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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ.
Τμήμα Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 4627/152254/06-12-13 (ΦΕΚ 3141/τ.Β΄/10-12-13) Υπουργικής Απόφασης, σχετικά
με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των
γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 37 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ/267/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ/53/Α) και την παρ. 11 του άρθρου 1 της από
18/12/2012 Π.Ν.Π. (Α’ 246), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4128/2013 (Α’ 51).
β. του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).
γ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 και του άρθρου 20 παρ. ιβ) του ν. 4270/2014.
δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/98 περί Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως ισχύουν.
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3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-10 τ. Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος ΙΙ κεφάλαιο Α/αριθ.5 & κεφάλαιο Β,
υποτομέας α καθώς και την παράγραφο ΙΧ.
4. Τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40/τ.Α/15-03-2010 ) “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠEΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”, όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ’ A/27-10-2011) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και
ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.
6. Την αριθ. πρωτ. 282966/9-7-2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ », όπως αυτή ισχύει.
7. Την αριθ. πρωτ. 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την
πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ)
περιόδου 2007-2013 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή
του»
8. Τους κανονισμούς όπως ισχύουν:
α. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και
την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».
γ. (Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που
προβλέπεται από τον Κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου.
δ. (Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του Συμβουλίου
όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους
όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2012
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαΐου 2012 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση
των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ και του ΕΓΤΑΑ »
και ισχύει.
ε. (Ε.Κ.) 229/2013 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του
Αιγαίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L78 της 20/03/2013).
στ. (Ε.Κ.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου 2013 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.
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ζ. (Ε.Κ.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με 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.
η. (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το
έτος 2014»
9. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων,
10.Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, όπως τροποποιημένη ισχύει.
11.Το Μέτρο 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013.
12.Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄134).
13.Την αριθμ. πρωτ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β΄/04-12-2013), Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης
και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας
καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την αριθμ. πρωτ.
132480/386/10.3.2011 Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Υφυπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και
Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας
καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους» (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/16-05-2011), όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π.
1187/38812/28-03-2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β/29-03-2013) Κοινή Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης.
14.Την αριθμ. πρωτ. 3467/108942/02-09-2014 (ΦΕΚ 2395/τ.Β΄/8-9-2014) Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης
και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας
καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», η οποία τροποποίησε την αριθμ. πρωτ. 4435/144452/22-11-2013
(ΦΕΚ 3078/τ. Β΄/04-12-2013) ΚΥΑ.
15.Την αριθμ. πρωτ. 4627/152254/06-12-2013 (ΦΕΚ 3141/τ.Β΄/10-12-2013) Υπουργική Απόφαση με την οποία
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η αριθμ. πρωτ. 165386/1386/28-07-11 (ΦΕΚ 1858/22-08-11/τ.Β) Υπουργική
Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας
των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013, η
οποία τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 547/17711/12-02-2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β/29-03-2013) Υπουργική Απόφαση.
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16.Την με αριθ. πρωτ. 1941/45325/11-04-12 «Αξιολογητές Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών
Προϊόντων του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α. 2007-2013»» (ΦΕΚ 210/τ. ΥΟΔΔ/27-04-2012), όπως τροποποιήθηκε με την
με Α.Π 2525/78661/25-06-2013 (ΦΕΚ 350/τ. ΥΟΔΔ/27-05-2013).
17.Την με αριθμ. πρωτ. 2/83461/0022/02-01-2013 (ΦΕΚ 22/τ. ΥΟΔΔ/21-01-2013) κοινή απόφαση Υπουργού
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμού αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών,
Εισηγητών − Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης − διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του
Μέτρου 123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13 της 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής
απόφασης, των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων και των Μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα πλαίσια του
Π.Α.Α. 2007−2013 και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη − Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006».
18.Τη με αριθμ. πρωτ. 6792/1022229 (ΦΕΚ 410/τ.ΥΟΔΔ/26-08-2013) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θεμάτων, ο Δημήτριος Ιατρίδης
του Μιχαήλ.
19.Τη με αριθμ. πρωτ. 391/90092/19-07-2013 (ΦΕΚ 1778/τ.Β’/23-07-2013) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊστάμενους Γενικής Δ/νσης,
Προϊστάμενους Δ/νσης & Προϊστάμενους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν με «εντολή Υπουργού», όπως
κάθε φορά ισχύει.
20.Την αριθμ. πρωτ. 1214/18-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 323/τ.Β’/01-03-2011) περί σύστασης Ταμείου Δανειοδότησης με την
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
21.Τις με αριθμ. πρωτ. 315172/3001/28-07-2009, 315174/3003/28-07-2009 & 315173/3002/28-07-2009 Υπουργικές
Αποφάσεις.
22.Το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα τη Σ.Α.Ε. 082/8.
23.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 4627/152254/06-12-13 (ΦΕΚ 3141/τ.Β΄/ 10-12-13) Υπουργικής Απόφασης,
σχετικά με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της
αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου
2007-2013, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 2 περί υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – διαδικασίας αξιολόγησης και
ένταξης αιτήσεων ενίσχυσης, ως ακολούθως:

