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ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο) ‘’Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 
«Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1 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 17/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την 
παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 
265). 

1.2 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

1.3 Του ν.3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων», ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού (Α΄ 249)  . 

1.4 Του ν.3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151), 
όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40 και 41 του ν.4235/2014 (Α΄ 32) και το 
άρθρο 65 του ν.4389/2014 (Α΄ 94). 

1.5 Του ν.4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το  άρθρο 37, (Α΄ 78). 
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1.6 Του ν.2690/1997 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45). 

1.7 Του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 και του άρθρου 116 παρ. 10 του ν. 4622/2019 
(Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης». 

1.8 Του π.δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Α΄ 138). 

1.9 Του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

1.10 Του Κανονισμού (ΕΕ) 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 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 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 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

1.11 Του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης 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. 

1.12 Του Κανονισμού (ΕΕ) 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 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. 

1.13 Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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. 

1.14 Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. 

1.15 Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 
2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
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1.16 Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

1.17 Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 
2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. ( ΕΕ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς 
πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την 
εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις 
εγγυήσεις και τη διαφάνεια. 

1.18 Της υπ΄ αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του 
Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των 
ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 1205). 

1.19 Της υπ΄ αριθ. 24944/20-09-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066). 

1.20 Της υπ΄ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Β΄ 
1273) . 

1.21 Της υπ’ αριθμ. 397/18235/16-02-2017 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και 
δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των 
Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) (Β΄ 601), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 2430/110502/2710-2017 (Β΄ 3800) 
και ισχύει. 

2. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και 
ειδικότερα το σημείο 8.2.9 «Μέτρο 09 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών (άρθρο 27)». 

3. Την υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο) ‘’Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 
«Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’, όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το υπ΄ αριθ. 3010/20-09-2019 έγγραφό της.  
5. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ με το υπ΄ αριθ. 72782/25-09-2019 έγγραφό του. 
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν 

προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. Στο άρθρο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: 
Η Ομάδα/Οργάνωση Παραγωγών να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό σε 
ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, από τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι σχετικές 
κινήσεις που αφορούν το έργο. 
 
Β. Την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 ως εξής: 
Η α’ και η β’ δόση (εφόσον έχει συμπληρωθεί το 1ο έτος λειτουργίας από την 
ημερομηνία αναγνώρισης) καταβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης 
με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες δύο (2) δόσεις με 
την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο καταβάλλονται από τον αρμόδιο 
φορέα μία κάθε έτος για τα επόμενα δύο (2) έτη, με τη συμπλήρωση του 
ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης της ομάδας / οργάνωσης. Η 
τελική δόση καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του πέμπτου (5ου) έτους από την 
ημερομηνία αναγνώρισης. Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση 
παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής 
στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση 
πληρωμής συμπεριλαμβανομένων και των ετών λειτουργίας που έχουν 
συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής. 
 
Γ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ως εξής: 
Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής της ομάδας 
παραγωγών ή της οργάνωσης παραγωγών, πραγματοποιείται βάσει της μέσης 
ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια 
τριών (3) ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση. Η μέση 
ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. Για τα επόμενα έτη 
η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και 
επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά και τη βεβαίωση της αξίας 
εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / 
οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή της. 
 
Δ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ως εξής: 
Το ποσό στήριξης υπολογίζεται ανά έτος ως ακολούθως: 
• 10% της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των 
μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή 
στην οργάνωση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καν. 
1305/2013.  
• 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος 
μετά την αναγνώριση 
• 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος 
μετά την αναγνώριση 
• 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος 
μετά την αναγνώριση 
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• 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος 
μετά την αναγνώριση. 
 
Ε. Την αντικατάσταση των περιπτώσεων 1.1, 1.2 και 1.3 της παραγράφου 1 του 
άρθρου 19 ως εξής: 
1.1  H αίτηση πληρωμής για την καταβολή της α’ δόσης (10% της αξίας 
παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο) υποβάλλεται εντός χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται με απόφαση του ΕΦΔ. Στην περίπτωση που η ομάδα 
παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της 
αίτησης υποβολής στήριξης, τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να 
υποβάλει αίτηση πληρωμής συμπεριλαμβανομένων και των ετών λειτουργίας που 
έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής. 
1.2 Η αίτηση πληρωμής για την καταβολή των επόμενων δόσεων υποβάλλεται 
εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται με απόφαση του ΕΦΔ μετά την 
συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης του 
δικαιούχου. 
1.3 Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής μπορεί να υποβληθεί μετά τη 
συμπλήρωση του πέμπτου (5) έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης του 
δικαιούχου και εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται με απόφαση του ΕΦΔ. Με 
την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της 
ορθής εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης. 
 
ΣΤ. Την αντικατάσταση της περίπτωσης 11.3 της παραγράφου 11 του άρθρου 19 ως 
εξής: 
Για την α’ δόση: Α) Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής υπογεγραμμένη από 
ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ για κάθε μέλος της 
ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών και για τα τρία (3) έτη πριν τη 
συμμετοχή τους στην ομάδα / οργάνωση, Β) Αναλυτική κατάσταση ανά έτος για 
κάθε μέλος που θα αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης, υπογεγραμμένη από τον 
ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας/οργάνωσης παραγωγών. Τα 
πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, ιδιωτικά 
συμφωνητικά, κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης 
παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως εάν από άλλες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών 
και παραστατικών. 

