
 

Άρθρο 27 

Αίτηση προκαταβολής / πληρωμής 

1. Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 

16 και την ενότητα Α του παραρτήματος 1, δύναται να χορηγείται προκαταβολή ύστερα 

από προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Οι αιτήσεις προκαταβολής 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια, εντός δέκα εργάσιμων ημερών 

από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, προσκομίζονται στη ΔΑΟΚ της 

Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του δικαιούχου. Οι αιτήσεις προκαταβολής 

διαβιβάζονται από τη ΔΑΟΚ στη ΔΑΟΠ, η οποία και αποφασίζει επί αυτών. Οι αιτήσεις 

προκαταβολής δεν προσμετρώνται στον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό αιτήσεων 

πληρωμής και συντάσσονται βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.  

2. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται όταν το συνολικό προς καταβολή ποσό που 

αντιστοιχεί στα αιτήματα πληρωμής που έχουν εκκαθαριστεί: 

2.1. Είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής. 

2.2. Υπολείπεται του ποσού της εγγυητικής αλλά αυτή αντικαθίσταται από νέα η οποία 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και της αρχικής εγγυητικής 

επιστολής. 

2.3. Υπολείπεται του ποσού της εγγυητικής επιστολής και ο υποψήφιος επιστρέφει τη 

διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και της εγγυητικής επιστολής. 

3. Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού 

σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη αίτηση 

πληρωμής, σύμφωνα με όλα όσα ορίζονται στην ενότητα Β του παραρτήματος 1. Η 

ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του 

ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι της 

αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί 

οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ 

από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμό της. 

4. Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται 

να καταθέσει έως και τρεις αιτήσεις πληρωμής. Κάθε αίτηση μερικής πληρωμής γίνεται 

δεκτή εφόσον αφορά υλοποίηση προϋπολογισμού που δεν υπολείπεται του 20% του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού και μετά την υποβολή της απομένει προς 

υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.  

5. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το 

αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης 

πράξεων. 

6. Οι αιτήσεις πληρωμής ανατίθενται σε επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 30 

(εφεξής επιτροπή παρακολούθησης). Στις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις 

πραγματοποιούνται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από εκείνη της έδρας του 

δικαιούχου, ο επιτόπιος έλεγχος για την παραλαβή των επενδύσεων πραγματοποιείται 

από επιτροπή παρακολούθησης της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιούνται οι 

επενδύσεις. Για τον σκοπό αυτό η επιτροπή παρακολούθησης της οικείας, ως προς την 



έδρα του δικαιούχου, Περιφερειακής Ενότητας αποστέλλει στην επιτροπή 

παρακολούθησης του τόπου υλοποίησης το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου προς 

συμπλήρωση καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μετά την ολοκλήρωση του 

επιτόπιου ελέγχου, το συμπληρωμένο πρακτικό αποστέλλεται στην οικεία επιτροπή 

παρακολούθησης για ανάρτηση στο ΠΣΚΕ.  

7. Στις περιπτώσεις που η αίτηση πληρωμής παρουσιάζει πρόδηλες ελλείψεις που 

διαπιστώνονται από την επιτροπή παρακολούθησης ενημερώνεται ο δικαιούχος για το 

μη παραδεκτό του αιτήματος προκειμένου να το επανυποβάλλει.  

8. Όταν κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής διαπιστώνονται προφανή 

σφάλματα, η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να ζητήσει από τον δικαιούχο να 

υποβάλει διευκρινήσεις και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας 15 

εργάσιμων ημερών. Η ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών 

χορηγείται με την επιφύλαξη γενικότερων προθεσμιών υποβολής αιτημάτων πληρωμής 

οι οποίες δεν δύναται να παρατείνονται λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου. 

9. Η αποδοχή προφανούς σφάλματος επί αιτήματος πληρωμής μπορεί να επιφέρει όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25. 