4

ΑΔΑ: ΩΦΑ9Β-Ι1Κ
1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων καθώς και παρακολούθησης των εγκεκριμένων
επενδύσεων κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους και μετά από αυτήν ολοκληρώνονται με τρόπο που να διασφαλίζει
την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια των σχετικών διοικητικών ενεργειών και πράξεων.
2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης ελέγχονται από αξιολογητές ενταγμένους σε ειδικό μητρώο το οποίο θα τηρείται στο Υπ.Α.Α.Τ. ,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της με αριθμ. πρωτ. 4435/144452/22-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο μητρώο εντάσσονται και υπάλληλοι του Φορέως Εφαρμογής, της ΕΥΔ ΠΑΑ καθώς
και της ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Μέτρου δύναται να χρησιμοποιηθεί
εξωτερικός αξιολογητής (ιδιώτης), ο οποίος επιλέγεται από το ΥΠΑΑΤ ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
3. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, υποβάλλουν την αίτηση
ενίσχυσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αίτηση προηγείται της έντυπης. Κατά την ηλεκτρονική
υποβολή, η αίτηση λαμβάνει πρωτόκολλο, προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής.
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά και το σύνολο των δικαιολογητικών και τεχνοοικονομικών στοιχείων,
όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 4435/144452/22-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr σε ειδική εφαρμογή για το Μέτρο 123Α που
συνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Η πρόσβαση στην εφαρμογή
για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται μετά από αίτημα του δικαιούχου επενδυτή ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Μετά την
ενεργοποίηση του λογαριασμού θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω φόρμας εισαγωγής η αίτηση. Τα δικαιολογητικά
θα επισυναφθούν με την διαδικασία της σάρωσης και αποθηκεύονται με μορφή .jpg, .gif, pdf.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο καταθέτει στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού & Γ.Δ. (Φορέας Εφαρμογής – εφεξής Φ.Ε.) την αίτηση ενίσχυσης με το σύνολο των ηλεκτρονικά
υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων καθώς και των πρωτοτύπων εγγράφων. Η αίτηση ενίσχυσης είναι
έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει υποβληθεί και σε ηλεκτρονική.
Οι αιτήσεις

