
 

 

Σελίδα 1 από 11 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ  

 

Α. ∆ικαιολογητικά Αιτήµατος Πληρωµής ανά Φορέα (ΟΤ∆/∆ικαιούχος/ΕΥ∆ (ΕΠ)) 

Β. ∆ικαιολογητικά Φακέλου πληρωµής 

Γ. Έντυπα 

 

 

Α. ∆ικαιολογητικά Αιτήµατος Πληρωµής ανά Φορέα (ΟΤ∆/∆ικαιούχος/ΕΥ∆ (ΕΠ) 

 

 

 Πίνακας  1: Αίτηση προκαταβολής της ΟΤ∆ 

α/α ∆ικαιολογητικό  

 

Ηλεκτρονική 

υποβολή στο 

ΟΠΣΑΑ 

Ταχυδροµική 

υποβολή στην 

ΕΥ∆ (ΕΠ) 

1 Αίτηση  προκαταβολής της ΟΤ∆ (Ε_1.1)  √ √ 

2 
Εγγυητική επιστολή προκαταβολής  της ΟΤ∆ υπέρ 

ΟΠΕΚΕΠΕ (Υ_1) 
√ √ 

3 Φορολογική ενηµερότητα ΟΤ∆  √ 

4 Ασφαλιστική ενηµερότητα ΟΤ∆  √ 

 

  

Πίνακας  2.: Αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου 

α/α ∆ικαιολογητικό 

 

Ηλεκτρονική 

υποβολή στο 

ΠΣΚΕ 

Ταχυδροµικ

ή υποβολή 

στηνΟΤ∆ 

Ταχυδροµική 

υποβολή 

στην 

ΕΥ∆ (ΕΠ) 

 Από δικαιούχο προς ΟΤ∆ Από ΟΤ∆ 

προς 

ΕΥ∆(ΕΠ) 

1 

∆ιαβιβαστικό φακέλου προκαταβολής 
δικαιούχου στην ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας 
(Ε_3.2) 

 √ 

2 
Αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου, 

(Ε_1.2, όπως παράγεται από το 
√ √ √ 
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ΠΣΚΕ), υπογεγραµµένη, και 
σφραγισµένη (όπου απαιτείται)  

3 Σύµβαση µεταξύ δικαιούχου και ΟΤ∆ √  

4 
Εγγυητική επιστολή προκαταβολής 

υπέρ  ΟΠΕΚΕΠΕ (Υ2) 
√ √ √ 

5 
Αντίγραφο λογαριασµού τραπέζης 
δικαιούχου 

√ √ √ 

6 Φορολογική ενηµερότητα δικαιούχου  √  

7 Ασφαλιστική ενηµερότητα  δικαιούχου  √  

 

 

 Πίνακας 3:   

1. Αίτηση πληρωµής δικαιούχου (∆ράσεις 19.2.2, 19.2.3,  και υποδράση 19.2.6.2) 

  

α/α ∆ικαιολογητικό Ηλεκτρονική 

Υποβολή στο 

ΠΣΚΕ 

Ταχυδροµική 

υποβολή 

στηνΟΤ∆ 

Ταχυδροµικ

ή υποβολή 

στην 

ΕΥ∆ (ΕΠ) 

Από δικαιούχο → ΟΤ∆ Από ΟΤ∆ 

→   

ΕΥ∆(ΕΠ) 

1 i. Αίτηση πληρωµής/απόσβεσης 
προκαταβολής-πληρωµής δικαιούχου 

(Ε_1.4) Όπως παράγεται από το 

ΠΣΚΕ µε συνηµµένα: 

ii. Πίνακα Προβλεποµένων 
εκτελεσθεισών εργασιών    

iii. Πίνακα Παραστατικών εκτελεσθεισών 
εργασιών 

√ √ √ 

2 Σύµβαση µεταξύ δικαιούχου και ΟΤ∆ √   

3  Επιµέτρηση επιβλέποντα µηχανικού για 

κτιριακές και µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

 √ √ 

4 Ύπαρξη προβλεπόµενων από νοµοθεσία  √  
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εγκρίσεων- αδειών µαζί µε τα εγκεκριµένα 

σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν 
έχουν υποβληθεί σε προηγούµενη αίτηση 

ή δεν έχουν τροποποιηθεί και 
συγκεκριµένα: 

i) Η υπ’ αριθ...................... άδεια 

δόµησης 
ii) Η αρ.πρωτ. ...... έγκριση εργασιών 

µικρής κλίµακας 
iii) Η αρ.πρωτ. ... έγκριση από 

∆ασική/Αρχαιολογική Υπηρεσία * 

iv)  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση* 

v) Άλλη άδεια κατά περίπτωση 

 

 

√ 

5 Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άϋλων 
ενεργειών (ενδεικτικά κατάλληλη σήµανση 

σε αφίσες, έντυπα ή ηχητικά µηνύµατα κ.α 

σύµφωνα µε τον κανονισµό δηµοσιότητας 
του ΠΠΑ, κλπ) 

 √ √ 

6 Συµφωνητικά εργολαβίας ή υπεργολαβίας 
για εκτέλεση τεχνικών έργων,  Αναδόχου 

ή Προµηθευτή- ∆ικαιούχου , όπου 

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, 

θεωρηµένα από ∆ΟΥ κατά περίπτωση 

(µόνο στο 1ο αίτηµα) 

 √ √ 

7 Φωτογραφία πινακίδας/αφίσας έργου 

(µόνο στο 1ο αίτηµα) 

√  

8 1) Τιµολόγιο αναδόχου ή προµηθευτή  

2) ∆ικαιολογητικό εξόφλησης τιµολογίου, 

(απόδειξη ή βεβαίωση εξόφλησης του 

αναδόχου/προµηθευτή) 

3) Κατάσταση παρακρατούµενων φόρων 
4) Αντίγραφα αποδεικτικά απόδοσης 

παρακρατούµενων φόρων στο 

∆ηµόσιο 

5) Βεβαιώσεις προµηθευτών περί 
καινούριου και αµεταχείριστου 

εξοπλισµού 

√ √ 

√ 

9 Επίσηµη µετάφραση παραστατικών από 

την αλλοδαπή 

√ √ √ 

10 Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού 

βιβλίου από το οποίο προκύπτει η 

εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη 

 

 

√ 

 

 

√ √ 
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καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών 
δαπανών της τρέχουσας αίτησης 
πληρωµής 

11 Αντίγραφο λογαριασµού τραπέζης 
δικαιούχου 

√ √  

12 Φορολογική ενηµερότητα  σε ισχύ  √  

13 Ασφαλιστική ενηµερότητα  σε ισχύ   √  

14 ∆ήλωση δικαιούχου για παρακράτηση 

ποσών υπέρ ∆ΟΥ/ΙΚΑ/ΟΓΑ από το 

δικαιούχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε_4) 

 √  

15 Βεβαίωση της τράπεζας για τους τόκους 
που έχουν προκύψει από τη χορήγηση 

της προκαταβολής (σε περίπτωση 

χορήγησης συγχρηµατοδοτούµενης 
προκαταβολής) 

√ √ √ 

16 Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον 
ΕΛΕΓΕΠ 

√ √ √ 

17. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί  
ήσσονος σηµασίας τροποποίηση από 

ΟΤ∆, χωρίς έγκριση της Ε∆Π, και χωρίς 
απόφαση της  ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας, 
σύµφωνα µε το άρθ.12, της ΥΑ 13214/30-

