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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 14 . 05 . 2020
Αριθμ. Πρωτ. : 1153

Θέμα : «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1123/20.07.2017 (ΦΕΚ 2636/Β/27.07.2017)
Υπουργικής Απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και
χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
1466/14.06.2019 (ΦΕΚ 2485/Β/2019) όμοιά της, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις εθνικές διατάξεις :
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
β. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του Ν. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό κράτος : Οργάνωση λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
δ. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ε. Του Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α’/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων»
στ. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων».
ζ. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α'/09.07.2019), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. Της με αριθμ. Υ2/09.07.2019 (ΦΕΚ 2901/Β/09.07.2019 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».
θ. Της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ
2573/τ.Β΄)».
ι. Της με αριθμ. 242/14.01.2020 Απόφασης Πρωθυπουργού και ΥΠΑΑΤ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα (ΦΕΚ 34/Β/2020).
ια. Της υπ' αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
και Θάλασσας του άρθρου 62 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 341509/26.11.2008
(ΦΕΚ 2437/Β/2008)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ. Της υπ’ αριθμ. 933/08.06.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2084/Β/16.06.2017) «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν
τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του
Μέτρου 3.1.22 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
ιγ. Της υπ' αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β/07.02.2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του
Ν. 4314/2014)».
ιδ. Της υπ' αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφασης Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
Β΄ 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015

(ΦΕΚ

Β΄

1822)

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”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ιε. Του αριθμ. 278/17.02.2017 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, «Ορισμός των απομακρυσμένων
ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 & παράρτημα I του Καν 508/2014».
ιστ. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
ιζ. Της υπ’ αριθ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β/21.09.2017) Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιη. Της αριθ. 1123/20.07.2017 (ΦΕΚ 2636/Β/27.07.2017) Υπουργικής Απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις
σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22 – «Προστιθέμενη
αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 1466/14.06.2019 (ΦΕΚ 2485/Β/2019) όμοιά της, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».

2. Τις ενωσιακές διατάξεις :
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την
κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση
των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 104/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ.
1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του
Συμβουλίου.
δ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ.
791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 42 και το άρθρο 44, παρ. 1,
στοιχείο ε).
ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014,
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά
την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις Πράξεις.
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στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες
σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
ζ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 772/2014 της Επιτροπής, για τον καθορισμό των
κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο
σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του
ΕΤΘΑ.
η. Της υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
θ. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, και της με αριθμό C (2018) 8328 /04.12.2018
όμοιάς της, που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 20142020.
ι. Της αριθμ. 2015/C 217/1 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για
την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
ια. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, 2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014, για τον
καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για
την περίοδο 2014-2020.
ιβ. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, 2014/464/ΕΕ, για τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
ιγ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη
δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.

3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να
καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1.22, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται
δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 1123/20.07.2017 (ΦΕΚ 2636/Β/27.07.2017) Απόφασή
μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1466/14.06.2019 (ΦΕΚ 2485/Β/2019) όμοιά της, ως
εξής :

1. «Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος, ως εξής :
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας – για τις οποίες δεν ευθύνεται ο δικαιούχος - όπως η έκτακτη
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του COVID 19, η ανωτέρω παράταση των
έξι (6) μηνών, δύναται να παραταθεί για ακόμη τέσσερις (4) μήνες και όχι πέραν της 31-12-2023
για όλες τις πράξεις της Απόφασης Ένταξης. Η αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει στην
οριζόντια τροποποίηση των Αποφάσεων Χρηματοδότησης των μεμονωμένων πράξεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 22, της υπ’
αριθμ. 1123/20.07.2017 απόφασης.».

2. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 16
Απόφαση Ένταξης – Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης
Με την έγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων
εξέτασης των ενστάσεων, οριστικοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία των
εγκεκριμένων αιτήσεων, δημιουργούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) τα
αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία Πράξης, αποδίδονται οι σχετικού κωδικοί MIS και εκδίδεται η
Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, με τους οριστικούς
πλέον πίνακες κατάταξης, για το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων, η οποία αναρτάται και
δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" μέσω του ΟΠΣ και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στους
Δικαιούχους.
Μετά τη δημοσίευση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", ο Δικαιούχος
υποχρεούται σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ενημέρωσής του για την ανάρτηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πρόγραμμα “Διαύγεια”
(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), να αποστείλει στην ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ (εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης) :
i.

τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα
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ή / και
ii.

τον τραπεζικό λογαριασμό με τοποθετημένο ποσό ύψους τουλάχιστον του 50% του
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής,
όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι μικρότερος ή ίσος των 5.000 € και
ποσό ύψους τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης,
όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι πάνω των 5.000 €. Από τα ανωτέρω
ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που
προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται οι Πράξεις που θα υλοποιηθούν στα
απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά ή αφορούν τη μικρή παράκτια αλιεία. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός ή/και το δάνειο που θα κατατεθεί, θα
πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστο του 15% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης στην περίπτωση των απομακρυσμένων ελληνικών νησιών ή
τουλάχιστο του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην περίπτωση των
σκαφών της παράκτιας αλιείας. Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται οι αναδρομικές
δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή

Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης για κάθε
μεμονωμένη Πράξη.
Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται στον Δικαιούχο της
Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Ο Δικαιούχος με την παραλαβή της Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης, οφείλει να αποστείλει
στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της
Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), υπεύθυνη
δήλωση, (Υπόδειγμα 6Β), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και
τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες
υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της.».

3. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής :
«

Άρθρο 17
Έναρξη εργασιών - Διαδικασία υλοποίησης

1.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη Πρόσκληση του Μέτρου
3.1.22 ορίζεται η 23-10-2015. Περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της
επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επόμενες Προσκλήσεις θα καθοριστεί σε αυτές.
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2.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου δεν
είναι επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά
την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

3.

