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η
 Τροποποίηση της αρ. 8585/10-10-2016 (Β’ 3322) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με τίτλο «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17
ης

 

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, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 19. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
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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. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 

αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου. 

5. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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) όπως κάθε φορά ισχύει. 

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής 

ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει. 

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 532/2020 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με 

παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 

180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 

2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

9. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (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. 

10. 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 κάθε φορά ισχύει. 

11. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Εφαρμόζοντας την αρχή 

της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις 

έργων αγροτικής ανάπτυξης». 

Β. Τις διατάξεις Νόμων και Π.Δ: 

1. Τον Ν. 4314/2014 (Α΄265) «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 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 

2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά. 

2. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα». 

3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α΄138) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

4. Το Π.Δ. 2/2021 (Α΄2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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5. Τον Ν. 2690/1997 (Α΄45) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 

6. Τον Ν. 3508/2006 (Α΄249) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 

και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού. 

7. Τον Ν. 3874/2010 (Α΄151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

8. Τον Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης». 

Γ. Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 282966/09-07-2007 (B΄1205) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας 

πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθμ. 24944/20-09-2016 (Β΄3066) 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 κάθε φορά ισχύει. 

3. Την υπ΄ αριθμ. 2545/17-10-2016 (Β΄3447) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις 

Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Την υπ΄ αριθμ. 68/8-1-2021 (B’ 36)  Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου».  

5. Την υπ΄ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (Β΄147) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικές επιλογές, 

διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 

1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 1065/19-4-2016 (Β΄1273) 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 ισχύει κάθε φορά. 

7. Την υπ΄ αριθμ. 1582/71256/30-6-2017 (Β’ 2277) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών 

Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ 

ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων» 

8. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το 

σημείο 8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

9. Την υπ΄ αριθμ. Αres(2020)3619457-9/7/2020 απάντηση της Ε.Ε. προς το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα «Περίοδος χάριτος για νέους γεωργούς και 

διοικητικές κυρώσεις». 
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10. Την υπ΄ αριθμ. 8585/10-10-2016 (Β’ 3322) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής του 

Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 

Ελλάδας 2014–20» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Την υπ΄ αριθμ. 72/26-1-2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 

12. Την υπ΄ αριθμ 4045/20-1-2021 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 8585/10-10-2016 (Β΄3322) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–2020», 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΑ) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, ως εξής: 

Άρθρο μόνο 

1. Το άρθρο 3 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

1.1. Το 3ο εδάφιο της παραγράφου ιβ) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου 

κατοίκου εκδίδεται βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης ή το μόνιμο της κατοικίας βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο με βεβαίωση 

Δημάρχου. Ωστόσο σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή καταγγελίας το μόνιμο της κατοικίας θα εξετάζεται 

και το βάρος της απόδειξης θα το φέρει ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν έμμεσα την μόνιμη κατοικία όπως, αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφέλειας, βεβαίωση 

φοίτησης παιδιών, υποβολή φορολογικής δήλωσης κ.λπ.» 

1.2. Στο τέλος της παραγράφου ιδ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση, είναι αποδεκτές 

βεβαιώσεις επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που αφορούν απόκτηση επαρκών επαγγελματικών 

προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης 

εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  SARS-

Co-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.» 

2. Στο άρθρο 5 της ΥΑ, στο τέλος της παραγράφου ζ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση, είναι 

αποδεκτές βεβαιώσεις επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που αφορούν απόκτηση επαρκών 

επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης 

ένταξης εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  

SARS-Co-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.» 

3. Το άρθρο 10 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

3.1. Η υποπαράγραφος 1.2. αντικαθίσταται ως εξής: «1.2. Να αποκτήσει άδεια προέγκρισης εγκατάστασης 

ή έγκριση ίδρυσης για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, εντός δεκαοχτώ (18) 

μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.» 