που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. Με σειρά

προτεραιότητας θα πραγματοποιηθεί και η δέσμευση των διαθέσιμων πιστώσεων, για τις αιτήσεις ενίσχυσης που
πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης .
Οι αιτήσεις ενίσχυσης ελέγχονται κατ’ αρχήν ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τις
συνοδεύουν. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της με αριθμ.
πρωτ. 4435/144452/22-11-13 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή/και απαιτηθούν
διευκρινίσεις επί της αίτησης ενίσχυσης, αναζητούνται από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, το οποίο έχει δηλωθεί σαφώς με ευθύνη του φορέα στην αίτηση ενίσχυσής του. Ο υποψήφιος
δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά ή/και τις απαιτούμενες διευκρινίσεις εντός
15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την προσκόμιση
τους, συνεχίζεται η αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης τους, οι αιτήσεις ενίσχυσης
απορρίπτονται με απόφαση Γνωμοδοτικής επιτροπής .
4. Εάν τα ελλείποντα δικαιολογητικά συνίστανται σε: α) άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης
κατάστασης και β) των απαραίτητων, κατά κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ή των ισοδύναμων
απαλλακτικών εγγράφων, υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, για τα οποία έχει κατατεθεί αίτημα στις αρμόδιες
υπηρεσίες για την έκδοσή τους, αντίγραφο του οποίου έχει υποβληθεί στην αίτηση ενίσχυσης, ενημερώνονται οι
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αιτούντες, για την προσκόμισή τους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αποστολής . Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο
στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της αίτησης έχει προσκομισθεί αντίγραφο σχετικού αιτήματος του φορέα για
έκδοσή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω αδειών. Σε περίπτωση μη προσκόμισης τους, οι αιτήσεις ενίσχυσης
απορρίπτονται με απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
5. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή παροχής
διευκρινίσεων ή λόγω μη εμπρόθεσμης συμπλήρωσης της αίτησης με τις αναγκαίες άδειες, εγκατάστασης ή
εκπλήρωσης περιβαλλοντικών όρων, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν νέα αίτηση ενίσχυσης συμπληρωμένη με
όλα πλέον τα δικαιολογητικά, χάνοντας όμως την προτεραιότητά τους. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται εφόσον
υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις.
6. Ο κάθε αξιολογητής οφείλει να παραδώσει, στο ΦΕ υπογεγραμμένο αξιολογητικό σημείωμα, εντός της τασσόμενης σε
αυτόν προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις τυχόν απαιτούμενες διευκρινίσεις. Το αξιολογητικό σημείωμα
συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας. Ο Φ.Ε. έχει την εποπτεία της
διαδικασίας αξιολόγησης.
7. Εάν ο αξιολογητής δεν παραδώσει εμπρόθεσμα το αξιολογητικό σημείωμα, καλείται να επιστρέψει τον φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται σε άλλο αξιολογητή. Επίσης, οφείλει να εξηγήσει εγγράφως τους λόγους, για τους οποίους δε
κατέστη δυνατή η τήρηση της προθεσμίας.
8. Οι αξιολογητές δε δύνανται να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, εάν συμμετέχουν οι ίδιοι άμεσα ή έμμεσα στο εταιρικό
ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση των αιτούντων φορέων ή εάν έχουν καταρτίσει τον φάκελο ή έχουν συμμετάσχει
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην κατάρτισή του. Επίσης οι αξιολογητές δεν μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά
σχέδια, όταν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των αιτούντων φορέων συμμετέχουν σύζυγος ή
συγγενικά τους πρόσωπα.
9. Στην περίπτωση που, για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, χρησιμοποιηθεί εξωτερικός αξιολογητής (ιδιώτης),
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 5 της με αριθμ. πρωτ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β΄/0412-2013) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τηρούνται όσα ορίζονται στις παρ. 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου.
