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ΜΕΤΡΟ 9 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» 
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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 

Έχοντα̋ υπ’ όψη: 

 
Α. Τι̋ εθνικέ̋ διατάξει̋: 

 

1. Του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 17/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 

ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλε̋ διατάξει̋» και ιδίω̋ την παράγραφο 1 του άρθρου 66 αυτού, όπω̋ έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 265). 

2. Τη̋ υπ΄ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση̋ του Υπουργού Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ & Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματο̋ Διαχείριση̋ και Ελέγχου του Προγράμματο̋ «Αγροτική Ανάπτυξη τη̋ Ελλάδα̋ 

2014-2020» (Β΄ 1273). 

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσία̋ για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 

πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

4. Του π.δ.97/2017 «Οργανισμό̋ Υπουργείου Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίμων» (Α΄ 138). 

5. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20). 

6. Του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλία̋ και Αιγαίου και 

μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλία̋ και Νησιωτική̋ Πολιτική̋. Μετονομασία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδεία̋ και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδεία̋, Έρευνα̋ και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομία̋, Υποδομών, Ναυτιλία̋ και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομία̋, Ανάπτυξη̋ και Τουρισμού και του 

Υπουργείου Παραγωγική̋ Ανασυγκρότηση̋, Περιβάλλοντο̋ και Ενέργεια̋ σε Υπουργείο Περιβάλλοντο̋ και 
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Ενέργεια̋. Μεταφορά Γενική̋ Γραμματεία̋ Βιομηχανία̋ στο Υπουργείο Οικονομία̋, Ανάπτυξη̋ και 

Τουρισμού» (Α΄ 114). 

7. Του π.δ.73/2015 «Διορισμό̋ Αντιπροέδρου τη̋ Κυβέρνηση̋, υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

8. Του ν.3508/2006 «Ρυθμίσει̋ θεμάτων του Υπουργείου Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίμων», ειδικότερα το 

άρθρο 3 αυτού (Α΄ 249). 

9. Του ν.3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151), όπω̋ τροποποιήθηκε με τα 

άρθρα 40 και 41 του ν.4235/2014 (Α΄ 32) και το άρθρο 65 του ν.4389/2014 (Α΄ 94). 

10. Του ν.4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφέ̋ συλλογική̋ οργάνωση̋ του αγροτικού χώρου και άλλε̋ 

διατάξει̋» και ειδικότερα το  άρθρο 37, (Α΄ 78) 

11. Του ν.2690/1997 «Κύρωση Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋» (Α΄ 45). 

12. Τη̋ υπ΄ αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινή̋ Απόφαση̋ των Υπουργών Οικονομία̋ και Οικονομικών και Αγροτική̋ 

Ανάπτυξη̋ & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασία̋ πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 1205). 

13. Τη̋ υπ΄ αριθ. 24944/20-09-2016 Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ των Υπουργών Οικονομία̋, Ανάπτυξη̋ και 

Τουρισμού και Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματο̋ 

Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ 2014-2020» (Β΄ 3066). 

14. Τη̋ υπ’ αριθμ. 397/18235/16-02-2017 Υπουργική̋ Απόφαση̋ του Υπουργού Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ & Τροφίμων 

«Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώριση̋ των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των 

Ενώσεών του̋ (Ε.Ο.Π.), καθώ̋ και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) (Β΄ 601), όπω̋ έχει τροποποιηθεί με την 

υπ’ αριθμ. 2430/110502/2710-2017 (Β΄ 3800) και ισχύει. 

15. Του Προγράμματο̋ Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ τη̋ Ελλάδα̋ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 

8.2.9 «Μέτρο 09 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (άρθρο 27)». 

16. Τι̋ αποφάσει̋ – συμπεράσματα των συνεδριάσεων τη̋ Επιτροπή̋ Παρακολούθηση̋ του Προγράμματο̋ 

Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ τη̋ Ελλάδα̋ 2014-2020 όσον αφορά στα βαθμολογικά κριτήρια του Μέτρου 9 «Σύσταση 

ομάδων και οργανώσεων παραγωγών». 

