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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.2.1 ΚΑΙ 4.2.2 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων»
Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός
του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).
Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός
του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
α)
1.

Τις εθνικές διατάξεις:
Το Ν. 4314/23-12-2014/265’ «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 (ΦΕΚ Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 66, παρ.1.

2.

Την 1065/19-04-2016/1273’ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως
τροποποιήθηκε με την 3417/22-12-2016/4222’ όμοια ΥΑ και ισχύει.

1

ΑΔΑ: 7ΑΖΩ4653ΠΓ-97Φ

3.

Την 1064/19-04-2016/1295’ Υπουργική Απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης

του

Προγράμματος

Αγροτικής

Ανάπτυξης

2014-2020

(ΕΥΔ

ΠΑΑ)

στη Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως τροποποιήθηκε με την 2989/16-10-2017/3867’ όμοια ΥΑ
και ισχύει.
4.

Την 593/37447/31-03-2017/1190’ Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
Υπομέτρου 4.2 « Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε
με την 2220/108492/16-10-2017/3668’ όμοια ΥΑ και ισχύει.

β).
1.

Τις ενωσιακές διατάξεις:
Τον Καν.(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, όπως κάθε
φορά ισχύει (Ε.Ε. L 347/20-12-2013).

2.

Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ)

αριθ.

1698/2005 του Συμβουλίου, όπως

τροποποιήθηκε

και ισχύει (ΕΕ

L

347/20.12.2013).
3.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

4.

Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής 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 και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις
διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και
την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014).

5.

Τον Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς
της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ'
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.

Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
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ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση
μεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).
7.

Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης 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) (EE L 227/31.07.2014).

8.

Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (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 (ΕΕ L 227/31.07.2014).

9.

Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την C (2017) 4571 final / 28-06-2017 όμοια απόφαση και
ισχύει.

γ)

Την 2285/112754/25-10-2017 1η τροποποίηση και αντικατάσταση της 756/46257/27-04-2017 «1η

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την υποβολή αιτήσεων στήριξης Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση,
εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν), του Υπομέτρου 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη
μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014-2020».
δ) Την 2286/112759/25-10-2017 2η τροποποίηση και αντικατάσταση της 1338/68195/23-06-2017 «1η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση,
εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν), του Υπομέτρου 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις
στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014-2020».
ε) Την ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2
του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτή θεμελιώνεται στα αιτήματα δυνητικών δικαιούχων και
συλλογικών φορέων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, λόγω της έκδοσης της 2661/132813/08-122017/Ω9004653ΠΓ-20Ε νέας εγκυκλίου μας και που αφορά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων προσφορών,
καθώς και την καθυστέρηση στην έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών (άδειες δόμησης κ.α.) από τις καθ’ ύλην
Υπηρεσίες και του όγκου των δεδομένων που υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τις
δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του
ΠΑΑ 2014-2020 από την 31η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 2285/112754/25-06-2017 1η τροποποίηση και αντικατάσταση
της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 και στην
2286/112759/25-10-2017

2η

τροποποίηση

και

αντικατάσταση

της

1ης

Πρόσκλησης

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2: του Υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στο www.diavgeia.gov.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
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