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ΘΕΜΑ: «5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)» ΤΟΥ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017.». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις εθνικές διατάξεις: 

 
α) των άρθρων 66 και 67 παρ. 5 και 69 παρ. 2 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), όπως η παρ. 2 του άρθρου 69 τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 

του νόμου 4405/2016 (A’ 129) και ισχύει. 

 
β) του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α  του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 

κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
 ωοτροφών και της υγείας και προστασίας των  ώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του  πουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α  32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 

46 του ν. 43 4/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α  78). 

 

mailto:ve46u002@minagric.gr
ΑΔΑ: Ω8Ο74653ΠΓ-ΗΙ7



2 

 

γ) του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2637/199  «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  πουργείο Γεωργίας και  Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης  Α.Ε. και άλλες 

διατάξεις»(Α  200), όπως ισχύει. 

 
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα  ομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

 ργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της  ομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α  98).  

 
ε) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) 

 

στ) του π.δ.  /2022 «Διορισμός  πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19). 
 

 ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός  ΠΑΑΤ» (Α’ 138). 
 

η) της 4760/23-06-2021 ( ΟΔΔ 4 3) Απόφασης Πρωθυπουργού και  πουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία διορί εται ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα στη θέση του 
Γενικού Γραμματέα, στη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και  ποδομών του  πουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
 

θ) της 593/37447/31.03.2017 Απόφασης του  πΑΑΤ για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής του  πομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της 

περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ι) της 1064/19-04-2016 απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής  πηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (Ε Δ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Εφαρμογών του  πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β’1295), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ια) της 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ Β΄/1273/4-5-2016) Απόφασης του  πουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ιβ) της 137675/Ε Θ /1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968 Β’)  Α «Αντικατάσταση της 

110427/Ε Θ /1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

 

2. Τις ενωσιακές διατάξεις: 
 

α) του Καν. (EE) 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 (ΕΓΤΑΑ) 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 
καν. (ΕΚ) 10 3/2006  (ΕL L 347/320) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 του κανονισμού 

1046/201  Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμό ονται 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. 2 3/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012».  

 
β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του καν. 

(ΕΚ) 169 /2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/4 7) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του 
Καν (ΕΕ) 2393/2017/ ΕL L 350 και ισχύει. 
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γ) του Καν. (EE) 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 καν. (ΕΟΚ) 352/197 , (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, 
(ΕΚ)   14/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 4 5/200  του Συμβουλίου (ΕL L 347/549) όπως ισχύει κάθε 

φορά.  

 
δ) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 

συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 

εφαρμό ονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕL L 1 1/4 ). 

 

ε) του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 

10  της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L1 7/1) όπως 
τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/10 4 (ΕL L 156/1 ) και ισχύει.   

 

στ) του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, 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 10  της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΕL L 193/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/10 4 (ΕL 

L 156/1) και ισχύει. 
 

 ) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ)  07/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 

συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για 
τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕL L 227/1). 

 
η) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ)  0 /2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

ΕΓΤΑΑ (ΕL L 227/18). 
 

θ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ)  09/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 227/69). 

 
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), 

όπως κάθε φορά ισχύει. 
 

4. Την C (2015) 9170 final /11.12.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 
5. Την 756/46257/27-04-2017 (ΑΔΑ ΩΛΛ04653ΠΓ-6 Τ) απόφασή μας «1η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α ΑΠΤ ΞΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» για τη 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)»» όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την 
2285/112754/25-10-2017 (ΑΔΑ Ω1Ι04653ΠΓ-7ΒΤ) όμοια και ισχύει. 

 
6. Την 408/74175/09-04-2019 (ΑΔΑ ΩΔ0Φ4653ΠΓ-4 3) απόφασή μας «Έγκριση αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στη 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)» το υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
 

7. Την 1264/158482/28-06-2019 (ΑΔΑ 62ΡΑ4653ΠΓ-3ΑΤ) απόφασή μας «Ένταξη Πράξεων στη 
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 

 πομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης 
έτους 2017.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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8. Την 41498/07-04-2021 (ΑΔΑ ΨΩ Η46ΜΤΛΡ- Η0) απόφαση του  φυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 

0 2/1 του έργου με κωδικό 2019ΣΕ0 210049 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών 
Προϊόντων, με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργικό Προϊόν)», με συνολικό προϋπολογισμό 403.213.491,64€. 

 
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
α) Η ημερομηνία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων σύμφωνα με τις 

1264/158482/28-06-2019/62ΡΑ4653ΠΓ-3ΑΤ και 1517/234126/09-09-2019/94Θ74653ΠΓ-ΑΓ5 

απόφάσεις μας , παρατείνεται από τις 30/06/2022 έως τις 31/12/2022. 
 

β) Κατά τα λοιπά, ισχύει η 1264/158482/28-06-2019 απόφασή μας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. 
 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες 

http://www.minagric.gr, http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.espa.gr.  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
 

 

 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.espa.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

α) Φορείς των αιτήσεων στήριξης που εντάσσονται στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 του 
 πομέτρου 4.2. του ΠΑΑ και περιλαμβάνονται στον πίνακα Ι του παραρτήματος των 

1264/158482/28-06-2019/62ΡΑ4653ΠΓ-3ΑΤ και 1517/234126/09-09-2019/94Θ74653ΠΓ-ΑΓ5 
απόφάσεων μας . 

 

2. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
α) Γραφείο κ.  πουργού 

β) Γραφείο κου.  φυπουργού 
γ) Γραφείο κ. Γ.Γ.Α.Α.  ΠΑΑΤ 

δ) Γραφείο κ. Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων &  ποδομών 
ε) Προϊσταμένη Γ.Δ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

στ) Ε Δ ΠΑΑ 

 ) Ε Ε ΠΑΑ 
η) ΟΠΕΚΕΠΕ   
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