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ΑΠΟΦΑΖ  

 

Σποποποίηζη ηηρ απ. 8585/10-10-2016 Τποςπγικήρ Απόθαζηρ (ΦΔΚ 3322/Β’/2016) «Λεπηομέπειερ 

εθαπμογήρ ηος Τπομέηπος 6.1 “Δγκαηάζηαζη Νέων Γεωπγών” ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

(ΠΑΑ) ηηρ Δλλάδαρ 2014 – 2020» 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σνπο Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:  

1.1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1306/2013 ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 352/78, (ΔΚ) αξηζ. 

165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

1.2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ 

πκβνπιίνπ φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 19. 

1.3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 702/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ινπλίνπ 2014 γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

ζπκβηβαζίκσλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 18. 

1.4. Σνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014 γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
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Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη γηα ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ηδίσο ην 

άξζξν 2. 

1.5. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 8. 

1.6. Σνλ Καλ. (ΔΔ) 809/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17
εο

 Ινπιίνπ 2014 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πνιιαπιή 

ζπκκφξθσζε φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

1.7. Σνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 640/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014 γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη ηνπο φξνπο 

απφξξηςεο ή αλάθηεζεο πιεξσκψλ θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο άκεζεο 

εληζρχζεηο, ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε. 

1.8. Σελ αξηζ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014−2020 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο: 

2.1. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ 

θπξψζεθε κε ην πξψην άξζξν ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005). 

2.2. Σνπ Π.Γ. 107/2014 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (ΦΔΚ 

174/Α΄/2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α΄/2014). 

2.3. Σνπ Π.Γ. 24/2015 «χζηαζε θαη Μεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» (ΦΔΚ Α΄ 20) 

2.4. Σνπ Π.Γ. 70/22‐09‐2015 (ΦΔΚ Α΄ 114/2015) «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο 

θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, 

Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. Μεηαθνξά Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ». 

2.5. Σνπ Π.Γ. 73/23‐09‐2015 (ΦΔΚ Α΄ 116/2015) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

2.6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3419/2005 (ΦΔΚ Α΄ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄265) θαη 

ηδίσο ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 69 απηνχ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2.7. Σνπ Νφκνπ 3508/2006 (ΦΔΚ 249/Α’) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ», εηδηθφηεξα δε ην άξζξν 3 απηνχ. 

2.8. Σνπ Νφκνπ 3874/2010 (ΦΔΚ 151/Α’) «Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 40θαη 41 ηνπ Νφκνπ 4235/2014 (ΦΔΚ 32/Α’) θαη ην άξζξν 65 ηνπ Νφκνπ 

4389 (ΦΔΚ 94/Α’) θαη φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 
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2.9. Σνπ Νφκνπ 2690/1997 (ΦΔΚ Α’45/9.3.1999) κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο.  

2.10. Σεο αξ. 282966/09-07-2007 (ΦΔΚ 1205/Β΄) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ θ.θ. Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ δηαδηθαζίαο 

πιεξσκψλ ηνπ Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία ΟΠΔΚΔΠΔ ησλ εληζρχζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ ΔΛΔΓΔΠ».  

2.11. Σεο αξηζ. 24944/20-09-2016 (ΦΔΚ Β΄ 3066) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ θ.θ. Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη  Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Αλαδηάξζξσζε, 

ησλ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014−2020».  

2.12. Σεο αξ. πξση. 1065/19-4-2016 (ΦΔΚ 1273/Β/4-5-2016) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζέκα «Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2014–2020»φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

2.13. Σεο αξ. 2545/17-10-2016 (ΦΔΚ 3447/Β/25-10-2016) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ θ.θ. 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη  

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

(ΔΤΓ ΠΑΑ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. ηηο Δηδηθέο 

Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) Πεξηθεξεηψλ θαη Β. ηηο Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, σο Δλδηάκεζνη 

Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) Πξάμεσλ ΠΑΑ». 

3. To Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) θαη εηδηθφηεξα ην ζεκείν 

8.2.6 «Μ06 – Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ (άξζξν 19)» φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη. 

4. Σελ αξ. 8585/10-10-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 

«Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο 2014–20» 

(3322/Β/2016) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

5. Σε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ κε ην αξ. 888/21-3-2017 έγγξαθφ ηεο.  

