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Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού.
Υπομέτρο 4.1: Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Δράση4.1.4: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)
Υπομέτρο 4.2: Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων.
Δράση: 4.2.4: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι
(γεωργικό προϊόν) μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Έχοντας υπ’ όψη:
1.

2.
3.
4.

Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 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 69, παρ. 2.
Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
Του Π.Δ. 88/29‐08‐2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 160/Α/2018).
Του Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ
138/Α/2017).
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε‐
κεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα‐
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορι‐
σμού 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.
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).
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).
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).
Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014
για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 138/13.05.2014).
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 ισχύει κάθε φορά.
Της αρ. 24944/20-09-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των
Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020» (ΦΕΚ 3066/Β/2016),
όπως ισχύει.
Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014- 2020», όπως ισχύει.
Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
των χρηματοδοτικών εργαλείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΠΑΑ.
Την αριθμ. 2404/12-07-2018 επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την από 2708-2018 απάντησή του.

ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:


Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)

να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Γενικά

Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) θα επιλέξει τον Διαχειριστή του Ταμείου Εγγυήσεων. Η επιλογή των
Τελικών Αποδεκτών που θα επωφεληθούν από τα ΧΕ, για χρηματοδότηση νέων δανείων, αποτελεί
ευθύνη των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) που θα επιλέξει ο Διαχειριστής
του Ταμείου μέσω μίας ανοιχτής, διαφανούς, αναλογικής και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας.
Ο Διαχειριστής του Ταμείου μπορεί να λειτουργεί και ως εγγυητής για την παροχή εγγύησης
χαρτοφυλακίου στα επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής
του Ταμείου θα γίνει ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που εφαρμόζει το
χρηματοδοτικό μέσο εγγύησης χαρτοφυλακίου για κάθε ποσό που θα διατεθεί από το Ταμείο σε
κάθε εγγύηση χαρτοφυλακίου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των ΧΕ, τα οποία θα εξειδικευθούν περαιτέρω με την Συμφωνία
Χρηματοδότησης μεταξύ της ΔΑ και του διαχειριστή του κάθε Ταμείου, είναι τα ακόλουθα:
o

o

o

o

o

o

Θα δημιουργηθεί Ταμείο Χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του άρθρου 38, Καν (ΕΕ) 1303/2013. Το
Ταμείο αυτό θα το διαχειρίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Χρηματοδότησης ως Διαχειριστής, ο
οποίο θα επιλεχθεί από την ΔΑ, σύμφωνα με το άρθρο 38, Καν (ΕΕ) 1303/2013 και με βάση την
παρούσα πρόσκληση.
Η όροι συμμετοχής του ΠΑΑ στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου και κάθε άλλη ρήτρα ή ειδική διάταξη
για την εφαρμογή των ΧΕ θα καθορισθεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΔΑ και
του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου.
Τα διαχειριστικά κόστη και οι αμοιβές του κάθε ΧΕ θα καθορισθούν στη Συμφωνία
Χρηματοδότησης μεταξύ της ΔΑ και του Διαχειριστή, σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Καν.
(ΕΕ) 1303/2013 και τα άρθρα 12 και 13 του Καν (ΕΕ) 480/2014.
Το χαρτοφυλάκιο του κάθε ΧΕ θα παρέχεται στους ΕΧΟ με σκοπό την παροχή νέων δανείων
(όχι αναχρηματοδότηση παλιών δανείων) προς τους Τελικούς Αποδέκτες, σύμφωνα με τα
Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) 964/2014, για πράξεις και δαπάνες οι οποίες είναι
επιλέξιμες για τα Υπομέτρα / Δράσεις εφαρμογής των ΧΕ.
Η περίοδος κατά την οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του
Ταμείου θα είναι κατ’ ελάχιστο δύο έτη. H καταληκτική ημερομηνία παροχής δανείων δεν θα
υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών του άρθρου 65, Καν (ΕΕ)
1303/2013.
Ο Διαχειριστής του Ταμείου θα επιλέξει τους ΕΧΟ μέσω μίας ανοιχτής, διαφανούς, αναλογικής
και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5, Καν
(ΕΕ) 1303/2013 και το άρθρο 7, Καν (ΕΕ) 480/2014. Η διαδικασία αυτή θα βασίζεται σε μία
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα έχει προηγουμένως εγκριθεί σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής δύναται να
τεθούν από τον Διαχειριστή του κάθε Ταμείου, σύμφωνα με την αντίστοιχη Συμφωνία
Χρηματοδότησης. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν τη
μεταφορά του οικονομικού πλεονεκτήματος, που απορρέει από τη συνεισφορά του ΠΑΑ,
στους Τελικούς Αποδέκτες και ειδικότερα όσον αφορά α) την μείωση του επιτοκίου και των
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o

