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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 13/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 3646
ΦΕΚ: 3141 Β΄/30-06-2020

Θέμα: «10η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο
4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 4543 Β΄).»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. 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 17 ης
Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
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Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ηςΔεκεμβρίου 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.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ηςΔεκεμβρίου 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
Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11 ης 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.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17 ης 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.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17 ης 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.
Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11 ης 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.
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.

2. Τις διατάξεις Νόμων και Π.Δ:
1. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το Νόμο 4314/23-12-2014 (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 Α' 297) και άλλες
διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμ. 6353/210150/23-8-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής
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Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ 644, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./29-8-2019).
Την υπ΄ αριθμ. 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 ισχύει κάθε φορά.
Την υπ΄ αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β΄) 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».
Την υπ΄αριθμ. 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».
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το
σημείο 8.2.4 «Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» όπως ισχύει κάθε
φορά.
Την υπ΄ αριθμ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β΄) Υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.», όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ’ αριθμ. 1554/16-06-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ
5. 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. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 4543 Β΄)
ως εξής:
Άρθρο 1
1. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
1.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων σύμφωνα με το
οποίο καταρτίζονται, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δράσης 4.1.1, οι πίνακες
αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της παραγράφου 5 του άρθρου 13, καθορίζεται από την ΕΥΕ
ΠΑΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90 % των ποσών της δεύτερης στήλης (Φυσικά και Νομικά
Πρόσωπα) του πίνακα 1.1. Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της
δράσης 4.1.1 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 14 (ενδικοφανείς προσφυγές).»
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1.2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν μετά την κάλυψη
του συνόλου των δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συλλογικά σχήματα) μιας
δράσης εξακολουθεί να υπάρχει πλεόνασμα, είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων στην άλλη
δράση προκειμένου να καλύψει τυχόν έλλειμμα.»
2. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
2.1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.1.7 α. αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υποψήφιος έχει
την υποχρέωση προσκόμισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης εντός πέντε
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από τη γνωμοδοτική επιτροπή της
παραγράφου 5 του άρθρου 13».
2.2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.1.7 β. αντικαθίσταται ως εξής: «Σε αυτήν την
περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υπομέτρο 4.1 είναι να έχουν
ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωμοδοτικής επιτροπής της
παραγράφου 5 του άρθρου 13.
3. Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου 9 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Ο σχετικός έλεγχος
εφαρμόζεται μέχρι και το στάδιο του διοικητικού ελέγχου του τελικού αιτήματος πληρωμής από τη
ΔΑΟΠ.»
4. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
4.1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την ολοκλήρωση αυτής της
διαδικασίας και με βάση το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, όπως αυτό ορίζεται στη δεύτερη
παράγραφο του άρθρου 4, με απόφαση Περιφερειάρχη συντάσσεται Πίνακας Αποτελεσμάτων
Διοικητικού Ελέγχου στον οποίο παρουσιάζονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και
αυτές που δεν επιλέγονται.
4.2. Η περίπτωση 5.1, της παραγράφου 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.1. Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη και εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων
ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά το όριο των
διαθέσιμων πιστώσεων και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου
ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση (Πίνακας Δικαιούχων).»
5. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
5.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι ενστάσεις του παρόντος ασκούνται άπαξ, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας η οποία καθορίζεται στην απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων της
παραγράφου 5 του άρθρου 13. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπομένων
προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.»
5.2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά
μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον
στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της
ένστασης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το
νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά στην
οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα της περιόδου
4
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υποβολής ενστάσεων μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Οι εν λόγω
αιτήσεις ενστάσεων διαβιβάζονται άμεσα στη ΔΑΟΠ προς εξέταση.»
5.3. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Με τη δημοσίευση των πινάκων η απόφαση επί της
ενδικοφανούς προσφυγής καθίσταται οριστική ενώ το πόρισμα της εξέτασης της ένστασης
καθίσταται προσβάσιμο στον ενιστάμενο μέσα από το ΠΣΚΕ.»
6. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΥΑ, στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με
ουσιώδη παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πράξη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης
πράξεων, στο πρακτικό της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας γνωμοδοτικής επιτροπής και στο
αντίστοιχο έντυπο γνωμοδότησης αίτησης στήριξης, ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του
οφείλει να υποβάλλει αίτηση τροποποίησης.
2. Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν την ανάκληση ένταξής τους στο ΠΑΑ 2014-2020, με την
υποβολή αιτήματος, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με
τους όρους ένταξής της. Στη συνέχεια του αιτήματος και κατόπιν της εξέτασής του από τη ΔΑΟΚ,
εκδίδεται σχετική απόφαση ανάκλησης από τη ΔΑΟΠ. Η απόφαση αναρτάται στο «Διαύγεια» και
κοινοποιείται ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικαιούχο. Στην περίπτωση που για τη
συγκεκριμένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί πληρωμή, τότε γίνεται ανάκτηση του
ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η παρακολούθηση
της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται με ευθύνη των ΔΑΟΠ με την
υποστήριξη Επιτροπών Παρακολούθησης.»
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο
υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωμής.
Κάθε αίτηση μερικής πληρωμής γίνεται δεκτή εφόσον μετά την υποβολή της απομένει προς
υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.»
9. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
9.1. Οι παράγραφοι 1και 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΔΑΟΠ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης στην
οποία αναγράφονται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους με βάση τις
προβλέψεις πληρωμών, η Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του
έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση
της πίστωσης. Η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ και
διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
του ΥΠΑΑΤ.
2. Οι επιτροπές παρακολούθησης διαβιβάζουν στη ΔΑΟΠ τις γνωμοδοτήσεις μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση της αίτησης πληρωμής. Οι γνωμοδοτήσεις των
επιτροπών λαμβάνονται υπόψη από τη ΔΑΟΠ μαζί με άλλα στοιχεία όπως, πορίσματα ελέγχων,
αποτελέσματα μηχανογραφικών και διασταυρωτικών ελέγχων, κ.ά., προκειμένου η ΔΑΟΠ να
προβεί στην αναγνώριση - εκκαθάριση της δαπάνης για την καταβολή της οικονομικής στήριξης
στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΔΑΟΠ
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συγκεντρώνει τις αιτήσεις πληρωμής, όπως έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί με το διοικητικό
έλεγχο, σε κατάλληλες παρτίδες πληρωμής που καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.».
9.2. Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Όταν δικαιούχος της έγκρισης είναι
συλλογικό σχήμα της περίπτωσης 1.3 του άρθρου 6, το οποίο υπάγεται στο καθεστώς άλλου
νομικού προσώπου, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στο υπερκείμενο νομικό
πρόσωπο που κατέχει τον ΑΦΜ που αναγράφεται στην εγκεκριμένη πράξη.»
9.3. Στο τέλος της παραγράφου 9 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Η καθυστέρηση στην υποβολή των
αδειοδοτήσεων δεν παρατείνει τις προθεσμίες πληρωμής των ενισχύσεων, όπως αυτές
προβλέπονται στην παρούσα και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.»

Άρθρο 2
1. Το παράρτημα 1 «Αίτηση Στήριξης - Τυπικά Δικαιολογητικά» τροποποιείται ως εξής:
1.1.
1.2.

Στο κεφάλαιο Γ η περίπτωση 2.3 αντικαθίσταται ως εξής: «2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για τα ανωτέρω.»
Στο κεφάλαιο Ε η περίπτωση 2.3 αντικαθίσταται ως εξής: «2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης,
μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για τα ανωτέρω.»

H παρούσα ισχύει για τις υποβληθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017
Πρόσκλησης.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κ. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ
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