11-2017, ως ισχύει: 
i. η έκθεση τεκµηρίωσης του 

δικαιούχου 

ii. πίνακες που αποτυπώνουν την 
εικόνα της πράξης πριν και µετά 

την τροποποίηση  

iii. Εισηγητική έκθεση της ΕΠΠ 

 √ √ 

* Για περιπτώσεις που δεν απαιτείται να υπάρχει σχετική βεβαίωση από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες 

 

 

2. Αίτηση πληρωµής δικαιούχου για δράση 19.2.7 Συνεργατικά σχήµατα φορέων 

α/α ∆ικαιολογητικό Ηλεκτρονική 

υποβολή 

στο ΠΣΚΕ 

Ταχυδροµική 

υποβολή 

στην 

ΟΤ∆ 

Ταχυδροµική 

υποβολή στην 

ΕΥ∆ (ΕΠ) 
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Από δικαιούχο προς ΟΤ∆ Από ΟΤ∆ 

προς ΕΥ∆(ΕΠ)  

1 i. Αίτηση πληρωµής/απόσβεσης 
προκαταβολής-πληρωµής δικαιούχου 

(Ε_1.4) Όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ 

µε συνηµµένα: 

ii. Πίνακα Προβλεποµένων 
εκτελεσθεισών εργασιών 

iii. Πίνακα Παραστατικών εκτελεσθεισών 
εργασιών 

√ √ √ 

2 Σύµβαση µεταξύ δικαιούχου και ΟΤ∆ √   

3 Συµφωνητικό σύµπραξης/συνεργασίας 
συνεργατικού σχήµατος ή Καταστατικό 

σύστασης Νοµικού προσώπου κατά 

περίπτωση 

√   

4 
 Αποδεικτικό ορισµού Συντονιστή Φορέα √   

5 Απόφαση ορισµού Νόµιµου εκπροσώπου 

φορέα 
√  √ 

6 
Αποδεικτικά δαπανών µισθοδοσίας, δηλ.  
 

µισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού ή 

/και κατάσταση µερισµού µισθοδοσίας 
προσωπικού ή ερευνητικού προσωπικού 

µε συµβάσεις εργασίας αορίστου ή έργου 

αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικά 

ιδρύµατα 

-καταστάσεις ασφαλιστικών κρατήσεων και 
παρακράτησης φόρου εισοδήµατος 
- αποδεικτικά απόδοσης ασφαλιστικών 
κρατήσεων και παρακρατούµενου φόρου 

εισοδήµατος 
- Παραστατικά δαπανών προµηθευτών, 
παροχής υπηρεσιών 
- Αποδείξεις εξόφλησης ή ισοδύναµο 

ανάλογο 

√ √ √ 

7 Αποδεικτικά άϋλων ενεργειών  √ √ √ 

8 Επίσηµη µετάφραση παραστατικών από √ √ √ 
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την αλλοδαπή 

9 Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου 

από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της 
επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, 
καθώς και των παραστατικών δαπανών 
της τρέχουσας αίτησης πληρωµής 
υπογεγραµµένο από το λογιστή της 
επιχείρησης 

√ √ √ 

10 Αντίγραφο λογαριασµού τραπέζης √ √ √ 

11 
Φωτογραφία αφίσας/πινακίδας πράξης (1ο 
αίτηµα) 

√   

12 

∆ήλωση δικαιούχου για παρακράτηση 

ποσών υπέρ ∆ΟΥ/ΙΚΑ/ΟΓΑ από το 

δικαιούχο, πρωτότυπη (Έντυπο Ε_4) 

 √  

13 

Βεβαίωση της τράπεζας για τους τόκους 
που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της 
προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης 
συγχρηµατοδοτούµενης προκαταβολής) 

√ √ √ 

14 
Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον 
ΕΛΕΓΕΠ 

√ √ √ 

15 
Φορολογική ενηµερότητα 

δικαιούχου/αναδόχου σε ισχύ  
 √  

16 Ασφαλιστική ενηµερότητα 

δικαιούχου/αναδόχου σε ισχύ  

√  

17 Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί  
ήσσονος σηµασίας τροποποίηση από 