o

προμηθειών που θα επιβαρύνουν τους Τελικούς Αποδέκτες· β) την μείωση των εξασφαλίσεων
που θα απαιτήσουν οι ΕΧΟ από τους Τελικούς Αποδέκτες.
Η κατανομή των πόρων εντός του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, όπως ορίζεται στην παρούσα
πρόσκληση, είναι ενδεικτική, με σκοπό την ευελιξία του ΧΕ και την προσαρμογή του στις
απαιτήσεις της αγοράς.
Η παρακολούθηση σχετικά με την υλοποίηση των ΧΕ θα διενεργείται σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ)
1303/2013 άρθρο 46 και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης.

1.1 Προκηρυσσόμενα Μέτρα / Υπομέτρα / Δράσεις
1. Δράση 4.1.4: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της
εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)
2. Δράση: 4.2.4 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του
Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)

1.2 Στόχοι του Μέτρου / υπομέτρου / δράσης
1. Δράση 4.1.4: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της
εκμετάλλευσης με ΧΕ.
Ο στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, η αύξηση της παραγωγής, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η βελτίωση
της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής
και τελικών προϊόντων και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.
Για το σκοπό αυτό, στη Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά ή / και άυλα
στοιχεία, οι οποίες σχετίζονται τη γεωργική παραγωγή.
2. Δράση 4.2.4: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος
Ι (γεωργικό προϊόν) με χρηματοδοτικά εργαλεία.
Ο στόχος της Δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης των επιχειρήσεων του τομέα στην
αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω της μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.
Για το σκοπό αυτό στην Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα
στοιχεία του ενεργητικού οι οποίες σχετίζονται με επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης
γεωργικών προϊόντων, όπου η πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν της μεταποίησης
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ.

1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
1.3.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
Όλη η χώρα.

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε ογδόντα εκατομμύρια ευρώ
(80.000.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά ανά δράση, περιοχή εστίασης και Περιφέρεια ως εξής:

Δράση

4.1.4

4.2.4

Περιοχή Εστίασης

Κατηγορία Περιφερειών

Ποσό

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις άκρως
απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2019/93 του άρθρου 59.3.α του Καν (ΕΕ) 1305/2013

27.000.000

Περιφέρειες μετάβασης του άρθρου 59.3.β του Καν (ΕΕ)
1305/2013

7.000.000

Περιφέρειες μετάβασης του άρθρου 59.3.γ του Καν (ΕΕ)
1305/2013

5.000.000

Περιφέρειες του άρθρου 59.3.δ του Καν (ΕΕ) 1305/2013

1.000.000

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις άκρως
απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2019/93 του άρθρου 59.3.α του Καν (ΕΕ) 1305/2013

26.000.000

Περιφέρειες μετάβασης του άρθρου 59.3.β του Καν (ΕΕ)
1305/2013

9.000.000

2Α

3Α
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Περιφέρειες μετάβασης του άρθρου 59.3.γ του Καν (ΕΕ)
1305/2013

2.000.000

Περιφέρειες του άρθρου 59.3.δ του Καν (ΕΕ) 1305/2013

3.000.000

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η στήριξη παρέχεται με ένα ΧΕ εγγύησης χαρτοφυλακίου με όριο, για την παροχή δανείων ύψους
από 10.000,00 € και άνω.
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα εξειδικευτούν στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και περιλαμβάνουν:
o
o

τα ποσά που δεσμεύονται με σκοπό την παροχή εγγύησης προς ένα ή περισσότερα
χαρτοφυλάκια δανείων·
τα έξοδα και οι αμοιβές διαχείρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου

1.6 Δείκτες
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης εφαρμόζονται οι παρακάτω δείκτες:
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Δείκτης

Είδος δείκτη

Παρατηρήσεις

Εκροών

Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης (ΕΓΤΑΑ
και Εθνική συμμετοχή) που χρησιμοποιείται ως
εγγύηση σε δάνεια προς τελικούς αποδέκτες του
ΧΕ που έχουν εκταμιευθεί.
Για τη δράση 4.1.4. ο δείκτης αναλύεται ανά
γεωργικό κλάδο και κατηγορία μεγέθους.

Εκροών

Η συνολική επένδυση στο επίπεδο των τελικών
αποδεκτών,
συμπεριλαμβανομένης
τυχόν
επιχορήγησης που συνδυάζεται με τη στήριξη
από το ΧΕ.
Για τη δράση 4.1.4. ο δείκτης αναλύεται ανά
γεωργικό κλάδο και κατηγορία μεγέθους.