10.Τα αξιολογητικά σημειώματα των αιτήσεων ενίσχυσης τίθενται υπόψη της Πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής
ώστε να αποφασίζει σχετικά με την κατ’ αρχήν ένταξη ή μη της αίτησης ενίσχυσης. Ως εισηγητές στη Γνωμοδοτική
Επιτροπή ορίζονται οι αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης (άρθρο 7 §12 της με αριθμ. πρωτ. 4435/144452/22-112013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
11.Για τις αιτήσεις ενίσχυσης, για τις οποίες η Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ αρχήν ένταξη,
αποστέλλεται στους δικαιούχους Απόφαση Προέγκρισης από τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, λαμβάνοντας
υπόψη τα στοιχεία της αίτησης, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την εξέτασή τους και με την προϋπόθεση ύπαρξης
διαθέσιμων πιστώσεων.
12.Για το σκοπό αυτό, μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης αναρτώνται προσωρινοί πίνακες προκειμένου για την ενημέρωση
των εν δυνάμει δικαιούχων και τον υπολογισμό της επάρκειας ή μη των διαθέσιμων πιστώσεων. Για τον υπολογισμό
της επάρκειας ή μη των διαθέσιμων πιστώσεων σταθμίζονται τόσο οι διαθέσιμοι πόροι της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, όσο και η δυνατότητα αύξησής τους με αδιάθετους ή επιπλέον πόρους, εφόσον προβλέπεται ανάλογη
ρύθμιση στη σχετική προκήρυξη.
13.Με Υπουργική Απόφαση θα καθορίζεται η αναστολή ισχύος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όταν το
σύνολο της δημόσιας δαπάνης των υποβληθεισών αιτήσεων επενδύσεων υπερβαίνει το σύνολο του προκηρυχθέντος
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ποσού βάσει της αρχής της αναλογικότητας λαμβανομένης υπ΄όψιν της σημασίας του Μέτρου για την αγροτική και
την εθνική εν γένει οικονομία της χώρας.
14.Με Υπουργική Απόφαση δύναται να αρθεί η αναστολή εφόσον συντρέχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις ύπαρξης
αδιάθετων πόρων. Δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του Μέτρου επιλαχούσες αιτήσεις ενίσχυσης.
15.Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή, δύνανται κατά την
κρίση τους να υποβάλουν ένσταση επί του αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του
προγράμματος ή να υποβάλουν νέα αίτηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ
Την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 7 περί καθορισμού προδιαγραφών αίτησης ενίσχυσης εκπόνησης και
παρουσίασης οικονομοτεχνικών μελετών αιτήσεων ενίσχυσης και ύψους επιλέξιμης δαπάνης για τον προσδιορισμό της
επιχορήγησης αυτής, ως ακολούθως:
1. Εγκρίνεται το περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσίασης της Οικονομοτεχνικής Μελέτης των αιτήσεων ενίσχυσης του
Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ ως εμφανίζεται στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
συμπεριλαμβανομένων και των Πινάκων Α1 – Α10, Β1 – Β10 & Περιβαλλοντικών Δεικτών.
2. Εγκρίνονται τα υποδείγματα 1 (αναλυτική κατάσταση πληρωμών πραγματοποιηθεισών δαπανών), 2 (πιστοποιητικό για
την πληρωμή δόσεων της δημόσιας δαπάνης, βεβαίωση προόδου εργασιών και βεβαίωση εξόφλησης τιμολογίων), 3, 4
(συγκριτικός πίνακας), 5 (Βεβαίωση ολοκλήρωσης διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων πληρωμής από την Επιτροπή
Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων) και 6 (χρηματοοικονομικό δελτίο καθορισμού πληρωτέου ποσού οικονομικών
ενισχύσεων μερικής/τελικής δόσης αίτησης πληρωμής), του παραρτήματος Α της παρούσης. Το χρηματοοικονομικό
δελτίο συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία του ελέγχου που διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης,
σύμφωνα με τα οποία πιστοποιήθηκε και βεβαιώθηκε ότι η πράξη δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΑΑ. Η εν
λόγω αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών γίνεται με ευθύνη της Δ/νσης Προγραμματισμού Τμήμα Β΄/ΦΕ.
3. Εγκρίνεται το υπόδειγμα του αξιολογητικού σημειώματος, όπως εμφανίζεται στο παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Ορίζεται ως ανώτερο ύψος επιλέξιμης δαπάνης που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συμμετοχής της
Οικονομοτεχνικής Μελέτης στον προσδιορισμό των Γενικών Εξόδων του Φορέα Υλοποίησης της Επένδυσης:
α)

