΕΠΣΠ εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα του δικαιούχου. Η έγκριση της 
τροποποίησης αυτής, προηγείται της αίτησης του αντίστοιχου αιτήματος πληρωμής από τον δικαιούχο και αποτελεί δικαιολογητικό 
του αιτήματος πληρωμής.  

 η τροποποίηση της μελέτης αφορά διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικείμενου εκτός των διακριτών τμημάτων της πράξης, η ΕΠΣΠ 
αποστέλλει το αίτημα του δικαιούχου στην ΕΥΕ ΠΑΑ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το 
αίτημα. Το αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου προς την ΕΠΣΠ, δύναται να υποβάλλεται πριν ή και ταυτόχρονα με την υποβολή 
του αιτήματος πληρωμής.  

Η έγκριση της τροποποίησης αυτής, προηγείται της πληρωμής του αντίστοιχου αιτήματος πληρωμής από τον δικαιούχο. Η ΕΠΣΠ  μετά 
την αποστολή του σχετικού αιτήματος στην ΕΥΕ ΠΑΑ, τροποποιεί το σχετικό τεχνικό δελτίο στο ΟΠΣΑΑ. Η ΕΥΕ ΠΑΑ μετά την έγκριση της 
τροποποίησης της μελέτης, εγκρίνει το τεχνικό δελτίο στο ΟΠΣΑΑ.  

 

 



Αριθμός αιτημάτων πληρωμής  

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν : 

 ένα (1) έως τέσσερα (4) αιτήματα πληρωμής για πράξεις των οποίων η δημόσια 

δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014 -2020 είναι μέχρι € 100.000,00  και  

 ένα (1) έως πέντε (5) αιτήματα πληρωμής για πράξεις των οποίων η δημόσια δαπάνη 

που συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014 -2020 είναι πάνω από € 100.000,00. 

 

Τα αιτήματα πληρωμής του δικαιούχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα οκτώ (8) στο 
σύνολό τους, λαμβανομένου υπόψη και του αριθμού των αιτημάτων μέχρι 31.12.2015.  

Η εξόφληση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής ισοδυναμεί με αποπληρωμή και 

παραλαβή του έργου.  

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επιφέρει αυτοδίκαια την απένταξη της 
πράξης.  

 



Τι περιέχουν τα αιτήματα πληρωμής για τα ιδιωτικά έργα 

Κάθε αίτημα πληρωμής συνοδεύεται κατ΄ ελάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά:  

 

1. Αίτηση πληρωμής προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.  

2. Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες (π.χ. άδεια δόμησης κ.λπ.) μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου 

απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο αίτημα ή δεν έχουν τροποποιηθεί.  

3. Επιμετρήσεις εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων 

ενεργειών.  

4. Εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο.  

5. Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει 

ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών του τρέχοντος αιτήματος πληρωμής.  

6. Ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα.  

7. Φωτογραφία πινακίδας πράξης αναρτημένη σε εμφανές σημείο του έργου.  



Τι περιλαμβάνουν τα αιτήματα πληρωμής για δημόσια έργα   

Κάθε αίτημα πληρωμής συνοδεύεται κατ΄ ελάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά:  

 Αίτηση πληρωμής προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.  

 Απόφαση ορισμού επιβλέποντα.  

 Εντολή πληρωμής υπογεγραμμένη από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από:  

 1) Λογαριασμό εκτελεσθεισών εργασιών (υπογεγραμμένα από την Τεχνική Υπηρεσία).  

 2) Αναλυτική Επιμέτρηση (υπογεγραμμένα από την Τεχνική Υπηρεσία). 

 3) Συνοπτική Επιμέτρηση (υπογεγραμμένα από την Τεχνική Υπηρεσία).  

 Χρηματικό ένταλμα (θεωρημένο αν απαιτείται)  

 Πίνακα προθεσμιών της πράξης (εφόσον έχει δοθεί παράταση εργασιών πρέπει να προσκομιστεί η αντίστοιχη απόφαση του ΔΣ και η 

τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής της πράξης).  

 Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών.  

 Απόφαση ΔΣ έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την αντίστοιχη Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου (όταν απαιτείται).  

 Αντίγραφο των εγγυητικών και Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μείωσης εγγυήσεων συνοδευόμενη από τον ειδικό απολογισμό εργασιών 

(αν απαιτείται).  

 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, Τελική Επιμέτρηση (τελευταίο αίτημα πληρωμής).  

 Πρωτόκολλο Προσωρινής ή Οριστικής Παραλαβής καθώς και οι αντίστοιχες Αποφάσεις έγκρισης από το ΔΣ (τελευταίο αίτημα πληρωμής, αν έχει 

εκδοθεί).  

 Φορολογική ενημερότητα (πλην δικαιούχων που εξαιρούνται από τον νόμο)  

 Ασφαλιστική Ενημερότητα Δικαιούχου.  