3.2. Στην υποπαράγραφο 1.5. προστίθεται 2
ο
 εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση, είναι αποδεκτές 

βεβαιώσεις επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που αφορούν απόκτηση επαρκών επαγγελματικών 

προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης 

εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  SARS-

Co-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.» 
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3.3. Η υποπαράγραφος 1.9. αντικαθίσταται ως εξής: «1.9. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής 

εκμετάλλευσης να μην μειωθεί κάτω από τα 8.000€. Επιπρόσθετα, κατά το έτος ολοκλήρωσης και 

ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική 

απόδοση) της εκμετάλλευσης να είναι ίση ή να υπερβαίνει το 95% της αρχικής παραγωγικής 

δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, εκτός και αν έχει δηλωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο 

ως ποσοτικός στόχος η  αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 

τουλάχιστον 10% σε σχέση με εκείνη της αρχικής κατάστασης.» 

4. Το άρθρο 14 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

4.1. Η υποπαράγραφος 3.4 αντικαθίσταται ως εξής: «3.4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, η οποία εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου για 

το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός 

εξαμήνου.» 

4.2. Η υποπαράγραφος 4.7 αντικαθίσταται ως εξής: «4.7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του νομίμου 

εκπροσώπου, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου του νομίμου εκπροσώπου για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό 

πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου.» 

5. Το άρθρο 17 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η Απόφαση Ένταξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους 

εντασσόμενους δικαιούχους και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων και ειδικά τα εξής:  

5.1. Κωδικός ΟΠΣΑΑ 

5.2. Προϋπολογισμός (ποσό στήριξης) πράξης, 

5.3. Στόχο/ους του επιχειρηματικού σχεδίου και λοιπές υποχρεώσεις/δεσμεύσεις των δικαιούχων. 

Αναφορικά με τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λοιπές 

υποχρεώσεις/δεσμεύσεις των δικαιούχων καθώς και τις ημερομηνίες επίτευξης αυτών η 

απόφαση παραπέμπει στην αίτηση στήριξης και το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτά έχουν 

υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και ενδεχομένως τροποποιηθεί/μεταβληθεί, υπό την 

επιφύλαξη των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων.  

5.4. Διαδικασία χορήγησης της στήριξης, ελέγχων και παρακολούθησης της υλοποίησης καθώς και 

σχετικές κυρώσεις για τα οποία η απόφαση θα παραπέμπει στο θεσμικό πλαίσιο του 

υπομέτρου.» 

6. Το άρθρο 20 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

6.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι παραπάνω περιπτώσεις ανάκλησης-απένταξης 

εξετάζονται από τις ΔΑΟΚ οι οποίες είναι αρμόδιες για την αναγνώριση και εκκαθάριση των 

δαπανών και τα σχετικά πορίσματα διαβιβάζονται στη ΔΑΟΠ.» 

6.2. Η παράγραφος 6 διαγράφεται. 

7. Το άρθρο 22 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

7.1. Η υποπαράγραφος 1.5 αντικαθίσταται ως εξής: «1.5. Στην κατ’ έτος διασταύρωση των στοιχείων της 

Ενιαίας Αίτησης Στήριξης με εκείνα που αφορούν την παραγωγική δυναμικότητα σε όρους τυπικής 

απόδοσης όπως, ενδεικτικά, στην εξακρίβωση ότι, κατά την υλοποίηση και μέχρι την ορθή 

ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης διατηρείται ίση ή 

μεγαλύτερη των 8.000 ευρώ και ότι, εκτός και αν διαφορετικά δηλώνεται ως στόχος, κατά το έτος 

ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου η τυπική απόδοση δεν είναι μικρότερη του 95% της 

αρχικής τυπικής απόδοσης.» 
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7.2. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του επιχειρηματικού 

σχεδίου και πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής, οι ΔΑΟΚ διενεργούν τις επιτόπιες επισκέψεις 

του άρθρου 24 της παρούσας.» 

