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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Μαΐου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 773/155557
Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών, στο πλαίσιο διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, στις Ομάδες Τοπικής Δράσης του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 για την
υλοποίηση των πράξεων της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) όσον αφορά στο Υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο
Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε."
και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά 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).
γ) 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).
δ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).

Αρ. Φύλλου 2289

ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
στ) Του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 περί Ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 213), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 του
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
ζ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
θ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180).
ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121)
ια) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).
ιβ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
ιγ) Του π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
ιδ) Του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
ιε) Της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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)
υπ΄αρ. 1083/2006».
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3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ.
1698/2005 του Συμβουλίου».
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
υπ΄αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ΄αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ΄αρ. 2799/98,
(ΕΚ) υπ΄αρ.μ 814/2000, (ΕΚ) υπ΄αρ. 1290/2005 και (ΕΚ)
υπ΄αρ. 485/2008 του Συμβουλίου».
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ.
807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 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.
6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ.
907/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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».
7. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 809/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
8. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 908/2014
της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ.
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».
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1046/2018 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου
2018 «σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ.
1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012».
10. Την υπό στοιχεία 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).
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11. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή υπουργική
απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) (Β’ 1205).
12. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020”» (Β’ 1273).
13. Την υπ’ αρ. 1435/14-06-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων για την Επιλογή Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο Πλαίσιο: Του Μέτρου 19 “Στήριξη για Τοπική
Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)” του ΠΑΑ 20142020 Δημοσίας Δαπάνης ΕΓΤΑΑ: 322.222.222 € και της
Προτεραιότητας 4 “Αύξηση της Απασχόλησης και της
Εδαφικής Συνοχής” του ΕΠΑλΘ 2014- 2020» (Β’ 1839).
14. Την υπ’ αρ. 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση
προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020
και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» (Β’ 4111).
15. Την υπ’ αρ. 1927/27-06-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόσκληση
υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
στο πλαίσιο του Μέτρου 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)” του ΠΑΑ 20142020» (Β’ 2297).
16. Την υπ’ αρ. 2281/96031/14-09-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης
στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3
και 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020» (Β’ 3277), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 1225/117675/
24-05-2019 (Β’ 2187) όμοια απόφαση.
17. Την υπ’ αρ. 137315/23-12-2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
έτους 2021 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’ 5761).
18. Την παρ. 5.2 της υπ’ αρ. 17642/10-02-2021 εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του
ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 20222024 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9).
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19. Την υπ’ αρ. 4113/24.01.2022 εισήγηση του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
20. Την υπ’ αρ. 131/30196/03.02.2022 εισήγηση του
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορείς στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με βάση την παρ. 1 του άρθρου 7
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
του ν. 4314/2014, αναθέτει στις Ομάδες Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ) του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013
που έχουν επιλεγεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 να υλοποιούν
πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης LEADER/CLLD και έχουν
ολοκληρώσει την εκκαθάριση των προκαταβολών του
άρθρου 24 της υπ’ αρ. 3083/04.08.2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3702), μέρος των καθηκόντων του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013,
για τις πληρωμές του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του
Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), σύμφωνα με
το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της ανάθεσης
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) αναλαμβάνουν:
i) την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών
όλων των αιτήσεων πληρωμής και προκαταβολής που
υποβάλλονται από τους δικαιούχους στο πλαίσιο του
Υπομέτρου 19.2, βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 «Διοικητικός
έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβολής» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του
ΠΑΑ 2014-2020 (B΄ 1273/2016) και
ii) την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των
αιτήσων πληρωμής, εκτός των περιπτώσεων όπου δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), είτε φορέας μέλος της ΕΔΠ, είτε φορέας μέλος του Δ.Σ., είτε
φορέας μέτοχος της ΟΤΔ, για την χρηματοδότηση των
νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων του υπομέτρου
19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020).
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Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των φορέων
στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα
1) Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) συνεργάζονται
με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εξειδίκευση εργαλείων και
προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης:
α) Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πληρωμής και προκαταβολής που υποβάλλονται από τους δικαιούχους.
Διενεργούν 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)
υπ΄αρ. 1306/2013, το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ΄αρ. 809/2014 και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις
που διέπουν την εφαρμογή του υπομέτρου του 19.2.
β) Υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα
έγγραφα σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού, 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 19.2.
γ) Εξασφαλίζουν την απαιτούμενη οργανωτική δομή
σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης της περ. Α) στοιχείο i) της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι του Καν (ΕΕ) υπ΄αρ.