Ο3. Πλήθος ενεργειών που
Εκροών
στηρίζονται

Πλήθος
δανειακών
συμβάσεων
που
υπογράφονται με τελικούς αποδέκτες.
Για τη δράση 4.1.4. ο δείκτης αναλύεται ανά
γεωργικό κλάδο και κατηγορία μεγέθους.

Ο4. Πλήθος ωφελούμενων

Πλήθος τελικών αποδεκτών που υποστηρίζονται
μέσω εγγυήσεων.
Για τη δράση 4.1.4. ο δείκτης αναλύεται ανά
γεωργικό κλάδο και κατηγορία μεγέθους.

O1. Συνολική Δημόσια Δαπάνη

O2. Συνολική Επένδυση

2

Εκροών

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο των δράσεων της παρούσας είναι:
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), έχει
την αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στο Ν. 4314/2014.
Ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ) ο οποίος έχει ορισθεί ως ο Οργανισμός Πληρωμών για το ΠΑΑ 2014-2020.

3

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

3.1 Κριτήρια ένταξης δικαιούχου
3.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου
To Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) πληροί εκ των προτέρων τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 4 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L
138/13.05.2014)
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3.1.2 Κριτήρια επιλογής δικαιούχου
Δεν απαιτούνται κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 (ΕΕ L 138/13.05.2014)

4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων
ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των πράξεων θα πρέπει να έχει συντελεστεί έως την ως άνω
ημερομηνία.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 4/4/2019 έως 9/4/2019.
Ο υποψήφιος δικαιούχος, προκειμένου να ενταχθεί στις δράσεις της παρούσας, υποβάλλει προς
την ΕΥΔ ΠΑΑ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής του, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος
αγροτικής
Ανάπτυξης
(ΟΠΣΑΑ)
που
λειτουργεί
στον
ιστότοπο
http://www.opsaa.gr/RDIIS
Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στην ΕΥΔ ΠΑΑ.
Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και
ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στο ΟΠΣΑΑ, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου
και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
Η ΕΥΔ ΠΑΑ τηρεί τον φάκελο του υποψηφίου σε ηλεκτρονική μορφή.
Ο υποψήφιος δικαιούχος μπορεί να διορθώνει την αίτηση στήριξης και τα τυχόν συνυποβληθέντα
δικαιολογητικά (έντυπα, ή σε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της,
εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.
Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης
στήριξης. Εφόσον η διόρθωση αφορά σε δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή,
αυτά υποβάλλονται εκ νέου προκειμένου να αντικαταστήσουν τα αρχικώς υποβληθέντα αντίστοιχα
δικαιολογητικά.
Ο υποψήφιος δικαιούχος μπορεί να ανακαλεί εγγράφως την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν μέρει
οιαδήποτε στιγμή μετά από αίτημά του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014 της
Επιτροπής. Το εν λόγω αίτημα ανάκλησης, επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν
υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί.
Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο αιτών αποδέχεται την περαιτέρω επεξεργασία από τις
αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί
προστασίας δεδομένων.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

6.1 Πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων
Μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης, η ΕΥΔ ΠΑΑ, προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο αυτής.
Στον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται επαλήθευση:
α. της επιλεξιμότητας του δικαιούχου·
β. των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται
με την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη·
γ. της επιλεξιμότητας των δαπανών της ενέργειας, ·
Αρχικά ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή, η πληρότητα και η συμμόρφωση των υποβληθεισών
αιτήσεων ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, η ΕΥΔ ΠΑΑ δύναται να ζητήσει την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, τα οποία αναρτώνται από τον υποψήφιο σε
ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣΑΑ ή σε έντυπη μορφή που υποβάλλονται στην ΕΥΔ ΠΑΑ, εντός 5
εργασίμων ημερών.
Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν
υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του υποψηφίου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης
στήριξης.
Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων
στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης.
Με βάση το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, δημιουργείται, μέσω του ΟΠΣΑΑ, Πίνακας
Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου. Στον Πίνακα επισημαίνεται αν η αίτηση στήριξης είναι
παραδεκτή ή όχι.
Ο υποψήφιος ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του, για τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου.
Στη συνέχεια, η ΕΥΔ ΠΑΑ μπορεί να προβεί στην ένταξη της αίτησης, εφόσον αυτή είναι παραδεκτή.
Ο υποψήφιος μέσω της πρόσβασης που έχει στο ΟΠΣΑΑ, δύναται να λάβει αναλυτική
πληροφόρηση για τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου επί της αίτησης στήριξης που
υπέβαλε.