ΟΤ∆, χωρίς έγκριση της Ε∆Π, και χωρίς 
απόφαση της  ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας, 
σύµφωνα µε το άρθ.12, της ΥΑ 13214/30-

11-2017, ως ισχύει: 
i. η έκθεση τεκµηρίωσης του δικαιούχου 

ii. πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα 

της πράξης πριν και µετά την 
τροποποίηση 

iii. Εισηγητική έκθεση της ΕΠΠ  

  √ √ 

 

Πίνακας 4: Αίτηση µερικής πληρωµής της ΟΤ∆ 
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α/α ∆ικαιολογητικό  

 

Ηλεκτρονική 

Υποβολή στο 

ΠΣΚΕ ανά 

δικαιούχο 

Ηλεκτρονική 

υποβολή 

στο ΟΠΣΑΑ 

Ταχυδροµική 

υποβολή 

στην 

ΕΥ∆ (ΕΠ) 

1 Αίτηση µερικής πληρωµής της ΟΤ∆ ( Ε_1.4)  √ √ 

2 Συγκεντρωτική κατάσταση αίτησης µερικής 
πληρωµής δαπανών για το υποµέτρο 19.2  

(Σ_1)(όπως εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) 

 
√ √ 

3 Απόσπασµα κίνησης  τραπεζικού λογαριασµού της 
ΟΤ∆ για την περίοδο που καλύπτει η αίτηση από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της προηγούµενης 
πληρωµής έως την ηµεροµηνία της αίτησης 
πληρωµής.  

 

 √ 

4 Απόσπασµα κίνησης λογαριασµού τραπέζης του 

δικαιούχου από το οποίο προκύπτει η λήψης της 
στήριξης 

√ 
√ √ 

5 Αποδεικτικό ΟΤ∆ καταβολής της στήριξης στο 

δικαιούχο 
√ √ √ 

6 Πρακτικό διοικητικού ελέγχου της E.Π.Π. της ΟΤ∆ 

αίτησης πληρωµής δικαιούχου (Π.1.2.)  
√  √ 

7 Πρακτικό επιτόπιας επίσκεψης √  √ 

8 Φορολογική ενηµερότητα  ΟΤ∆   √ 

9 Ασφαλιστική ενηµερότητα  ΟΤ∆    √ 

10 Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί  ήσσονος 
σηµασίας τροποποίηση από την ΟΤ∆, χωρίς 
έγκριση της Ε∆Π, και χωρίς απόφαση της  ΕΥ∆ ΕΠ 

Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθ.12, της ΥΑ 

13214/30-11-2017, ως ισχύει: 
̶ η έκθεση τεκµηρίωσης του δικαιούχου 

̶ πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της 
πράξης πριν και µετά την τροποποίηση  

̶ Εισηγητική έκθεση της ΕΠΠ 

√ 

 √ 
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Β. ∆ικαιολογητικά Φακέλου πληρωµής  

 

Πίνακας 1: Αίτηση προκαταβολής της ΟΤ∆ 

α/α ∆ικαιολογητικό  

 

Ηλεκτρονική 

Υποβολή 

στο ΟΠΣΑΑ 

Υποβολή στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

1 ∆ιαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥ∆ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ  (Ε_3.1)  √ 

2 Συγκεντρωτική Κατάσταση  ελέγχου (Check List) (της ΕΥ∆ 

(ΕΠ))  αίτησης προκαταβολής της ΟΤ∆ πρωτότυπη 

αρµοδίως θεωρηµένη και υπογεγραµµένη (E_2.1)  

 √ 

3 Κατάσταση πληρωµής υποχρεώσεων (εξάγεται από το 

ΟΠΣΑΑ) 
 √ 

4 Αίτηση προκαταβολής της  ΟΤ∆ (Ε_1.1)  √ √ 

5 Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΕΥ∆ΕΠ) αίτησης 
προκαταβολής  ΟΤ∆ (Π_2.1) 

