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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Προς ενημέρωση σας, 

η όλη διαδικασία ακολουθεί την υπ. αρ. 7281/19-11-2019_ΦΕΚ_4205 2η 

τροποποίηση της Υ.Α. Πλαίσιου υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 στην οποία μπορείτε 

να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες όπως και στην 

εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη 

υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020». 

Σας επισυνάπτονται σχετικά. 

Με αναφορά την αίτηση πληρωμής, ρητά σας αναφέρουμε την διαδικασία σύμφωνα 

με το άρθρο 17:  

1. Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των 

εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 

2. Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, 

μέσω του ΟΠΣΑΑ. Ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή, οι δικαιούχοι 

οφείλουν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στην αρμόδια 

ΟΤΔ, αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης ή υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, 

καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα 

οποία θα ορισθούν με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ορθή καταχώρηση 

και υποβολή της αίτησης πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ, η πληρότητα αυτής και η 

εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του 

αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει 

μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΟΠΣΑΑ, από την 

οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής. 

3. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι πέντε (5) αιτήματα 

πληρωμής. Στο εν λόγω πλήθος αιτημάτων πληρωμής δεν συμπεριλαμβάνεται 

η προκαταβολή. 

4. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός 

ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους 

τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης. 

5. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του 

έργου εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. 

 

Συνεπώς οφείλετε να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον το 10% του έργου σας 

εντός του 2020 λαμβάνοντας υπόψιν καταλυτική ημερομηνία ένα χρόνο από την 

ημερομηνία ένταξης της πράξης σας όπως αυτή καθορίζεται στα έγγραφα που σας 

εδόθησαν από την ΕΥΔ ΕΠΠ.ΚΜ ήτοι 30/12/2019. Επιπροσθέτως, οφείλετε να 

ακολουθήστε το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό που υποβλήθηκαν κατά 
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την υπογραφή των συμβάσεων όπως επίσης να τηρηθούν οι υποχρεώσεις 

δικαιούχων όπως αυτές παρουσιάζονται στο παράρτημα της πρόσκλησης Ι. 

 

Σημειώνεται, πως για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες 

συμβάσεις, δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί και 

ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στον Ν.4412/2016 

(Α'147), σχετικά με τους λογαριασμούς - πιστοποιήσεις. Σε κάθε 

περίπτωση ο δικαιούχος έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του 

έργου εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. 

 

Η ολοκλήρωση της πράξης ακολουθεί την διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της παραπάνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. 