10. Η παραλαβή (πιστοποίηση υλοποίησης) των αιτούμενων επενδύσεων γίνεται με έλεγχο 

των παραστατικών και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων της αίτησης πληρωμής και 

με επιτόπια επίσκεψη. Κατά την επιτόπια επίσκεψη και στο πλαίσιο της ορθής 

εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η Επιτροπή Παρακολούθησης 

ελέγχει και ταυτοποιεί τον προς στήριξη εξοπλισμό σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε 

φορά (π.χ. ύπαρξη σειριακών αριθμών στα παραστατικά δαπανών). Αδυναμία 

ταυτοποίησης του εξοπλισμού οδηγεί την επιτροπή στη μη πιστοποίηση της ορθής 

εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης. 

11. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του 

πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης, το οποίο συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της 

επιτροπής παρακολούθησης καθώς και από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του 

και συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό πρακτικό διοικητικού ελέγχου που συντάσσεται για 

τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής. 

12. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων δεν πραγματοποιείται εφόσον ο δικαιούχος 

ή ο εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας.  

13. Για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου η 

επιτροπή παρακολούθησης ελέγχει:  

13.1. Την τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης πράξης του δικαιούχου.  

13.2. Την τήρηση της νομοθεσίας για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

13.3. Την ορθή υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου. 

13.4. Τη λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου. 

13.5. Το εύλογο του κόστους υλοποίησης των αιτούμενων επενδύσεων. 



14. Η μερική υλοποίηση μιας επένδυσης και η πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης είναι 

δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία η επένδυση πραγματοποιείται εν μέρει και 

είναι πλήρως λειτουργική. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η παραλαβή 6 στρεμμάτων 

φυτείας συνολικής εγκεκριμένης επένδυσης έκτασης 15 στρεμμάτων. Με το αίτημα 

πληρωμής ο δικαιούχος αιτείται την παραλαβή του υλοποιημένου φυσικού 

αντικειμένου για την ποσότητα / δυναμικότητα για την οποία αυτό είναι λειτουργικό 

και την πιστοποίηση της ανάλογης δαπάνης υλοποίησης.   

15. Η παραλαβή μιας ή περισσότερων διακριτών και αυτοτελών φάσεων μερικής 

υλοποίησης μιας επένδυσης και η πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης είναι δυνατή στην 

περίπτωση κατά την οποία μπορεί να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί από το αρμόδιο 

όργανο η ορθή υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου και το εύλογο 

κόστους υλοποίησής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε διακριτές και αυτοτελείς φάσεις 

υλοποίησης στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως π.χ. οι εργασίες 

εκσκαφών, οι εργασίες του σκελετού, οι εργασίες τοιχοποιίας, οι εργασίες ηλεκτρικών 

ή/και υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ. Για τις παραπάνω αναφερόμενες διακριτές 

φάσεις τεκμηριώνονται: 

15.1. Η ολοκλήρωσή τους με επιτόπια επίσκεψη βάσει της άδειας δόμησης και των 

αρχιτεκτονικών σχεδίων. 

15.2. Η εργασία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν βάσει επιμετρήσεων και 

παραστατικών.   

15.3. Το εύλογο κόστος υλοποίησης κάθε φάσης βάσει των παραστατικών και των 

συμφωνητικών έργου του δικαιούχου με τον ή τους εργολάβους οι οποίοι έχουν 

αναλάβει την κατασκευή.  

Στις περιπτώσεις παραλαβής διακριτών φάσεων μερικής υλοποίησης δεν απαιτείται να 

πιστοποιηθεί η λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου.   

16. Σε κάθε περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με παρέκκλιση από το 

εγκεκριμένο χωρίς σύμφωνα με το άρθρο 26 να απαιτείται τροποποίηση, η αίτηση 

πληρωμής συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με την οποία τεκμηριώνεται η 

καταλληλότητα και λειτουργικότητα της υλοποιημένης επένδυσης και η τήρηση των 

προϋποθέσεων ένταξής της.  

