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ΘΕΜΑ: 10η Τροποποίηση της αριθμ. 593/37447/31-3-2017 (B’1190) απόφασής μας 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για 

επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-

2020» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις εθνικές διατάξεις: 

α) 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 14 παρ. 4 του ν. 2637/1998 «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 Υπουργείο Γεωργίας και 

"Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
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γ) 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 ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 

2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 

διατάξεις» (Α΄78).  

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

Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) και ισχύει. 

ε) του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» 

στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

ζ) της υπ΄αριθ. 6309/09-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190). 

η) της υπ΄ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

θ) της υπ΄ αριθ. 593/37447/31.03.2017 Απόφασής μας για τον καθορισμό των 

λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη 

μεταποίηση/εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως 

τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B΄ 3668), 979/35486/07-03-

2018 (Β’ 866), 1862/104375/25-07-2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β’ 4807), 

1501/229370/16-09-2019 (Β’ 3760), 1654/283199/05-11-2019 (Β’ 4063), 606/133751/25-

05-2020 (Β΄2096), 1902/339237/03-12-2020 (Β’5438) και 762/114966/26-04-2021 

(Β’1760) και ισχύει. 

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 
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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) 

1083/2006 (ΕL L 347/320) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 του Καν. Ε.Ε. Ευρατόμ) 

2018/1046/193’του ΕΚΣ.  

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) 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/487) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ ΕL L 350 και ισχύει. 

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) 352/1978, (ΕΚ) 

165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του 

Συμβουλίου (ΕL L 347/549) όπως ισχύει κάθε φορά.  

δ) του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

ε) 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 εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕL L 181/48). 

στ) 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 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L187/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 

156/1 ) και ισχύει.  

ζ) 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 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΕL L 193/1) όπως 

τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1) και ισχύει. 
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η) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 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). 

θ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 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). 

ι) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 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). 

ια) της C (2015) 9170 final /11.12.2015 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, για την 

έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ιβ) του Εκτελεστικού Καν.  (ΕΕ) 2020/532  της Επιτροπής  της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά 

με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 

809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 

2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους 

διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής 

γεωργικής πολιτικής, ELL 119 και ιδιαίτερα του άρθρου 6. 

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

2014GR06RDNP001), όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Το με αριθ. πρωτ. 2505/07-10-2021 (αρ.πρ.εισ. 1610/278964/08-10-2021) έγγραφο της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. 

5. Το με αριθ. πρωτ.  59206/13-10-2021 (αρ.πρ.εισ. 1638/284373/13-10-2021) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

6. Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα  

αντιμετώπισης των  αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020/76’. 

7. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
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επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020/83’. 

8. Του ν. 4764/2020/256’ «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 

τους Οργανισμούς Επικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» 

9. Τις συνέπειες της συνεχιζόμενης  πανδημίας COVID-19  και την ανάγκη λήψης έκτακτων 

μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο 

πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και 

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

Ελλάδας περιόδου 2014-2020, να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δημόσιας 

ενίσχυσης κατά την διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί 

η απώλεια ενωσιακών πόρων.  

10. Η υποχρέωση ελέγχου προς αποφυγή διπλής χρηματοδότησης των ενισχυόμενων, από 

το Υπομέτρο 4.2, δαπανών από άλλα ενωσιακά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα.  

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

κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τροποποιούμε την 593/37447/31.03.2017 απόφασή μας για τον καθορισμό των 

λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, 

εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως ισχύει με τις όμοιες 

2220/108492/16-10-2017 (B΄3668), 979/35486/07-03-2018 (Β’866) 1862/104375/25-07-

2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β’4807), 1501/229370/16-09-2019 (Β’3760), 

1654/283199/05-11-2019 (Β’4063), 606/133751/25-05-2020 (Β΄2096), 1902/339237/03-12-

2020 (Β’5438) και 762/114966/26-04-2021 (Β’1760) ως εξής: 

Άρθρο 1 

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1γ του  άρθρου 14 αντικαθίστανται 

ως εξής: 

«Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης 

πράξης του επενδυτικού σχεδίου υποβάλουν στο ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης πληρωμής. Για 

τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν στις δράσεις του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 

το έτος 2019 που έχουν ήδη εγκεκριμένη 6μηνη παράταση (σύμφωνα με την αρ. 