ποσοστό μέχρι 2,5% για τις επενδύσεις επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την Γνωμοδοτική

Επιτροπή μέχρι 500.000 €.
β)

ποσοστό 2% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την

Γνωμοδοτική Επιτροπή από 500.001 € μέχρι 1.500.000 €.
γ)ποσοστό 1,5% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την Γνωμοδοτική
Επιτροπή από 1.500.001 € μέχρι 3.500.000 €.
δ)

ποσοστό 1,0% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την

Γνωμοδοτική Επιτροπή από 3.500.001 € μέχρι 6.000.000 €.
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ε)

ποσοστό 0,5% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την

Γνωμοδοτική Επιτροπή από 6.000.001 € και άνω.
5. Τα ανωτέρω έχουν ισχύ για τον υπολογισμό του ύψους της επιλέξιμης δαπάνης και της αντίστοιχης επιχορήγησης στα
πλαίσια της Οικονομοτεχνικής μελέτης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και δεν
δύναται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
6. Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης για τη δαπάνη της Οικονομοτεχνικής Μελέτης πραγματοποιείται κατά την
τελική πληρωμή της επένδυσης.
7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων δύναται να εγκρίνει χαμηλότερα ποσά ή να μειώνει τα
αρχικά εγκριθέντα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις μη επαρκών μελετών ή
τροποποιήσεων που δεν αιτιολογούνται επαρκώς και καταδεικνύουν την ανεπάρκεια της αρχικής μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Την τροποποίηση του παραρτήματος Α ως ακολούθως:
α. Τροποποίηση και αντικατάσταση του υποδείγματος 5 με τίτλο «Βεβαίωση ολοκλήρωσης διαδικασίας ελέγχου
αιτήσεων πληρωμής από την Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων» και
β. Προσθήκη υποδείγματος 6 με τίτλο «χρηματοοικονομικό δελτίο καθορισμού πληρωτέου ποσού οικονομικών
ενισχύσεων μερικής/τελικής δόσης αίτησης πληρωμής».

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τα αιτήματα πληρωμής, τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
και για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών
Σχεδίων, θα εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
2. Τα αιτήματα πληρωμής, τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχουν διαβιβαστεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων στο ΦΕ, για αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών, θα εκκαθαρίζονται
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Γραφείο Υπουργού, κου Γ. Καρασμάνη
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κου Π. Κουκουλόπουλου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κου Μ. Κορασίδη
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και ΔΣ, κου Δ. Μελά
5. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, κου. Δ. Ιατρίδη
6. ΕΥΔ ΠΑΑ
Λ.Αθηνών 58, Αθήνα
7. ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Λ.Αθηνών 54-56, Αθήνα
8. ΟΠΕΚΕΠΕ
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
Δομοκού 5, Αθήνα.
9. ΕΦΕΤ
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Αμπελόκηποι, Αθήνα
10. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Μενάνδρου 22, Αθήνα
11. Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
Αχαρνών 2, Αθήνα
12. Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα
13. Γενική Διεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής
Βερανζέρου 46, Αθήνα
14. Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας
Σκαλιστήρι 19, Αθήνα
15. Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ.
Αχαρνών 5, Αθήνα
16. Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής
Βερανζέρου 46, Αθήνα
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17. Δ/νση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής
Βερανζέρου 46, Αθήνα
18. Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Μενάνδρου 22, Αθήνα
19. Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής
Αχαρνών 2, Αθήνα
20. Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής
Αχαρνών 2, Αθήνα
21. Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής
Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα
22. Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
Αχαρνών 2, Αθήνα
23. Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας
Αχαρνών 29, Αθήνα
II. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Σταδίου 29, Αθήνα
III. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Κ. Σερβίας 10, Αθήνα
IV. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων
Μητροπόλεως 3, Αθήνα
V. Invest in Greece
Μητροπόλεως 3, Αθήνα
VI. Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των
Περιφερειών
VII.Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
(Βεβαίωση

ολοκλήρωσης διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων πληρωμής από την Επιτροπή
Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων)
……………………..ΔΟΣΗ MEΡΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ

Αρ. φακ. πράξης:
Κωδικός αριθμός πράξης Π.Δ.Ε.:
Κ.Α. ΟΠΣΑΑ:

(συμπληρώνεται από το ΦΕ)

Τίτλος πράξης :
Δικαιούχος:
Αριθμός συναλλασομένου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αίτηση πληρωμής ληφθείσα την:

με Α.Π. ………………………………..