 Φωτογραφία πινακίδας πράξης αναρτημένη σε εμφανές σημείο του έργου.  



Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου από την Ε.Π.Σ.Π. 

1. Το αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου ελέγχεται από την Ε.Π.Σ.Π., η οποία προβαίνει στη σύνταξη Φύλλου 
Ελέγχου και των Πινάκων 1, 2 και 3.  

2. Η ΕΠΣΠ σφραγίζει όλα τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά δαπανών με την ένδειξη: "ελέγχθηκε 
και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ______ με δημόσια Δαπάνη ποσού ________στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014 -2020" 
και αναπαράγει σε φωτοτυπίες όλα τα ανωτέρω σφραγισμένα πρωτότυπα. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών 
επιστρέφονται στο δικαιούχο, ενώ στα αρχεία της Ομάδας τηρούνται οι ανωτέρω φωτοτυπίες.  

3. Στο Φύλλου Ελέγχου του τελευταίου αιτήματος πληρωμής θα πρέπει εκτός των άλλων να διαπιστώνεται ότι η πράξη 
είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην μελέτη, βάσει της οποίας 
αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε.  

4. Η πληρωμή δαπανών υπολογίζεται με βάση α) το ποσό προς καταβολή στον δικαιούχο βάσει της αίτησης 
πληρωμής και της απόφασης χορήγησης· β) το ποσό προς καταβολή στον δικαιούχο κατόπιν εξέτασης της 
επιλεξιμότητας των δαπανών στην αίτηση πληρωμής.  

 Εάν το ποσό που καθορίζεται δυνάμει του παραπάνω εδαφίου στοιχείο α) υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται  
 δυνάμει του  στοιχείου β) του εν λόγω εδαφίου κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10 %, επιβάλλεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 
 2014 – 2020, διοικητική κύρωση στο ποσό που καθορίζεται δυνάμει του εν λόγω στοιχείου β) Το ύψος της κύρωσης 
 είναι η διαφορά μεταξύ των δύο  αυτών ποσών αλλά δεν υπερβαίνει την πλήρη ανάκτηση της στήριξης.  

 Ωστόσο, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εάν ο δικαιούχος είναι σε θέση να καταδείξει σε βαθμό ικανοποιητικό ότι δεν 
 ευθύνεται  για την ένταξη του μη επιλέξιμου ποσού ή εάν κριθεί με άλλο τρόπο ότι ο εν λόγω δικαιούχος δεν έχει 
 ευθύνη.  

Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση του αιτήματος πληρωμής δαπανών, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει 
ψευδή στοιχεία, η πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ. Αν έχουν καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται 
σύμφωνα με τη διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών δαπανών. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από 
την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο. Στην 
περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή, το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται από την αναλογούσα δημόσια δαπάνη. 

 



Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου και πληρωμής από την ΕΥΕ ΠΑΑ; 
1. Συντάσσεται Φύλλο Ελέγχου από την Ε.Π.Σ.Π.  

2. Καταχωρείται το αίτημα στο ΟΠΣΑΑ και  

3. Αποστέλλεται φάκελος πληρωμής στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020.  Ο κάθε φάκελος πληρωμής, περιέχει:   

•  Το αίτημα του δικαιούχου προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 -2020,   

•  Το Φύλλο Ελέγχου   

•  Τον Πίνακα 1,2, και 3   

•  Έκθεση αυτοψίας  

•  Φωτογραφική αποτύπωση εργασιών – παραδοτέων που αντιστοιχούν στο αίτημα πληρωμής,  

•  Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες (π.χ. άδειες δόμησης, άδειες λειτουργίας), μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια που 

 απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε  προηγούμενο αίτημα ή δεν έχουν τροποποιηθεί,  

•  Επιμετρήσεις εργασιών από τον υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα μηχανικό,  

•  Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,  

•  Σε περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν σειριακό αριθμό, αυτός παρατίθεται σε πίνακα με τον αντίστοιχο 

 σειριακό αριθμό,  

•  Φωτογραφία της πινακίδας της πράξης, αναρτημένη σε εμφανές σημείο του έργου,   

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί έγκριση τροποποίησης της μελέτης από την ΕΠΣΠ, υποβάλλεται η έγκριση της μελέτης, η έκθεση 

τεκμηρίωσης του δικαιούχου, καθώς και οι πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης πριν και μετά την τροποποίηση.  



 Η ΕΥΕ ΠΑΑ διενεργεί διοικητικό έλεγχο επί του φακέλου πληρωμής του δικαιούχου και μπορεί να ζητήσει 

οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ή δικαιολογητικό πέραν των ανωτέρω.  

 Συμπληρώνει το αντίστοιχο Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου για κάθε φάκελο πληρωμής και οριστικοποιεί τις σχετικές 

καταχωρήσεις στο ΟΠΣΑΑ.  