17. Κάθε επενδυτικό αγαθό το οποίο ανήκει στην υποκατηγορία της περίπτωσης 2.1.1 

(εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων) του 

άρθρου 9, παραλαμβάνεται από την επιτροπή παρακολούθησης με την προϋπόθεση 

ότι αυτό είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Η ορθή εκτέλεση του φυσικού 

αντικειμένου της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης πιστοποιείται από την επιτροπή 

παρακολούθησης όταν ο υπό παραλαβή εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος, δηλαδή 

είναι εγκατεστημένος εντός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών των οποίων 

τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή και είναι συνδεδεμένος με τις απαραίτητες παροχές 

(ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, αποχέτευση, κ.ά.).  Δεν πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης από την επιτροπή 

παρακολούθησης όταν ο υπό παραλαβή εξοπλισμός βρίσκεται σε συσκευασία, ή είναι 



εγκατεστημένος εντός κτιρίου ή κατασκευής της οποίας ο δικαιούχος δεν έχει την 

νόμιμη κατοχή.. 

18. Για τα παρελκόμενα του ελκυστήρα, συρόμενα ή αναρτώμενα, συγχρηματοδοτούμενης 

αξίας άνω των 1.000 ευρώ, απαιτείται η ανάγλυφη αποτύπωση σε αυτά του αριθμού 

ΣΒΕΛ, όπως αυτός έχει παραχθεί από το ΠΣΚΕ. Η ανάγλυφη αποτύπωση πρέπει να είναι 

πενταψήφια (π.χ. για το ΣΒΕΛ 194 αποτυπώνεται ο αριθμός 00194), δεν απαλλάσσει 

από την υποχρέωση σήμανσης που προβλέπεται στο ΠΔ 57/2010 (97 Α’) (όπως έχει 

τροποποιηθεί με το ΠΔ 81/2011 (197 Α’) και ισχύει), αλλά αποτελεί επιπλέον μέσο 

ταυτοποίησης κατά την παρακολούθηση υλοποίησης καθώς και κατά τη διάρκεια των 

μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Με την επιφύλαξη της παρ. 10, κατά τον 

επιτόπιο έλεγχο, με ευθύνη της επιτροπής παρακολούθησης, ο αριθμός ΣΒΕΛ 

αποτυπώνεται μόνιμα με κατάλληλο μέσο και στη συνέχεια φωτογραφίζεται η 

ανάγλυφη αποτύπωση για το συγκεκριμένο επενδυτικό αγαθό. Οι σχετικές 

φωτογραφίες αναρτώνται στο ΠΣΚΕ.   

19. Ακολούθως, η επιτροπή παρακολούθησης γνωμοδοτεί συντάσσοντας, ηλεκτρονικά, 

πρακτικό ελέγχου πληρωμής (εφεξής γνωμοδότηση). Μετά την οριστικοποίησή του, το 

πρακτικό μαζί με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, καθίσταται 

διαθέσιμο στη ΔΑΟΠ για έγκριση. Οι διαπιστώσεις - παρατηρήσεις των επιτροπών 

παρακολούθησης μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιτόπια επίσκεψη 

αποτυπώνονται, με ευθύνη τους, στη γνωμοδότηση. Γνωμοδότηση στην οποία γίνεται 

αναφορά ότι δεν έχει γίνει ορθά η υλοποίηση του φυσικού ή/και του οικονομικού 

αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών, 

αιτιολογείται πλήρως από την επιτροπή παρακολούθησης με σαφή αναφορά στο 

θεσμικό πλαίσιο. Γνωμοδότηση στην οποία δεν πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση του 

φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή 

επενδύσεων ή μέρους αυτών, χωρίς την αναγραφή της σχετικής αιτιολογίας και 

αναφοράς στο θεσμικό πλαίσιο, δεν θεωρείται πλήρης και κατά συνέπεια η σχετική 

διαδικασία παραλαβής επενδύσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και δε 

γίνεται αποδεκτή από τη ΔΑΟΠ. Η ΔΑΟΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

γνωμοδότηση συντάσσει στο ΠΣΚΕ το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου της πληρωμής. 