6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δεκφζηα 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Σξνπνπνηνχκε ηελ κε αξηζκ. 8585/10-10-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 3322/Β’/2016) «Λεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο 2014 – 2020»  σο εμήο: 

 

Άπθπο 1 

Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 9 «ηφρνη Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«6.  ην πέξαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γίλεηαη επαιήζεπζε / πηζηνπνίεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηνπ ζηφρνπ, κε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ θαη αλαιφγσλ 

παξαζηαηηθψλ (φπσο ελδεηθηηθά Έθζεζε Οινθιήξσζεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ, πηζηνπνηεηηθφ 

παξαθνινχζεζεο θαηάξηηζεο, Απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ή Βηνινγηθή 

Παξαγσγή θηι) θαη ειέγρνπ απηψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

έιεγρνο θξίλεηαη επηηπρήο θαη ζπλεπψο πηζηνπνηείηαη ε νξζή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, εθφζνλ:  

6.1. Η νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ αθνξά ην γεσξγηθφ ηνκέα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο 
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6.2. Δπηηπγράλεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο ζηφρνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, φπσο απηφ έρεη ελδερνκέλσο 

ηξνπνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ην αξγφηεξν 

εληφο ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη 

6.3. Έρνπλ ηεξεζεί νη ζρεηηθέο δεζκεχζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο εληφο ησλ ηηζέκελσλ πξνζεζκηψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.» 

 

Άπθπο 2 

1. Η παξάγξαθνο 4.1 ηνπ άξζξνπ 13 «Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο» αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«4.1. Η πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, δειαδή ζηελ ΔΤΓ ΠΑΑ θαη ζηηο αξκφδηεο Πεξηθέξεηεο. Δπηπιένλ ε πξφζθιεζε αλαξηάηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ θαη ζηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. Με επζχλε ησλ ΓΑΟΠ, 

ε πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηηο ΓΑΟΚ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο 

Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ θαη ηηο Δλψζεηο 

Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη ηνπο Αγξνηηθνχο πλεηαηξηζκνχο. Δπίζεο νη ΓΑΟΠ κεξηκλνχλ γηα 

ηελ επξεία δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, κε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζε ηνπιάρηζηνλ κία εθεκεξίδα 

θαη κία ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επίπεδν νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη φινη νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη έιαβαλ έγθαηξα γλψζε γηα ηελ χπαξμε θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο πξφζθιεζεο. ε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο δχλαληαη λα πξνβνχλ θαη νη ΓΑΟΚ, ζε κία 

εθεκεξίδα θαη κία ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.» 

2. Η παξάγξαθνο 4.4 ηνπ άξζξνπ 13 «Αμηνιφγεζε Αηηήζεσλ ηήξημεο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«4.4. Γηα ηηο ελέξγεηεο δεκνζηνπνίεζεο ε ΔΤΔ θαη νη ΓΑΟΠ ηεξνχλ ζρεηηθά αξρεία κε ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία δεκνζηνπνίεζεο.» 

 

Άπθπο 3 

1. Η παξάγξαθνο 3.5 ηνπ άξζξνπ 14 «Αίηεζε ηήξημεο – Φάθεινο ππνςεθηφηεηαο θαη Γηθαηνινγεηηθά» 

δηνξζψλεηαη σο εμήο: 

«3.5. Γηα αιινδαπνχο πνιίηεο:  

α) Γηα πνιίηεο ηεο Δ.Δ., έγγξαθν πηζηνπνίεζεο κφληκεο δηακνλήο πνιίηε ηεο Έλσζεο ή Γειηίν 

κφληκεο δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο. 

β) Γηα πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ή άδεηα δηακνλήο δεχηεξεο 

γεληάο ή άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο ή δειηίν δηακνλήο ζε ζχδπγν πνιίηε άιινπ θξάηνπο – 

κέινπο ηεο Δ.Δ. ή δειηίν δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε άιινπ 

θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 3.5.α θαη γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ ππνςεθίνπ ή ην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ είλαη πνιίηεο άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ.» 

2. Η παξάγξαθνο 4.8 ηνπ άξζξνπ 14 «Αίηεζε ηήξημεο – Φάθεινο ππνςεθηφηεηαο θαη Γηθαηνινγεηηθά» 

δηνξζψλεηαη σο εμήο: 

«4.8. Δθφζνλ ν  λφκηκνο εθπξφζσπνο είλαη αιινδαπφο:  

α) Γηα πνιίηεο ηεο Δ.Δ., έγγξαθν πηζηνπνίεζεο κφληκεο δηακνλήο πνιίηε ηεο Έλσζεο ή Γειηίν 

κφληκεο δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο. 