606/133751/25.05.2020 (ΦΕΚ 2096/Β’2020) 7η τροποποίηση της ΥΑ) και το έτος 2020, η 
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προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων μέσω του ΠΣΚΕ, 

παρατείνεται από τις 31/10/2021 στις 31/01/2022.». 

 

Άρθρο 2 

Στο άρθρο 19, «Παράρτημα» της παρούσας, «Υπόδειγμα 2 -Πρακτικό Επιτόπιας Επίσκεψης 

Αίτησης Πληρωμής Υπομέτρου 4.2», αντικαθίσταται ως εξής : 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
 

4.2
 

ΔΡΑΣΗ 4.2…. 

ΑΡ. ΦΑΚ. ΠΡΑΞΗΣ
  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΣΚΕ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

ΙΒΑΝ  

ΤΡΑΠΕΖΑ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός    

Δημόσια Ενίσχυση     

Συμμετοχή Δικαιούχου    

Ανάλυση συμμετοχής δικαιούχου    

Ίδια κεφάλαια    

Δανειακά κεφάλαια    
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ 

 Α Β Γ Δ 

ΜΕΡΙΚΗ     

ΤΕΛΙΚΗ     

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων (ΕπΠα)  του Υπομέτρου 4.2  της Δράσης 4.2.1/4.2.2 

για την Περιφέρεια……………………………../ Περιφερειακή ενότητα ………………………………, η 

οποία συστάθηκε με την …………………………………… απόφαση του Περιφερειάρχη όπως 

τροποποιήθηκε με τις …… και ισχύει, είναι επιφορτισμένη με τις αρμοδιότητες που 

καθορίζονται στην 593/37447/31.03.2017/1190΄, απόφαση ΥπΑΑΤ περί πλαισίου 

λειτουργίας και εφαρμογής του ΥΜ4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 , όπως τροποποιημένη ισχύει. 

 Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων και για την με τα ανωτέρω στοιχεία 

πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020, η ΕΠαΠ διενήργησε επιτόπια επίσκεψη για τον έλεγχο της αίτησης 

πληρωμής κατά την  ……………………………… (ημερομηνία) στην τοποθεσία υλοποίησης 

της επένδυσης, και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, 

β) την 88515/11-11-2019/Ψ7ΓΑ46ΨΧΞΧ-ΒΧ7 Εγκύκλιο Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για 

την «Διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 04 του ΥΜ4.2 των Δράσεων 4.2.1 

«Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του 

Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)» και 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και 

ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)» του 

ΠΑΑ 2014-2020», 

γ) την αίτηση στήριξης , 

δ) την ……………………. Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης , 

ε) την ………………. Απόφαση  ένταξης Πράξεων του Υπομέτρου 4.2 με τα 

συνημμένα αυτής, όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και το τεχνικό δελτίο της 

Πράξης. 

στ) την …….. Απόφαση τεχνικής τροποποίησης / παράτασης ένταξης πράξης, 

ζ) την αίτηση τελικής πληρωμής με τα συνημμένα αυτής, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ : 

1. Η πραγματοποίηση των εργασιών άρχισε την …………………… (παρ. γ) άρθρου 

14 της 593/37447/31.03.2017/1190΄) στην προβλεπόμενη τοποθεσία. 
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2. Κατά την ………………… (ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης) οι εργασίες 

συνεχίζονται – ολοκληρώθηκαν (η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών 

είναι η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης νόμιμου παραστατικού πληρωμής 

εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης). Κατά την 

ημερομηνία αυτή το ύψος των δαπανών ανερχόταν σε …………………… ευρώ. 

3. Τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία πληρωμών και εξόφλησης δαπανών που 

αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση πληρωμών, υποβλήθηκαν σε έλεγχο 

πιστότητας στοιχείων συστατικών μερών των συναλλαγών, όσον αφορά την 

απόλυτη ταύτισή τους αφ’ ενός με την υλοποίηση των σχετικών εργασιών 

(περιγραφή φυσικού αντικειμένου) και αφετέρου με το κόστος τους 

(οικονομικό αντικείμενο) σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες 

της εγκεκριμένης αίτησης 

4. Τα νόμιμα παραστατικά πληρωμών είναι εξοφλημένα στο σύνολό τους 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το  ποσό του φόρου προστιθέμενης 

αξίας που περιλαμβάνεται στις δηλωθείσες δαπάνες  ανέρχεται σε 

…………………………… ευρώ και έχει αποδοθεί (Σε περίπτωση απαλλαγής από 

το ΦΠΑ, η απαλλαγή αναγράφεται στο παραστατικό, προσκομίζεται η 

σχετική απόφαση (ΠΟΛ) και επισυνάπτεται ο πίνακας επενδυτικών αγαθών 

θεωρημένων από τη ΔΟΥ.) 

5. Το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων ανέρχεται σε    ευρώ και έχει 

αποδοθεί. 

6. Τα παραστατικά στοιχεία τηρούνται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου και 

αντίγραφά τους τηρούνται στον ΕΦΔ και στην  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

& Κτηνιατρικής / Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας της 

Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας …………………………………………… 

7. Η ορθότητα της κάθε δηλωθείσας δαπάνης είναι σύμφωνη με τα 

συνοδευτικά παραστατικά όπως περιγράφεται στο φύλλο αξιολόγησής της ή 

στην τροποποίηση αυτής 

8. Ο φορέας στο πλαίσιο εναρμονισμένης «οπτικής ταυτότητας» έχει αναρτήσει 

επεξηγηματική πινακίδα  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ 

του κανονισμού ΕΕ 1303/2013 του ΕΚΣ και των άρθρων 3 έως 5 του 

Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 821/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν  κάθε 

φορά. 

9. το οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό …. % 
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10. το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό …. %το ποσό 

των δαπανών που είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο ή τροποποιημένο 

επενδυτικό σχέδιο  ανέρχεται στο ποσό των …..ευρώ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

11. Η λειτουργία της επένδυσης εναρμονίζεται με τις απαιτούμενες άδειες, όπως 

αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας. ………………….(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

12. Το φυσικό αντικείμενο υλοποιήθηκε στο σύνολό του 

…………………………….(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

13.  Η μη υλοποίησή του φυσικού αντικειμένου επηρεάζει την λειτουργικότητα 

του επενδυτικού σχεδίου. ………………….(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

14. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε κατηγορίας δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου ………………………………………. δεν έχει ενταχθεί και 

ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 

συμπεριλαμβανομένων και των καθεστώτων στήριξης του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 

Α’ 8/01-02-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 

Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και του ν. 

4399/2016 (ΦΕΚ Α΄117/22-06-2016) «Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων 

Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει κάθε φορά.…………………(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ημερομηνία διενέργειας ελέγχου 

(ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής): 

 

………………………….. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα και    

υπογραφή μελών) » 
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Άρθρο 3 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 593/37447/31.03.2017 απόφασή μας για τον καθορισμό 

των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, 

εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β’1190), όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες 

2220/108492/16-10-2017 (B’3668), 979/35486/07-03-2018 (Β’866), 1862/104375/25-07-

2018 (Β’3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β’4807), 1501/229370/16-09-2019 (Β’3760, 

1654/283199/05-11-2019 (Β’4063), 606/133751/25-05-2020 (Β΄2096) και 1902/339237/03-

12-2020 (Β’5438) και 762/114966/26-04-2021 (Β’1760) και ισχύει. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  

 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ 
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