
Το παρόν αποτελεί κείμενο για διαβούλευση.  
Δεν έχει νομική ισχύ καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης ενδέχεται να υποστεί αλλαγές.  

 

Άρθρο 16 
Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου 
1. Ένταση στήριξης 

Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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2. Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη 

2.1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη 
και την ιδιωτική συμμετοχή.  

2.2. Η δημόσια δαπάνη (στήριξη) καθορίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και 
χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] και το Ελληνικό Δημόσιο.  
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2.3. Η στήριξη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή 
τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται 
επιλέξιμες από αυτά.  

2.4. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της στήριξης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του συνολικού 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το 
δικαιούχο με ίδια κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό, εφ’ όσον είναι απαραίτητο. 

3. Για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, προβλέπουμε τα 
εξής: 
3.1.  Χορήγηση Προκαταβολής 

3.1.1. Μετά την έκδοση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης είναι δυνατή η χορήγηση 
προκαταβολής η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του 
επενδυτικού σχεδίου.  

3.1.2. Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης 
εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.  

3.1.3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα - μέλος του 
συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ ή από δημόσια αρχή υπέρ του αρμόδιου οργανισμού 
πληρωμών και είναι αορίστου χρόνου. Δεν επιτρέπεται η μερική αποδέσμευση της 
εγγυητικής επιστολής. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμευτεί όταν ο αρμόδιος οργανισμός 
πληρωμών εξακριβώσει ότι το ποσό της εγκεκριμένης δαπάνης που αντιστοιχεί στη 
δημόσια δαπάνη που σχετίζεται με τη δράση ισούται ή υπερβαίνει το ποσό της 
προκαταβολής. Είναι όμως δυνατή η αποδοχή ποσού εγκεκριμένης δαπάνης που 
υπολείπεται του ποσού της προκαταβολής όταν αυτό συμπληρώνεται από νέα εγγυητική 
επιστολή σε αντικατάσταση της δοθείσης για τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
προκαταβολής και της εγκεκριμένης δαπάνης ή όταν η μη αναλωθείσα διαφορά ανάμεσα 
στην εγγυητική επιστολή και στη δημόσια δαπάνη του αιτήματος πληρωμής επιστρέφεται 
από τον δικαιούχο.  

3.1.4. Με το Άρθρο 26 καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων 
προκαταβολών καθώς και οι διαδικασίες και τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 
χορήγηση, φύλαξη και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών. 

 
3.2. Εξασφάλιση για παρεχόμενο δάνειο. 

3.2.1. Είναι δυνατή η χρήση της δημόσιας οικονομικής στήριξης (εκτός της προκαταβολής) από 
το δικαιούχο αυτής ως εξασφάλιση που δίδεται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα - μέλος του 
συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ για την παροχή δανείου ισόποσου αυτής, 
συμπεριλαμβανόμενης της πρόβλεψης τόκων και προμηθειών, υπό την προϋπόθεση ότι το 
δάνειο αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
του δικαιούχου της στήριξης.  

3.2.2. Η προβλεπόμενη από το νόμο αναγγελία της σχετικής σύμβασης επιδίδεται από το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη ΔΑΟ της Περιφέρειας με σκοπό την ενημέρωσή της και την 
συνδρομή της στο πλαίσιο της καλής πίστης, και περιλαμβάνει α) τα πλήρη στοιχεία των 
συμβαλλομένων, β) τα στοιχεία της δανειακής σύμβασης δυνάμει της οποίας συντάσσεται, 
γ) το ποσό της χορηγούμενης χρηματοδότησης, δ) το ποσό έως το ύψος του οποίου η 
δημόσια οικονομική στήριξη εξασφαλίζει το παρεχόμενο δάνειο και ε) τον λογαριασμό 
καταθέσεων σε μορφή ΙΒΑΝ που τηρείται επ’ ονόματι του δικαιούχου και στον οποίο θα 
πιστωθεί η δημόσια οικονομική στήριξη.  

 
3.3. Χρηματοδοτικά εργαλεία 
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3.3.1. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δικαιούχος της στήριξης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι 
δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ υπό τον όρο ότι το 
άθροισμα που προκύπτει από το τμήμα του χρηματοδοτικού εργαλείου που υποστηρίζεται 
από το ΠΑΑ μαζί με το ποσό της Δημόσιας δαπάνης να είναι μικρότερο ή ίσο του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

3.3.2. Στις περιπτώσεις όπου το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο 
Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής είναι δυνατόν να παρακρατείται κατά την 
ολοκλήρωση του σχεδίου βελτίωσης κατά το ποσοστό που υπερβαίνει την ανώτατη ένταση 
στήριξης με την οποία έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. 

 