  
 Ζ. Την αντικατάσταση της περίπτωσης 11.4 της παραγράφου 11 του άρθρου 19 ως 
εξής: 
Για κάθε επόμενη από την α’ δόση: Α) Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής 
υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ 
του ημερολογιακού έτους που αφορά η αίτηση πληρωμής, Β) Αναλυτική κατάσταση 
ανά έτος που θα αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης, υπογεγραμμένη από τον 
ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας/οργάνωσης παραγωγών  
Τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, ιδιωτικά 
συμφωνητικά, κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης 
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παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως εάν από άλλες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών 
και παραστατικών. 
 
Η. Την αντικατάσταση της περίπτωσης 11.10 της παραγράφου 11 του άρθρου 19 ως 
εξής: 
Αντίγραφο του καθημερινού ημερολογίου, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι 
εργασίες των εργαζομένων και η παροχή υπηρεσιών επιτηδευματιών στο δικαιούχο. 

 
Θ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 20 ως εξής: 
Το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παρ. 11, αποτελούν αντικείμενο διοικητικού ελέγχου από τον ΕΦΔ. Ο ΕΦΔ δύναται 
να πραγματοποιεί ελέγχους των παραστατικών πώλησης που αφορούν την 
πληρωμή. 
 
Ι. Την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 ως εξής: 
Οι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλέσουν εγγράφως την αίτηση πληρωμής 
οποτεδήποτε μετά την υποβολή της και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης σύμφωνα 
με το άρθρο 3, Καν (ΕΕ) 809/2014 και τη διαδικασία Ι.6.2 «Ανάκληση αιτήσεων 
πληρωμής» που περιγράφεται στο ΣΔΕ, όπως ισχύει. Δεν μπορεί να υποβληθεί 
αίτημα ανάκλησης ως προς τα μέρη που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχουν 
διαπιστωθεί ευρήματα ή εφόσον έχει αναγγελθεί επιτόπιος έλεγχος στον δικαιούχο.  
 
ΙΑ. Τη διαγραφή των παραγράφων 2,3 και 5 του άρθρου 21 και την αλλαγή της 
αρίθμησης της παραγράφου από 4 σε 2. 
 
ΙΒ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 ως εξής: 
Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα στον οποίο 
εκχωρείται η αρμοδιότητα, συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά, 
περιγράφοντας το προφανές σφάλμα. Το αίτημα ελέγχεται και εγκρίνεται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα. 
 
ΙΓ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 22 όπως αναφέρεται 
παρακάτω και τη διαγραφή των περιπτώσεων 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4: 
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα εφόσον αναγνωρίσει 
ότι πρόκειται για προφανές σφάλμα διενεργεί τις απαραίτητες διορθώσεις. 
 
ΙΔ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 24 ως εξής: 
Στην περίπτωση μη υποβολής της αίτησης πληρωμής εντός του χρονικού 
διαστήματος που έχει οριστεί με απόφαση του ΕΦΔ, επιβάλλεται κύρωση που 
αντιστοιχεί στη μείωση της ενίσχυσης (επιλέξιμο ποσό) για το έτος που αφορά η μη 
εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πληρωμής κατά 7,7% για κάθε μήνα 
καθυστέρησης (από την πρώτη έως την αμέσως προηγούμενη ημερολογιακά ημέρα 
του επόμενου μήνα). Η μη υποβολή της αίτησης πληρωμής σε διάστημα μεγαλύτερο 
των 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων πληρωμής που 
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έχει οριστεί με την απόφαση του ΕΦΔ, οδηγεί στη μη καταβολή της ενίσχυσης για το 
έτος που αφορά η μη υποβολή αυτής. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης 
πληρωμής για δύο (2) συνεχόμενα έτη, το έργο απεντάσσεται και η επιχορήγηση 
επιστρέφεται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις περί επιστροφής 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020.  
 
ΙΕ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 24 ως εξής: 
Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου της β’ δόσης 
διαπιστωθεί ότι η πραγματική αξία παραγωγής αποκλίνει σε ποσοστό άνω του 30% 
από την εκτιμώμενη αξία παραγωγής τότε ο ΕΦΔ προβαίνει σε σύσταση προς το 
δικαιούχο για τροποποίηση του εκτιμώμενου ποσού των επόμενων ετών. Στην 
περίπτωση που κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου της γ’ δόσης 
διαπιστωθεί ότι η πραγματική αξία παραγωγής συνεχίζει να αποκλίνει σε ποσοστό 
άνω του 30% από την εκτιμώμενη αξία παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη και τις 
αντίστοιχες αξίες παραγωγής (πραγματική και εκτιμώμενη) των δύο πρώτων 
δόσεων, τότε ο ΕΦΔ αφενός τροποποιεί ανάλογα τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό 
για τις επόμενες δύο δόσεις λαμβάνοντας υπόψη την ανώτερη αξία παραγωγής των 
πρώτων τριών δόσεων και αφετέρου επιβάλει μείωση για την εν λόγω δόση (γ’) σε 
ποσοστό 10% του ποσού που θα έπρεπε να λάβει ο δικαιούχος. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο), όπως ισχύει κάθε 
φορά. 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
                  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 
 
            ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  
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