β) Γηα πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ή άδεηα δηακνλήο δεχηεξεο 

γεληάο ή άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο ή δειηίν δηακνλήο ζε ζχδπγν πνιίηε άιινπ θξάηνπο – 

κέινπο ηεο Δ.Δ. ή δειηίν δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε άιινπ 

θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ησλ 

ΑΔΑ: 6ΑΛ44653ΠΓ-6ΨΙ



5 
 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 4.8.α θαη γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ ππνςεθίνπ ή ην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ είλαη πνιίηεο άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ.»  

 

Άπθπο 4 

1. Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 15 «Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο-θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο» 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«7. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, είλαη δπλαηή κέζσ ηνπ ΠΚΔ αθφκα θαη κεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ε φπνηα δηφξζσζε λα 

ζπκβεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο νξηζηηθνπνίεζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηήξημεο. 

8. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή νη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη νθείινπλ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

δέθα εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζην 

ΠΚΔ, λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο θαη εηο δηπινχλ (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ην θπζηθφ θάθειν 

ππνςεθηφηεηαο ζηε ΓΑΟΚ ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

ιακβάλνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ππνβνιήο.» 

2. Η παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 15 «Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο-θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο» 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«10.Γελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ρσξίο αμηνιφγεζε νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο:  

α) Αηηήζεηο ζηήξημεο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη γίλεη 

πξνεγνπκέλσο ειεθηξνληθή ππνβνιή ζην ΠΚΔ. 

β) Αηηήζεηο ζηήξημεο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ρσξίο λα ππάξμεη θαηφπηλ θπζηθή πξνζθφκηζε 

θαθέινπ. 

γ) Αηηήζεηο θαη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ.  

δ) Γελ εκθαλίδεηαη ζπκθσλία πεξηερνκέλνπ ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηήξημεο κε ηα δεηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κεκνλσκέλα ππνβιεζέληα πθηζηάκελα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ νη αζπκθσλίεο δηθαηνινγνχληαη σο πξνθαλή ζθάικαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 

27 ηεο παξνχζαο.» 

 

Άπθπο 5 

1. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 16 «Αμηνιφγεζε Αηηήζεσλ ηήξημεο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Σα ειεθηξνληθά θχιια αμηνιφγεζεο πεξηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζεκεία ειέγρνπ ψζηε καδί κε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ, λα επηηπγράλεηαη 

ν πιήξεο έιεγρνο ηεο επηιεμηκφηεηαο ηεο αίηεζεο, ν ππνινγηζκφο ηεο βαζκνινγίαο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο.» 

2. Η παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 16 «Αμηνιφγεζε Αηηήζεσλ ηήξημεο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«11. Η β’ (ηειηθή) αμηνιφγεζε κίαο αίηεζεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο α’ 

αμηνιφγεζεο. Οη α’ θαη β’ αμηνινγήζεηο αξρίδνπλ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

θπζηθψλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο ζηε ΓΑΟΚ ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ησλ αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη κε εγθχθιην ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ θαη νινθιεξψλνληαη  εληφο  

πξνζεζκίαο  πνπ νξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο.» 
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Άπθπο 6 

H παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 24 «Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο ηεο Αίηεζεο - Φαθέινπ Πιεξσκήο θαη 

Οινθιήξσζε ηεο Πξάμεο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«10. Γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε πιεξσκή ε ΓΑΟ ηεο Πεξηθέξεηαο εθδίδεη απφθαζε έγθξηζεο δηάζεζεο 

πίζησζεο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηδίσο ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνπο 

δηθαηνχρνπο, φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο, ε πιινγηθή απφθαζε 

(.Α.Δ.), ν ελάξηζκνο (Κ.Α.Δ.) θαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απφ ην 

νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηάζεζε ηεο πίζησζεο. Η Απφθαζε Έγθξηζεο Γηάζεζεο Πίζησζεο 

θαηαρσξίδεηαη ζην ΟΠΑΑ θαη δηαβηβάδεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΤΠΑΑΣ.» 

 

Άπθπο 7 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

 

 

Δ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ 
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