7.3. Η υποπαράγραφος 6.2 αντικαθίσταται ως εξής: «6.2. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το αργότερο εντός τριών 

μηνών από τη διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων αποστέλλει στις κατά τόπους ΔΑΟΠ τον 

προγραμματισμό του σχετικά με την υλοποίηση της κατάρτισης, τηρώντας την απαίτηση για 

ολοκλήρωση αυτής εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και ενημερώνοντας 

για τυχόν επικαιροποίηση του σχετικού προγραμματισμού σε 6μηνιαία βάση.  Κατά παρέκκλιση, είναι 

αποδεκτή η ολοκλήρωση της κατάρτισης σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την 

ημερομηνία της απόφασης ένταξης εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού  SARS-Co-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. 

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών καταρτίσεων εντός ενός μηνός ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει 

σχετική πληροφόρηση στις κατά τόπους ΔΑΟΠ. Τα παραπάνω στοιχεία κοινοποιούνται και στις 

Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ (ΕΥΔ ΠΑΑ και ΕΥΕ ΠΑΑ).» 

8. Το άρθρο 23 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

8.1. Η υποπαράγραφος 16.2. αντικαθίσταται ως εξής: «16.2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας η οποία 

εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση 

Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι 

προγενέστερη του ενός εξαμήνου.» 

8.2. Στην υποπαράγραφο 16.6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω, 

είναι αποδεκτή βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που αφορά απόκτηση επαρκών 

επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της 

απόφασης ένταξης εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού  SARS-Co-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.» 

8.3. Η υποπαράγραφος 16.7. αντικαθίσταται ως εξής: «16.7. Εφόσον πρόκειται για πτηνοκτηνοτροφική 

εκμετάλλευση, άδεια εγκατάστασης ή άδεια διατήρησης ή έγγραφο γνωστοποίησης της λειτουργίας 

αυτής η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητά της.» 

8.4. Η υποπαράγραφος 17.4. αντικαθίσταται ως εξής: «17.4 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του νομίμου 

εκπροσώπου η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου με αριθμό 

πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου.» 

8.5. Στην υποπαράγραφο 17.9 προστίθεται 2
ο
 εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω, είναι 

αποδεκτή βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που αφορά απόκτηση επαρκών 

επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της 

απόφασης ένταξης εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού  SARS-Co-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. » 

8.6. Η υποπαράγραφος 17.10. αντικαθίσταται ως εξής: «17.10. Εφόσον πρόκειται για πτηνοκτηνοτροφική 

εκμετάλλευση, άδεια εγκατάστασης ή άδεια διατήρησης ή έγγραφο γνωστοποίησης της λειτουργίας 

αυτής η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητά της.» 

9. Το άρθρο 24 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

9.1. Η παράγραφος 2. αντικαθίσταται ως εξής: «2. Κάθε αίτηση πληρωμής εξετάζεται από υπάλληλο των 

ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας. Οι υπάλληλοι που αναλαμβάνουν τους σχετικούς διοικητικούς 

ελέγχους ανήκουν υποχρεωτικά στις κατηγορίες ΠΕ Γεωτεχνικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και 

ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά στο 
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ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και κοινοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 - 2020. Σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων στο επίπεδο 

της οικείας Περιφέρειας  δύναται να οριστούν και υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ άλλων ειδικοτήτων.» 

9.2. Η υποπαράγραφος 7.1. αντικαθίσταται ως εξής: «7.1. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από τις 

ΔΑΟΚ σε εύκαιρο χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι 

την ολοκλήρωσή του. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από υπάλληλο των ΔΑΟΚ της οικείας 

Περιφέρειας, ΠΕ γεωτεχνικό ή ΤΕ τεχνολόγο γεωπόνο.» 

10. Στο άρθρο 27 της ΥΑ η υποπαράγραφος 4.4. αντικαθίσταται ως εξής: «4.4. Αν έχει καταβληθεί η 

αναλογούσα στήριξη στον δικαιούχο και προκαλείται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της 

στήριξης, τότε ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.» 

11. Στο άρθρο 35 της ΥΑ η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η καταληκτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων είναι η 31/12/2022.» 

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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