907/2014, το πρότυπο για τους ανθρώπινους πόρους της
περίπτωσης Β), στοιχεία i), ii), iii), της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι του ανωτέρω Κανονισμού, καθώς και τη λήψη
των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή σύγκρουσης
συμφερόντων σύμφωνα με το στοιχείο v) της προηγούμενης περίπτωσης.
δ) Πληροφορούν την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις αναγκαίες πιστώσεις που απαιτούνται
για τη χρηματοδότηση των πράξεων του υπομέτρου 19.2.
ε) Διαβιβάζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ετήσιες απολογιστικές
εκθέσεις στις προθεσμίες που ορίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
και διαμορφώνουν τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και
αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του υπομέτρου 19.2.
στ) Εισηγούνται προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και
συνδράμουν την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής
διόρθωσης στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει
των ελέγχων, αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και
παρακολουθούν την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
ζ) Αποδέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους εποπτείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του παρέχουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
ορθή τήρηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,
σύμφωνα με την περ. Γ.1 της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι
του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.
η) 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 Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και το
άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014.
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θ) Αποδέχονται ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών
αρχών, τόσο στην έδρα τους όσο και στους χώρους
υλοποίησης των Πράξεων που διαχειρίζονται, και διευκολύνουν τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης,
εφόσον ζητηθούν.
ι) Συνεργάζονται με την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, την ΕΥΕ
ΠΑΑ 2014-2020 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχων που διενεργήθηκαν στους ίδιους και σε πράξεις που διαχειρίζονται,
από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
ια) 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)
υπ΄αρ. 1306/2013, διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητά τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα υποχρέωσης
φύλαξής τους.
ιβ) Διασφαλίζουν τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΠΣΚΕ και το ΟΠΣΑΑ, των απαραίτητων δεδομένων
που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης
και έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και
την πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε
αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.
ιγ) Προβαίνουν σε κατανομή αρμοδιοτήτων που
ανατίθενται, στο εσωτερικό τους, προκειμένου να διασφαλίσθεί η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των
καθηκόντων, και συγκεκριμένα ότι τα στελέχη τα οποία
συμμετείχαν ως εισηγητές στις διαδικασίες αξιολόγησης
των αιτήσεων στήριξης και στις επιτροπές ενδικοφανών
προσφυγών, δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων (ΕΠΠ) των αιτήσεων πληρωμής που
αφορούν τις εν λόγω πράξεις, και στις δραστηριότητες
αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης.
ιδ) Το προσωπικό της ΟΤΔ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πράξεων,
στους ελέγχους και στην έγκριση των πληρωμών, καθώς
και οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί για τις δραστηριότες αυτές, υποχρεούνται
σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων την
οποία αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
ιε) Δεν δύνανται να μεταβιβάσουν τις αρμοδιότητες
που τους έχουν ανατεθεί βάσει του παρόντος άρθρου
σε άλλους φορείς, με την επιφύλαξη των άρθρων 32, 33
και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
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 (ΣΔΕΠΥ), που
υπογράφεται μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του νόμιμου
εκπροσώπου κάθε ΟΤΔ, σύμφωνα με την περ. Γ.1.(i)
της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
907/2014.
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Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) Εξασφαλίζει ότι οι ΟΤΔ διαθέτουν αποτελεσματικά
συστήματα που επιτρέπουν να διασφαλιστεί ότι εκτελούν τα καθήκοντά τους ικανοποιητικά.
β) Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση
των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά
μέτρα.
γ) Παραμένει σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την
αποτελεσματική διαχείριση του ΕΓΤΑΑ. Εξακολουθεί να
έχει την πλήρη ευθύνη για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της
προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, καθώς και για τη δήλωση των αντίστοιχων δαπανών
στην Επιτροπή και την κατάρτιση των λογαριασμών, σύμφωνα με την περ. Γ.1.(ii) της παρ. 1 του Παραρτήματος I
του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.
δ) Παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που
έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
μέσω ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων που διαβιβάζονται από τις ΟΤΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πραγματοποιεί
τακτικούς ελέγχους εποπτείας στις ΟΤΔ, σύμφωνα με το
άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 809/2014, προκειμένου να επιβεβαιώσει την διατήρηση της ικανότητας
άσκησης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και
να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε
συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.
ε) Παρέχει στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και πληροφοριακά
συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που τους αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παρούσας.
στ) Εισηγείται την ανάκληση της παρούσας απόφασης
στις περιπτώσεις που διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση
των ΟΤΔ με τους όρους της.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης
που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2022
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