Διαβιβάσθηκε από:
Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:
Τράπεζα:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΟΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

Μέγιστος αριθμός δόσεων
Αιτούμενη δόση
Ήδη καταβληθείσα / καταβληθείσες
Υπόλοιπο
Εγκεκριμένος προϋπολογισμός:
Συνολική ενίσχυση (Δημόσια Δαπάνη)
Συμμετοχή δικαιούχου:
Συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης
μετά την ολοκλήρωσή της1:
Συνολική ενίσχυση (Δημόσια Δαπάνη)
Συμμετοχή δικαιούχου:

1

Συμπληρώνεται μόνο στην Τελική Πληρωμή
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Καταλληλότητα του σχεδίου
ΝΑΙ

1.

Τα υποδείγματα 1, 2 και 3 (όπου προβλέπεται) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους
του θεσμικού πλαισίου.

2.

Η υλοποίηση του έργου γίνεται σύμφωνα με την αίτηση ενίσχυσης, την απόφαση της
οριστικής ένταξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τα συνημμένα αυτών.

3.

Οι χρηματοδοτικές διατάξεις του Κανονισμού τηρήθηκαν:

4.

Η απόφαση οριστικής ένταξης έχει τροποποιηθεί:

5.

Έχει χορηγηθεί προκαταβολή:

ΌΧΙ

με τις εξής αποφάσεις:
Αριθμός Απόφασης

Παρατηρήσεις

1. Παρατάσεις υποβολής
α' πληρωμής
2. Παρατάσεις
χρονοδιαγράμματος
3. Τεχνικές τροποποιήσεις
4. Λοιπές τροποποιήσεις

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης
Αρχικά Εγκεκριμένο
Ημερομηνία Έναρξης

Ημερομηνία Λήξης

Τροποποιημένο
Ημερομηνία Έναρξης

Ημερομηνία
Λήξης
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Α) Στον φάκελο της αίτησης πληρωμής περιλαμβάνονται:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΙΤ/ΓΙΑ

1. Αίτηση πληρωμής με προσδιορισμό αιτούμενου ποσού από τον δικαιούχο.
2. Τεχνική έκθεση αφανών εργασιών με αιτιολόγηση φυσικού αντικειμένου και δαπανών.
3. Τεχνική έκθεση φυσικού αντικειμένου.
4. Επιμετρήσεις από τους επιβλέποντες μηχανικούς για τις κτιριακές και τις μηχανολογικές
εγκαταστάσεις, με μονογραφές των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.
5. Πολεοδομική άδεια (αναθεωρημένη εάν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το αρχικά
προβλεπόμενο σχέδιο), θεωρημένη για την περάτωση των εργασιών από την αρμόδια
υπηρεσία προκειμένου να μπορεί η εγκατάσταση να υδροδοτηθεί και να ρευματοδοτηθεί.
6. Άδεια λειτουργίας μονάδας
7. Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού
8. Τις απαραίτητες κατά κατηγορία επένδυσης περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα
απαλλακτικά έγγραφα.
9. Βεβαίωση προμηθεύτριας εταιρίας στην οποία να αναφέρεται η δυναμικότητα
του μηχανολογικού εξοπλισμού και η απόκτηση κυριότητας.
10. Αναγραφή σειριακού αριθμού του κάθε μηχανήματος στα παραστατικά προμήθειας
μηχανολογικού εξοπλισμού.
11. Αντίγραφο του βιβλίου καταχώρησης των πραγματοποιηθεισών δαπανών καθώς και
αναλυτική καρτέλα προμηθευτών υπογεγραμμένα από τον φορέα και το λογιστήριο.
12. Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε περίπτωση επενδύσεων στον τομέα
του κρέατος.
13. Αποδεικτικό αύξησης κεφαλαίου προκειμένου να πιστοποιηθεί η ύπαρξη των ιδίων
κεφαλαίων (καταθετήρια, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, κεφαλαιοποίηση αδιάθετων
κερδών, πληρωμή φόρου, δημοσίευση πχ σε ΦΕκ ή στο τμήμα Εμπορίου της αρμόδιας
διοικητικής αρχής, προσκόμιση τροποποίησης καταστατικού)
14. Προσδιορισμός του ποσού προς καταβολή από την Επιτροπή Παρακολούθησης
15. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε φορά.
16. Αν προβλέπεται δανεισμός για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, θα πρέπει να
τηρούνται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 9 της ΥΑ.
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Έχει πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Πράξης:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΙΤ/ΓΙΑ