√  

6 Εγγυητική επιστολή προκαταβολής προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Y_1)  √ √ 

7 Φορολογική ενηµερότητα ΟΤ∆ σε ισχύ  √ 

8 Ασφαλιστική ενηµερότητα ΟΤ∆ σε ισχύ  √ 

 

Πίνακας 2: Αίτηση Προκαταβολής δικαιούχου 

α/α ∆ικαιολογητικό  

 

Ηλεκτρονική 

Υποβολή 

στο ΟΠΣΑΑ 

Υποβολή στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

1 ∆ιαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥ∆ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε_3.1)   √ 

2 Συγκεντρωτική Κατάσταση  ελέγχου (Check List) της ΕΥ∆ 

(ΕΠ) αίτησης  προκαταβολής του δικαιούχου πρωτότυπη 

αρµοδίως θεωρηµένη και υπογεγραµµένη (Ε_2.2)  

 √ 

3 Κατάσταση πληρωµής υποχρεώσεων (εξάγεται από το 

ΟΠΣΑΑ)  
 √ 

4 Αίτηση προκαταβολής δικαιούχου, (Ε_1.2), όπως παράγεται 

από το ΠΣΚΕ 

√ √ 

5 Σύµβαση µεταξύ δικαιούχου και ΟΤ∆ √  
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6 Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΟΤ∆) αίτησης 
προκαταβολής δικαιούχου, Π_1.1, όπως παράγεται από το 

ΠΣΚΕ (υπογεγραµµένο αρµοδίως) 

√  

7 Πρακτικό διοικητικού ελέγχου (της ΕΥ∆ΕΠ) αίτησης 
προκαταβολής δικαιούχου (Π_2.1) 

√  

8 

 

Εγγυητική επιστολή προκαταβολής  προς ΟΠΕΚΕΠΕ (Υ_2)  √ √ 

9 

 

Φορολογική ενηµερότητα της ΟΤ∆  σε ισχύ  √ 

10 

 

Ασφαλιστική ενηµερότητα της ΟΤ∆ σε ισχύ  √ 

 

Πίνακας 3: Αίτηση µερικής πληρωµής της ΟΤ∆ 

α/α ∆ικαιολογητικό  

 

Ηλεκτρονική 

Υποβολή 

στο ΟΠΣΑΑ 

Υποβολή στον  

     ΟΠΕΚΕΠΕ 

1 ∆ιαβιβαστικό αιτήσεων ΕΥ∆ (ΕΠ) προς ΟΠΕΚΕΠΕ  (Ε_3.1)  √ 

2 Συγκεντρωτική Κατάσταση  Ελέγχου (Check List) (της ΕΥ∆ 

ΕΠ) αίτησης  µερικής πληρωµής της ΟΤ∆ πρωτότυπη 

αρµοδίως θεωρηµένη και υπογεγραµµένη (Ε_2.3)  

 √ 

  

3 Κατάσταση πληρωµής υποχρεώσεων πρωτότυπη (εξάγεται 
από το ΟΠΣΑΑ) 

 √ 

4 Αίτηση µερικής πληρωµής της ΟΤ∆ (Ε_1.3) √ √ 

5 Συγκεντρωτική κατάσταση αίτησης µερικής πληρωµής 
δαπανών για το υποµέτρο 19.2 (Σ_1 ως εξάγεται από το 

ΟΠΣΑΑ) 

 √ 

6 

 

Απόσπασµα κίνησης  τραπεζικού λογαριασµού της ΟΤ∆ για 

την περίοδο που καλύπτει η αίτηση από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης της προηγούµενης πληρωµής έως την 
ηµεροµηνία της αίτησης πληρωµής.  