 Συγκεντρώνει τα εγκεκριμένα αιτήματα πληρωμής και δημιουργεί μια παρτίδα πληρωμής, με ένα ή περισσότερα 

αιτήματα, και αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει το συνολικό ποσό της παρτίδας. Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 -2020 αποστέλλει 

φάκελο πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 Για όλες τις συνεχιζόμενες πράξεις, οι διοικητικοί έλεγχοι που διενεργούνται από την ΕΥΕ επί των φακέλων πληρωμής 

των δικαιούχων, δύναται να περιλαμβάνουν και επιτόπιες επισκέψεις στον τόπο της επένδυσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης της πράξης, προκειμένου να επαληθευτεί η υλοποίηση της επένδυσης. Οι επισκέψεις 

επιλέγονται κατά κανόνα λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά της πράξης όπως, το είδος της δαπάνης (π.χ. αν 

περιλαμβάνονται κατασκευαστικές εργασίες), το ύψος της δημόσιας δαπάνης, το στάδιο υλοποίησης της πράξης 

κλπ..  

 Για τις πράξεις για τις οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί επιτόπιες επισκέψεις – πιστοποιήσεις από την ΟΤΔ στα 

πλαίσια της εφαρμογής του τοπικού προγράμματός τους την περίοδο 2007-2013, η επιτόπια επίσκεψη ενός 

τουλάχιστον αιτήματος πληρωμής από την ΕΥΕ ΠΑΑ καθίσταται υποχρεωτική. Το αυτό ισχύει για τις πράξεις οι οποίες 

έχουν, έως 31-12-2015, ως μοναδικό αίτημα πληρωμής την προκαταβολή.  

 Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση τη πράξης απαιτηθεί τροποποίηση των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες 

αρχές αδειών, εγκρίσεων και βεβαιώσεων που διέπουν τη νομιμότητα υλοποίησης, αναστέλλεται μέχρι την έκδοσή 

τους η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στον δικαιούχο. 

Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου και πληρωμής από την ΕΥΕ ΠΑΑ ; 



Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό 
σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από το ΥΠΑΑΤ και το ΕΓΤΑΑ: 

  

α)  παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο που τυχόν διατηρεί για επαγγελματική 
  χρήση, σύντομη περιγραφή της πράξης, στην περίπτωση που ο   
  διαδικτυακός τόπος έχει σχέση με την παρεχόμενη στήριξη, που    
  περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της, καθώς και   
  επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ελλάδας και της   
  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

β)   για πράξεις των οποίων η συνολική δημόσια στήριξη κυμαίνεται από   
  10.000,00 € έως 50.000,00 €, και ανάλογα με τη χρηματοδοτούμενη   
  πράξη, τουλάχιστον μία αφίσα – ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ - ελάχιστου μεγέθους Α3, με 
  πληροφορίες σχετικά με την πράξη όπου επισημαίνεται η χρηματοδοτική 
  συνδρομή από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημείο εύκολα 
  ορατό για το κοινό 

 

Πινακίδες Ενημέρωσης  



Πινακίδες Ενημέρωσης   

Διευκρινίσεις   

 

1. Ενδιάμεσος Φορέας : ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 

2. Όνομα Πράξης : Ο τίτλος του έργου  

3. Βασικός στόχος πράξης : 

 Μια σύντομη περιγραφή του στόχου όπως 

 αναφέρεται στο Τοπικό Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-

 2020.  



 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις 
σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, 
οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των 
μηνυμάτων. 

 Επίσης, σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση 
για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα Άτομα με Αναπηρία. 

Σημειώνεται, ότι τόσο η Διαχειριστική Αρχή όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δημοσιοποιούν στοιχεία ή και 
φωτογραφίες των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται. Η αποδοχή χρηματοδότησης από τον 
δικαιούχο συνιστά αποδοχή της εγγραφής στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιεύονται στοιχεία 
όπως: 

 Ονομασία δικαιούχου (μόνο των νομικών προσώπων) 

 Ονομασία πράξης 

 Σύνοψη πράξης 

 Ημερομηνία έναρξης πράξης 

 Καταληκτική ημερομηνία πράξης (αναμενόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου ή την πλήρη εκτέλεση της πράξης) 

 Επιλέξιμη δαπάνη και ποσοστά συγχρηματοδότησης 

 Ταχυδρομικό κώδικα ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας 

 Ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης κλπ. 

Πινακίδες Ενημέρωσης  



 

 

Ο προϋπολογισμός και η Δημόσια Δαπάνη των συνεχιζόμενων πράξεων που 

πιστοποιούνται με παραστατικά μετά την 01/06/2016 αναπροσαρμόζονται 

κατόπιν τροποποίησης της Απόφασης συνεχιζόμενων πράξεων λόγω αλλαγής 

του ΦΠΑ από 23% σε 24%. 
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