17. Τη̋ υπ’  αριθμ. 13184/29-11-2017 (ΦΕΚ 4328/τΒ/12-12-2017) Υπουργική̋ Απόφαση̋ για τι̋ “Λεπτομέρειε̋ 

εφαρμογή̋ του Μ9 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών του ΠΑΑ 2014 – 2020”. 

18. Τη̋ υπ΄ αριθμ.  134222/6876/06-12-2017 σύμφωνη̋ γνώμη̋ τη̋ ΕΥΚΕ. 

19. Τη̋ υπ’ αριθμ.  3790/13-12-2017 σύμφωνη̋ γνώμη̋ τη̋ Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 

20. Το γεγονό̋ ότι από την εφαρμογή των διατάξεων τη̋ παρούσα̋ Απόφαση̋ δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη 

σε βάρο̋ του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

  Β. Τι̋ ενωσιακέ̋ διατάξει̋: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 17η̋ Δεκεμβρίου 2013, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχή̋, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσα̋ και Αλιεία̋ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχή̋ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσα̋ και Αλιεία̋ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 17η̋ Δεκεμβρίου 2013, 

για τη στήριξη τη̋ Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΓΤΑΑ) και 

την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 17η̋ Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση τη̋ κοινή̋ γεωργική̋ πολιτική̋ 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. 
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4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 807/2014 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 11η̋ Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη τη̋ 

αγροτική̋ ανάπτυξη̋ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 

μεταβατικών διατάξεων. 

5. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 17η̋ Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογή̋ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη στήριξη τη̋ αγροτική̋ ανάπτυξη̋ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΓΤΑΑ). 

6. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 17η̋ Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογή̋ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση̋ και ελέγχου, τα μέτρα αγροτική̋ ανάπτυξη̋ και την πολλαπλή 

συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014). 

7. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 908/2014 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 6η̋ Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογή̋ του Καν. ( ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά του̋ 

οργανισμού̋ πληρωμών και άλλου̋ οργανισμού̋, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση 

λογαριασμών, του̋ κανόνε̋ σχετικά με του̋ ελέγχου̋, τι̋ εγγυήσει̋ και τη διαφάνεια. 

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 11η̋ Μαρτίου 2014, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση̋ και ελέγχου και του̋ όρου̋ απόρριψη̋ ή ανάκτηση̋ πληρωμών 

καθώ̋ και τι̋ διοικητικέ̋ κυρώσει̋ που εφαρμόζονται στι̋ άμεσε̋ ενισχύσει̋, τη στήριξη τη̋ αγροτική̋ 

ανάπτυξη̋ και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

ΚΑΛΕΙ 

 

Τι̋ νέε̋ ομάδε̋ και οργανώσει̋ παραγωγών οι οποίε̋ μέχρι και την υποβολή τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋ έχουν 

αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπω̋ ισχύει, μετά τη δημοσίευση 

του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όπω̋ αυτέ̋ ορίζονται στη σύσταση τη̋ Επιτροπή̋ (2003/361/ΕΚ) (Παράρτημα Ι) με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 

του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013, να υποβάλλουν αίτηση στήριξη̋ στο πλαίσιο του Μέτρου 9 «Σύσταση 

ομάδων και οργανώσεων παραγωγών».  

Ο ελάχιστο̋ αριθμό̋ μελών για τι̋ ομάδε̋ φυτική̋ παραγωγή̋ είναι 10, για τι̋ ομάδε̋ ζωική̋ παραγωγή̋ 5 και 

για τι̋ οργανώσει̋ παραγωγών φυτική̋ και ζωική̋ παραγωγή̋ όπω̋ προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 

397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπω̋ ισχύει. 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1.1 Προκηρυσσόμενο Μέτρο  

Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» 

 

1.2 Στόχο̋ του Μέτρου  

Στόχο̋ του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδε̋ ή οργανώσει̋ στο τομέα τη̋ γεωργία̋ που θα 

του̋ βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τι̋ προκλήσει̋ τη̋ αγορά̋, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική 

του̋ δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστο̋ 

παραγωγή̋. 