1. Επισημείωση παραστατικών αίτησης πληρωμής με τη σφραγίδα του μέτρου.
2. Επικύρωση παραστατικών για το ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.
3. Επιβεβαίωση της εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού στη μονάδα και
πιστοποίησή του από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.
4.Επιβεβαίωση σχετικά με την ανάρτηση διαφημιστικού πλαισίου ή επεξηγηματικής
πινακίδας.

Σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και συγχωνεύσεων, διαπιστώθηκε
η παύση λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ (Χ)
(Χ ≤ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
(ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ)

ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 €

0,00 €

1
2
3

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ (Ψ)
ΑΝ (Χ-Ψ)/ X ≤ 3% ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΠΟΣΟ Ψ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ψ

ΑΝ (Χ-Ψ)/ Χ > 3% ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΠΟΣΟ
Ζ = Ψ - (Χ-Ψ)

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ζ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΑΣ, ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΕ

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ = ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΑΙΕ – ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ημερομηνία :………..
Βεβαιώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του αιτήματος πληρωμής και έχουν
πραγματοποιηθεί η επιτόπια επίσκεψη και η πιστοποίηση εργασιών και δαπανών
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης2
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογράφεται υποχρεωτικά και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και σφραγίζεται αρμοδίως
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6
(Χρηματοοικονομικό

Δελτίο καθορισμού πληρωτέου ποσού οικονομικών ενισχύσεων μερικής/τελικής
δόσης αίτησης πληρωμής)

…………………….. ΔΟΣΗ MEΡΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ

Συντάκτης:
Δικαιούχος ενίσχυσης :
Αρ. πρωτ. αιτήματος πληρωμής:
Ύψος αιτούμενης πληρωμής :
Κωδικός ΟΠΣΑΑ:
Αρ. λογ. Τράπεζας (ΙΒΑΝ)
Δικαιούχου:
1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :
ΝΑΙ
1.




2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΟΧΙ

Βεβαίωση ολοκλήρωσης διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων πληρωμής (πληρότητας και
νομιμότητας) από την Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων σύμφωνα
με την οποία βεβαιώνονται τα ακόλουθα :
 Ύπαρξη αίτησης πληρωμής δικαιούχου, ορθά συμπληρωμένης και αρμοδίως
υπογεγραμμένης
 Ύπαρξη απαιτούμενων δικαιολογητικών Αίτησης Πληρωμής
 Πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου για την πιστοποίηση των εργασιών και
δαπανών
 Ύψος αιτούμενου ποσού εντός των επιτρεπτών ορίων
Συμπληρωμένα τα Υποδείγματα πληρωμής του Παραρτήματος Α της με αριθ.
4627/152254/6-12-2013 ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.
Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές
διατάξεις εφαρμογής.
Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής του
μέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες
Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές καταχωρήσεις στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω φυλάσσονται αρμοδίως και είναι
στη διάθεση οποιουδήποτε κοινοτικού ή εθνικού ελέγχου.
Βεβαιώνεται ότι έχει ελεγχθεί και δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το
αντίστοιχο Μέτρο 123Α του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»

Παρατηρήσεις………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Αναγνωρίζουμε και εκκαθαρίζουμε τη χορήγηση στο δικαιούχο «……………..», ποσού Δημόσιας
Δαπάνης ……………..€ (…..αναγράφεται ολογράφως το ποσό).
Το ανωτέρω ποσό Δημόσιας Δαπάνης χωρίζεται σε:
Κοινοτική συμμετοχή σε ποσοστό …%, ήτοι: ……….€ (…..αναγράφεται ολογράφως το ποσό)
Εθνική συμμετοχή σε ποσοστό …%, ήτοι ………… € (…..αναγράφεται ολογράφως το ποσό)
Ημερομηνία, ……………………………….
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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