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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
Α. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

1. Tον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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, 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 

3. Τοn Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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. 

4. 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 
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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. 

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. 

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). 

7. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (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. 

8. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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.  

9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.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. 

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 (Α΄ 265). 

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). 

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

4. Το Π.Δ. 2/05-01-2021 (Α΄2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».  

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. 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). 
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8. Τον Ν. 4384/2016 (Α΄78) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιημένος ισχύει.  

9. Το άρθρο 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». 

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». 

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». 

3. Την υπ΄ αριθμ. 68/11-01-2021 (B’ 36) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου». 

4. 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.  

5. Την υπ΄ αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (Β΄601) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά 
αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), 
καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)», όπως ισχύει κάθε φορά. 

6. 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)».  

7. Την υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 4328) ‘’Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 
Ελλάδας 2014 – 2020’’, όπως ισχύει κάθε φορά. 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το υπ΄ αριθ. 380/03-02-2021 έγγραφό της.  
9. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ με το υπ΄ αριθ. 7955/08-02-2021 έγγραφό του. 
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν 

προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Την αντικατάσταση σημείου v της περίπτωσης 3.2 της παραγράφου 3 του άρθρου 
7 ως εξής: 
 
v. Ενέργειες προβολής και προώθησης: ελάχιστη τιμή δημιουργία ιστοσελίδας, 
έκδοση ενημερωτικού υλικού και συμμετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.  
 
Β. Την αντικατάσταση της περίπτωσης 3.4 της παραγράφου 3 του άρθρου 7 ως εξής: 
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«3.4. Εκτιμώμενη αξία παραγωγής των προϊόντων της ομάδας παραγωγών / 
οργάνωσης παραγωγών που αφορούν στο επιχειρηματικό σχέδιο ανά έτος για το 
σύνολο της πενταετίας. Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη αξία παραγωγής πρέπει να 
είναι ρεαλιστική καθώς αποκλίσεις μεταξύ της εκτιμώμενης αξίας και της 
πραγματικής αξίας άνω του 30% επιφέρει τις αλλαγές που αναφέρονται στο 
αντίστοιχο άρθρο της παρούσας απόφασης».  
 
Γ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 16 ως εξής: 
«3. Ο μέγιστος αριθμός αιτημάτων τροποποιήσεων ορίζεται σε τέσσερα (4), ενώ σε 
αυτόν δεν προσμετρώνται οι τροποποιήσεις λόγω προφανών σφαλμάτων, 
τροποποιήσεις που δεν επηρεάζουν τους όρους ένταξης ή/και τους στόχους / 
σκοπούς ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της πράξης και η 
τροποποίηση που απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της πράξης.» 
 
Δ. Την αντικατάσταση της περίπτωσης 11.6 της παραγράφου 11 του άρθρου 19 ως εξής: 
«11.6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση 
Παραγωγών ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ (Σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ): 

 Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 [Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με 
τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης (2003/C 118/03) 
του παραρτήματος IV], 

 Οικονομικές καταστάσεις (αντίγραφα ισολογισμών – αποτελέσματα χρήσης) του 
δικαιούχου και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση νόμιμα 
υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, 

 Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα 
συστημάτων (εκτύπωση ηλεκτρονικής υποβολής) του δικαιούχου και για κάθε 
συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση, 

 Κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τους απασχολούμενους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 5 της 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων και τις συνολικές ημέρες εργασίας ανά απασχολούμενο 
και συνολικά για όλους τους απασχολούμενους (μισθωτούς, κ.λπ.), οι οποίες 
σχηματίζουν την τιμή ΕΜΕ η οποία δηλώνεται στη δήλωση ΜΜΕ. Η κατάσταση 
θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου και 
του υπεύθυνου Λογιστή και επιπλέον θα συνοδεύεται από : 
-Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) με το αποδεικτικό υποβολής τους , για 
τον δικαιούχο και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρησή του  
-Συγκεντρωτικές ετήσιες μισθοδοτικές καταστάσεις για κάθε εργαζόμενο στην 
οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των 
ημερών που απασχολήθηκε για τον δικαιούχο και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και 
συνδεδεμένη επιχείρησή του .  
Στην περίπτωση συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα 
συντάσσεται κατάσταση απασχολουμένων για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και η 
οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά 
αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν εδάφιο. 

 
Ε. Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 24 ως εξής: 

ΑΔΑ: 6ΚΡΛ4653ΠΓ-ΤΞΙ



 5

«3. Για τους δικαιούχους οι οποίοι κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους 
σχεδίου δεν κατάφεραν να επιτύχουν τις ελάχιστες τιμές στόχων για τους οποίους 
έχουν δεσμευτεί εφαρμόζονται οι εξής κυρώσεις: Για απόκλιση έως και 25% από την 
ελάχιστη τιμή κάθε στόχου εφαρμόζεται αναλογική μείωση στο συνολικό ποσό 
ενίσχυσης (καταβληθέν και υπολειπόμενο ποσό τελικής αίτησης πληρωμής) σε 
ποσοστό 2% για κάθε 5% απόκλισης. Στην περίπτωση του στόχου “συλλογικές 
ενέργειες προβολής και προώθησης” είναι απαραίτητη η δημιουργία ιστοσελίδας 
και ενημερωτικού υλικού ενώ η απόκλιση του 25% από την ελάχιστη τιμή στόχου 
αναφέρεται στη συμμετοχή σε εκθέσεις. Για απόκλιση άνω του 25% εφαρμόζονται 
οι κυρώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Το ποσό της μείωσης 
αφαιρείται από το ποσό της τελευταίας αίτησης πληρωμής και σε περίπτωση που 
αυτό δεν επαρκεί το υπόλοιπο ποσό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν». 
 
ΣΤ. Την αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 24 ως εξής: 
«4. 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, ο ΕΦΔ τροποποιεί ανάλογα τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για τις 
επόμενες δύο δόσεις λαμβάνοντας υπόψη την ανώτερη αξία παραγωγής των 
πρώτων τριών δόσεων». 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4328), όπως ισχύει κάθε φορά. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
                  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 
 
             ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
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