Σε περίπτωση διαφωνίας με την ανωτέρω γνωμοδότηση, αιτιολογεί τη διαφοροποίηση 

με σαφή αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο.           

20. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού ή/και του οικονομικού 

αντικειμένου και της παραλαβής των επενδύσεων, παραβάσεις της ισχύουσας 

φορολογικής και άλλης σχετικής νομοθεσίας από τους δικαιούχους ή/και τους 

προμηθευτές τους, όπως αποτυπώνονται στα παραστατικά και στα δικαιολογητικά τα 

οποία υποβάλλονται με τις αιτήσεις πληρωμής και διαπιστώνονται από τα αρμόδια 

όργανα, δεν αίρουν την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών, εφ’ όσον:  

20.1. Οι παραβάσεις αυτές, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιφέρουν 

ακυρότητα της συναλλαγής ή πλαστότητα-εικονικότητα των παραστατικών και  

20.2. Τα διαλαμβανόμενα στα παραστατικά και στα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.  



Τα σχετικά ευρήματα (ενδεικτικά, λάθος υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου επί 

τιμολογίου) διαβιβάζονται από το αρμόδιο όργανο στην αρμόδια δημόσια αρχή προς 

έλεγχο των ανωτέρω παραστατικών – δικαιολογητικών παράλληλα και ανεξάρτητα με 

την παραλαβή και εκκαθάριση των αιτούμενων δαπανών. 

21. Οι αιτήσεις στήριξης, που υποβλήθηκαν μέσω του ΠΣΚΕ, και οι αντίστοιχοι διοικητικοί 

έλεγχοι αυτών μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας 

που παρέχεται από αυτό.  

22. Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή επί των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου του αιτήματος πληρωμής. Συγκεκριμένα:  

22.1. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία ΔΑΟΠ εντός δύο μηνών από 

την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο, συνοδευόμενη από 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις του 

δικαιούχου.  

22.2. Την ενδικοφανή προσφυγή εξετάζουν εντός διμήνου οι επιτροπές που έχουν 

συσταθεί στο πλαίσιο του άρθρου 24 οι οποίες συντάσσουν πόρισμα. Στη 

σύνθεση της επιτροπής δεν δύναται να συμμετέχει υπάλληλος που έχει λάβει 

μέρος στον διοικητικό έλεγχο του αιτήματος πληρωμής για το οποίο έχει 

υποβληθεί η προσφυγή.  

22.3. Εφόσον από την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής προκύπτει η καταβολή 

οικονομικής ενίσχυσης, το πόρισμα διαβιβάζεται στη ΔΑΟΚ και εκκινείται η 

διαδικασία της αυτοδίκαιης τροποποίησης στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με το πόρισμα 

της επιτροπής, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της δαπάνης ή των δαπανών για 

οποίες έχει δικαιωθεί ο προσφεύγων. Τόσο η ενδικοφανής προσφυγή όσο και το 

πόρισμα της επιτροπής αναρτώνται στο ΠΣΚΕ ως δικαιολογητικά της 

αυτοδίκαιης τροποποίησης. Στη συνέχεια οι δαπάνες αυτές καθίστανται 

επιλέξιμες για να επιλεγούν σε αίτημα πληρωμής από το δικαιούχο μέσω του 

ΠΣΚΕ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αυτοδίκαιης τροποποίησης, ο 

δικαιούχος ενημερώνεται άμεσα μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στο ΠΣΚΕ με 

κοινοποίηση του μηνύματος στον σύμβουλό του και μέσω της πρόσβασής του 

στην ηλεκτρονική του καρτέλα στο www.ependyseis.gr .  

22.4. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, με ευθύνη της ΔΑΟΠ, ο 

δικαιούχος ενημερώνεται άμεσα για το αποτέλεσμα της εξέτασης της 

προσφυγής του μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στο ΠΣΚΕ με κοινοποίηση του 

μηνύματος στον σύμβουλό του. 

 