6.2 Ενδικοφανείς προσφυγές
Ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣΑΑ, κατά
των αποτελεσμάτων του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησής του. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει να
αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής καθώς και να επισυνάψει ηλεκτρονικά
οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.
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Η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
Μετά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής τα αποτελέσματα θεωρούνται οριστικά,
καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ και επικαιροποιείται αντίστοιχα ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού
Ελέγχου.
Ο επικαιροποιημένος πίνακας ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ, και του ΠΑΑ.
Ο προσφεύγων ενημερώνεται μέσω της ανάρτησης του επικαιροποιημένου πίνακα και μέσω
προσωποποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει
δηλώσει στην αίτησή του.

6.3 Ένταξη Πράξεων
Εάν η αίτηση επιλεχθεί προς στήριξη, εκδίδεται από την ΕΥΔ ΠΑΑ Απόφαση Ένταξης Πράξεων με
τελικό διατάκτη τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του
ΥπΑΑΤ, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον κωδικό ΟΠΣΑΑ και τα βασικά στοιχεία των
αντίστοιχων πράξεων (π.χ. τίτλος και προϋπολογισμός πράξης, αν δεν αναφέρονται προσωπικά
στοιχεία του δικαιούχου κ.λπ.) τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, τη διαδικασία χορήγησης της
ενίσχυσης, έλεγχους και κυρώσεις.
Αναφορικά με το αναλυτικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε πράξης η απόφαση
παραπέμπει στην αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΟΠΣΑΑ και έχει
διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχό της.
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην
ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και του ΠΑΑ και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο.
Ο δικαιούχος θεωρείται ότι έλαβε γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης
Πράξης.
Σε κάθε περίπτωση, τηρείται αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων.

6.4 Ανάκληση ένταξης πράξεων με πρωτοβουλία του δικαιούχου
Ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί την ανάκληση της ένταξής του στο ΠΑΑ 2014 – 2020, με την
υποβολή αιτήματος, σε εφαρμογή του άρθρου 3 Καν (ΕΕ) 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι
αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.
Στη συνέχεια του αιτήματος και κατόπιν της εξέτασής του από την ΕΥΔ ΠΑΑ, η τελευταία εκδίδει
σχετική απόφαση ανάκλησης. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται
ατομικά (μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου) στο δικαιούχο.
Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί πληρωμή,
τότε γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων
ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 Καν (ΕΕ) 640/2014.
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6.5 Τροποποίηση πράξεων
Οι ενταγμένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της
πράξης μπορεί να προκύψει:
α) Με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το δικαιούχο. Στο αίτημα
θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι
τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν.(ΕΕ) 640/2014.
β) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που
διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση
ένταξης, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης (λόγω διαχειριστικών προβλημάτων,
εμπλοκών στην εκτέλεση της πράξης κ.α.).
Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν:
o τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης·
o αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου ·
o διόρθωση προφανών σφαλμάτων·
Τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ και λαμβάνουν
μοναδικό αριθμό και ημερομηνία οριστικοποίησης.
Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο ή τη διαπίστωση της
ανάγκης αλλαγής στοιχείων της πράξης η ΕΥΔ ΠΑΑ εξετάζει τις διαφοροποιήσεις ιδίως ως προς:
o

τη σκοπιμότητα της τροποποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης και να
μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να καθιστά την πράξη μη
επιλέξιμη. Επιπλέον, οι σχετικές μεταβολές δεν πρέπει να συνιστούν σημαντική τροποποίηση της
πράξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71, παρ. 1 του Καν (ΕΕ) 1303/2013:
o

ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που
θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης, η ΕΥΔ ΠΑΑ προβαίνει σε τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης, εφόσον επηρεάζονται βασικά στοιχεία αυτής, όπως:
o
o

αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου·
μεταβολές στον προϋπολογισμό.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, η ΕΥΔ ΠΑΑ ή ο φορέας στον
οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα ενημερώνει εγγράφως το δικαιούχο για την έγκριση ή απόρριψη
του αιτήματός του.

6.6 Δημοσιοποίηση στοιχείων υποψηφίων
Για τα στοιχεία των υποψηφίων που θα δημοσιοποιούνται θα εφαρμόζεται το άρθρο 111 του Καν.
(ΕΕ) 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και
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διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις του
Καν. (ΕΕ) 2016/679 και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1 Διαδικασία αίτησης πληρωμής
Οι διαδικασίες χορήγησης προκαταβολής και αίτησης πληρωμής θα προβλέπονται στη Συμφωνία
Χρηματοδότησης.

7.2 Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων πληρωμής / προκαταβολής, Καταβολή
ενίσχυσης
Οι διαδικασίες διοικητικού ελέγχου και καταβολής της ενίσχυσης θα προβλέπονται στη Συμφωνία
Χρηματοδότησης.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου θα προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
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