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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 

 
Μέτρο 3: «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» 
Υπομέτρο 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα:  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5660/3-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες 

συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»  

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις εθνικές διατάξεις:  
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1.1. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «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 (ΦΕΚ 297 Α') και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 66 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.  

1.2. Την αριθ. 6353/210150/23-8-2019 (ΦΕΚ 644 Τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία ο κ. Μπαγινέτας Κωνσταντίνος 

του Νικολάου διορίζεται στη Θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υ.Π.Α.Π.Ε με βαθμό 1ο της κατηγορίας των Ειδικών 

Θέσεων. 

1.3. Την αριθ. 2259/16-3-2018 (ΦΕΚ 1032 Β΄, ΑΔΑ ΩΤΘΒ4653ΠΓ-5ΧΤ) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων με θέμα «Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε 

συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».  

1.4. Την αριθ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 

«Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 927/21-3-2018 (ΦΕΚ 1116 Β΄).  

1.5. Την αριθ. 8187/11-12-2019 (ΦΕΚ 4721 Β΄, ΑΔΑ 9ΟΟΟ4653ΠΓ-5Η7) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 

3.1 “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας”, στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα 

ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020.  

1.6. Την αριθ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β΄) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 

3417/22-12-2016 (ΦΕΚ 4222 Β΄) και 3485/8-11-2018 (ΦΕΚ 5091 Β΄) όμοιες αποφάσεις και όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

1.7. Την αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «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 ισχύει κάθε φορά. 

1.8. Την αριθ. 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

«Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών 

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» (ΦΕΚ 794 Β΄). 
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1.9. Την αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

 

2. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

2.1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2.2. Τον Κανονισμό (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 την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει. 

2.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 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. 

2.4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 

πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2.5. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής 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 όπως κάθε φορά ισχύει. 

2.6. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2016/C 262/01). 

2.7. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για 

την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, όπως τροποποιημένη 

ισχύει. 

3. Την από 4-4-2016 Απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 για την 

σύμφωνη γνώμη της σχετικά με τα κριτήρια επιλογής πράξεων του υπομέτρου 3.1 του ΠΑΑ 2014-

2020. 
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4. Την αριθ. πρωτ. 56509/3-6-2020 γνωμοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).  

5. Την υπ’ αριθμ. 1443/26-5-2020 Επιστολή Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 

2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του υπομέτρου 3.1 από το ΠΑΑ 

2014-2020.  

6. Την υπ’ αριθμ. 1498/9-6-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

7. Την υπ’ αριθμ. 5660/3-12-2020 (ΑΔΑ: 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές 

σε συστήματα ποιότητας» του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5660/3-12-2020 (ΑΔΑ: 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για 

νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ως 

ακολούθως: 

1. Η παράγραφος 4.1, σημείο 1, αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 9-11-

2020 έως 29-1-2021 (ώρα 13:00).» 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1.1, μετά το σημείο 3, προστίθεται νέο σημείο 4, ως εξής: 

«4. Επιπλέον των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται 

να συμμετέχουν και οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής 

μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το 

σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα.» 

3. Το εισαγωγικό χωρίο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Για την επιλογή και ένταξη των πράξεων στο υπομέτρο 3.1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: α) οι υποψήφιοι να ήταν ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος 

εφαρμογής 2019 κατόπιν των υπ’ αρ. 130/5917/18-1-2017, 539/27369/20-2-2018 ή/και 

4075/182059/31-12-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή να είναι αποδέκτες ολικής 

μεταβίβασης, που έχει πραγματοποιηθεί για το έτος εφαρμογής 2020, στο πλαίσιο του υπομέτρου 

11.1, β) να πληρούνται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι στήριξης των παραγράφων 3.1 και 3.2 της 

παρούσας, και γ) η αίτηση στήριξης να συγκεντρώνει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία 30 

βαθμών στα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 3.3.»  
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4. Στην παράγραφο 4.2, σημείο 1, Πίνακας ii. Επαλήθευση κριτηρίων βαθμολόγησης, η περιγραφή 

του δικαιολογητικού 3.8 (Για το κριτήριο 2.2) αντικαθίσταται ως εξής:  

Για το κριτήριο 2.2:  Στοιχεία που αποδεικνύουν την καθετοποιημένη δραστηριότητα 
παραγωγής τυποποιημένου τελικού προϊόντος από τον συλλογικό 
φορέα στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος:  

 [3.8] Εάν η παραγωγή γίνεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: 
Αντίγραφο καταστατικού ή  βεβαίωση έναρξης ή βεβαίωση 
μεταβολής δραστηριοτήτων του φορέα, που περιλαμβάνει τον 
σχετικό ΚΑΔ δραστηριοτήτων. Εάν η παραγωγή δεν γίνεται σε 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας 
του φορέα με υπεργολαβική επιχείρηση. 

 [3.9] Βεβαίωση του συλλογικού φορέα σχετικά με τα στοιχεία 
εμπορικής διάθεσης προϊόντος, ετικέτα και συσκευασίες. 

 

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα Πρόσκληση. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Κ. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ 
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