Η καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της Απόφασης
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά σε
περισσότερες δόσεις και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων :
•

Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται σε μία (1) δόση και ο χρόνος καταβολής
ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης όταν ο συνολικός επιλέξιμος
προϋπολογισμός της Πράξης είναι μικρότερος ή ίσος των 5.000 €.

•

Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται σε μία (1) δόση ή περισσότερες δόσεις και ο
χρόνος καταβολής ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης όταν ο
συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης είναι πάνω των 5.000 €. Στην περίπτωση αυτή
το ποσό κάθε αιτήματος πληρωμής, ενδιάμεσης ή τελικής δόσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης.

4.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό
του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.».

4. Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής :
«10. Στην περίπτωση θέσπισης περιοριστικών μέτρων, όπως αυτών της πανδημίας COVID-19, η ΕΥΔΕΠΑλΘ προβαίνει μόνο σε διοικητικές επαληθεύσεις όλων των αιτημάτων πληρωμής (ενδιάμεσων και
τελικών).
Η ΕΥΔ-ΕΠΑΛΘ διενεργεί επιτόπια επαλήθευση, διά μέσου των αρμόδιων Οργάνων Επιτόπιας
Επαλήθευσης (ΟΕΕ), υποχρεωτικά μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πράξης και περιλαμβάνει
έλεγχο του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του, προκειμένου να
διαπιστωθεί η ακρίβεια και η ορθότητα όλων των πληρωμών που πραγματοποίησε η Υπηρεσία προς τον
δικαιούχο μέσω των διοικητικών επαληθεύσεων και να εκδοθεί η Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης.
Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με την περιγραφείσα διαδικασία στο σχετικό άρθρο της
παρούσας.
Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση διαπιστωθεί, παράληψη, παρατυπία ή και ασυμφωνία
των στοιχείων των αιτημάτων πληρωμής, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι διοικητικές
επαληθεύσεις και καταβλήθηκαν τα αναλογούντα ποσά, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ προβαίνει στην έκδοση απόφασης
δημοσιονομικής διόρθωσης για την ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β/07.02.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
«Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
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καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του ΕΠΑλΘ 20142020.
Η ενδεχόμενη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους προηγείται της
έκδοσης της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης.».

5. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής :
«7) Για όλη την χρονική περίοδο ισχύος της παραγράφου 10 του άρθρου 19, ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία υποβολής στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, όλων των αιτημάτων επαλήθευσης –πληρωμής (ενδιάμεσων και
τελικών):
•

Ο δικαιούχος υποβάλλει το αίτημα πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ κάνοντας χρήση του
Τυποποιημένου Εντύπου.

•

Ταυτόχρονα υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ το αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής ηλεκτρονικά, στην
διεύθυνση infoalieia@mou.gr, προκειμένου να λάβει αριθμό εισερχομένου εγγράφου (πρωτόκολλο).

•

Το αίτημα θα συνοδεύεται από:
α) έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον /τους δικαιούχο/ους, στην οποία θα αναφέρονται τα
στοιχεία της πράξης (τίτλος πράξης, κωδ. ΟΠΣ, κωδ. ΠΣΚΕ αιτήματος επαλήθευσης-πληρωμής,
ημερομηνία οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ), καθώς και το αιτούμενο ποσοστό/ ποσό.
β) το υπόδειγμα 4Α ( σε μορφή PDF και EXCEL),
γ) σχετικό φωτογραφικό υλικό, των μόνιμων κατασκευών και εξοπλισμού, των οποίων αιτείται η
επαλήθευση-πληρωμή
δ) λίστα με τα serial numbers των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.
ε) τυχόν εγκρίσεις ή άδειες, που σχετίζονται με αιτούμενο για πληρωμή εξοπλισμό ή μηχάνημα
στ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται :
- Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες κλπ είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
- Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής, είναι έγκυρα και
πραγματικά.

• Ο υποβληθείς φάκελος του αιτήματος πληρωμής, ελέγχεται αρχικά για την πληρότητά του από την
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για τη συμπλήρωση του φακέλου και στην
συνέχεια επαληθεύεται διοικητικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με βάση την εγκεκριμένη
Λίστα Δαπανών, και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά/παραστατικά (υπόδειγμα 4Α , κλπ).
Στην συνέχεια συμπληρώνεται το υπόδειγμα 4Β, και το υπόδειγμα 7 κατά το μέρος της διοικητικής
επαλήθευσης (τμήμα Α και Β), οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ το αποτέλεσμα της Διοικητικής
Επαλήθευσης και οι επιλέξιμες δαπάνες και ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος για τα
αποτελέσματα της επαλήθευσης, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με
το άρθρο 19 .
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Η καταβολή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, πραγματοποιείται από την
Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια της
διαβίβασης από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ των σχετικών στοιχείων και παραστατικών του ενδιάμεσου αιτήματος
επαλήθευσης-πληρωμής.
•

Κατά την επιτόπια επαλήθευση που διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της πράξης, συμπληρώνεται
το υπόδειγμα 7 κατά το μέρος της επιτόπιας επαλήθευσης (τμήμα Γ), το υπόδειγμα 4Β για το σύνολο
των δαπανών και συντάσσεται η Έκθεση Επαλήθευσης- Πιστοποίησης (Υπόδειγμα 3) για το σύνολο
της πράξης.».

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθ. 1123/20.07.2017 (ΦΕΚ 2636/Β/27.07.2017) Απόφασή
μας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1466/14.06.2019 (ΦΕΚ 2485/Β/2019) όμοιά της.

Η Απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