 √ 

 

7 Απόσπασµα κίνησης λογαριασµού τραπέζης δικαιούχου που 

περιλαµβάνει την λήψη της στήριξης  
√ √ 

8 Αποδεικτικό ΟΤ∆ καταβολής της στήριξης στο δικαιούχο  √ √ 

9 Έκθεση ∆ειγµατοληπτικού ∆ιοικητικού Ελέγχου ή  Έγγραφο 

«Αποτελέσµατα διαδικασίας του δειγµατοληπτικού 

διοικητικού ελέγχου αιτήµατος µερικής πληρωµής της ΟΤ∆» 

της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας (Π_2.4) και συγκεντρωτική 

 √ 
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κατάσταση δειγµατοληπτικού ελέγχου όπως εξάγεται από 

ΟΠΣΑΑ 

10 Πρακτικό διοικητικού ελέγχου ΕΠΠ (της ΟΤ∆) αίτησης 
πληρωµής δικαιούχου (Π_1.2 ως εξάγεται από το ΠΣΚΕ, 

υπογεγραµµένο αρµοδίως) 

√  

11 Πρακτικό Επιτόπιας Επίσκεψης √  

12 Πρακτικό διοικητικού ελέγχου  (της ΕΥ∆ΕΠ) αίτησης 
πληρωµής δικαιούχου (Π_2.2)  

√  

13 Φορολογική ενηµερότητα  ΟΤ∆  √ 

14 

 

Ασφαλιστική ενηµερότητα ΟΤ∆  √ 

 

 

 

Γ. Έντυπα  

Ε_1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΤ∆ 

Ε_1.2 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΧ, όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ 

Ε_1.3 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΟΤ∆ 

Ε_1.4 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΧ, όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ µε συνηµµένα:  

α) Π.Π.Ε.Ε._ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΧ και  

β) Π.ΠΑ.Ε.Ε._ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΧ 

Ε_2.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥ∆ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤ∆ 

Ε_2.2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥ∆ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Ε_2.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥ∆ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΤ∆ 

Ε_3.1 ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΥ∆ΕΠ ΠΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ 

Ε_3.2  ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΤ∆ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥ∆ΕΠ 

E_4  ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

∆_1.1 ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤ∆ 

∆_1.2 ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

∆_1.3 ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤ∆ 

Λ_1.1_ΛΙΣΤΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ_(ΟΠΕΚΕΠΕ)_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΟΤ∆ 

Λ_1.2_ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

Λ_1.3_ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΟΤ∆ 

Π_1.1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤ∆) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΙΧ ως εξάγεται από το ΠΣΚΕ 

Π_1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤ∆) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΧ ώς 

εξάγεται από το ΠΣΚΕ, µε συνηµµένους ΠΙΝ.1_ΠΙΝ._2 ΙΧ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤ∆) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΧ ΚΑΙ ΠΙΝ.3_ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤ∆) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Π_2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥ∆ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΧ 

Π_2.2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥ∆ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΧ 

Π_2.3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΥ∆ ΕΠ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤ∆ 

Π_2.4 ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Σ_2 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ως εξάγεται από το 

ΟΠΣΑΑ) 

Π_3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Π.Π.Ε.Ε._ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΧ 

Π.ΠΑ.Ε.Ε._ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΧ 

ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΙΧ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤ∆) ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΧ 

ΠΙΝ.3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΤ∆) ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΧ 

Σ_1_ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΤ∆ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2(ως εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) 

Σ_2_ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ως εξάγεται από το 

ΟΠΣΑΑ) 

Υ_1 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΤ∆ 

Υ_2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΝΤΥΠO 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2 EΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤ∆ 

ΕΝΤΥΠO 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2 

ΕΝΤΥΠO 2 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2 EΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤ∆ 

ΕΝΤΥΠO 2 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ. Μ19.2 

ΕΝΤΥΠO 3 ΜΕΡΙΚΗΣ- ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ Μ19.2 EΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚ ΟΤ∆ 

ΕΝΤΥΠO 3 ΜΕΡΙΚΗΣ- ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ Μ19.2 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 