 

1.3 Πεδίο και γεωγραφικέ̋ περιοχέ̋ εφαρμογή̋  

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογή̋ του μέτρου είναι η ελληνική επικράτεια. 
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1.4 Πιστώσει̋ – Χρηματοδότηση  

Η Δημόσια Δαπάνη τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ ανέρχεται σε  25.000.000 εκ € και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε Νομικέ̋ 

Δεσμεύσει̋ που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή τη̋ 

παρούσα̋ πρόσκληση̋ για το Μέτρο 9.  

 

1.5 Είδο̋ παρεχόμενων ενισχύσεων  

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε 

ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξη̋ (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί τη̋ ετήσια̋ 

εμπορεύσιμη̋ αξία̋ των προϊόντων τη̋ ομάδα̋ παραγωγών ή οργάνωση̋ παραγωγών μετά την έκδοση 

απόφαση̋ έγκριση̋ του αιτήματο̋ στήριξη̋. 

 

1.6 Επιλέξιμε̋ δαπάνε̋ 

Το ποσό στήριξη̋ δεν συνδέεται με επιλέξιμε̋ δαπάνε̋ ή κόστη. 

 

1.7 Ποσά και ποσοστά στήριξη̋  

Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση τη̋ απόφαση̋ ένταξη̋ με την υποβολή σχετική̋ αίτηση̋ από το 

δικαιούχο. Οι υπόλοιπε̋ τέσσερει̋ (4) δόσει̋ καταβάλλονται μία κάθε έτο̋ για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με 

τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτου̋ από την αναγνώριση τη̋ ομάδα̋ / οργάνωση̋ από τον αρμόδιο φορέα 

με την υποβολή σχετική̋ αίτηση̋ από το δικαιούχο. Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση 

παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτο̋ προηγούμενο τη̋ αίτηση̋ υποβολή̋ στήριξη̋ τότε μετά την έκδοση τη̋ 

απόφαση̋ ένταξη̋ μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμή̋ για όσα έτη λειτουργία̋ έχουν συμπληρωθεί κατά την 

ημερομηνία υποβολή̋ αυτή̋.  

Ο υπολογισμό̋ τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ για την α΄ δόση πληρωμή̋ εφόσον η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση 

παραγωγών δεν έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτο̋ λειτουργία̋ από την αναγνώρισή τη̋, 

πραγματοποιείται βάσει τη̋ μέση̋ ετήσια̋ αξία̋ τη̋ διατεθείσα̋ στο εμπόριο παραγωγή̋ των μελών κατά τη 

διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώριση τη̋ ομάδα̋ ή τη̋ οργάνωση̋. Στην περίπτωση που η ομάδα 

παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτο̋ λειτουργία̋ από την  

αναγνώρισή̋ τη̋ ο υπολογισμό̋ τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ προκύπτει από τη μέση ετήσια αξία τη̋ διατεθείσα̋ στο 

εμπόριο παραγωγή̋ τη̋ ομάδα̋ ή οργάνωση̋ παραγωγών. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα ανάλογα 

φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια). Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγή̋ περιλαμβάνεται ω̋ εκτίμηση στο 

επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια). Η βεβαίωση τη̋ αξία̋ 

εμπορευθείσα̋ παραγωγή̋ προκύπτει σε όλε̋ τι̋ άνω περιπώσει̋ από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο 

μητρώο Ελεγκτών τη̋ ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε 

ημερολογιακό έτο̋ από την αναγνώρισή του̋. 

Το ποσό στήριξη̋ καταβάλλεται ανά έτο̋ ω̋ ακολούθω̋: 

 • 10% τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτο̋ μετά την αναγνώριση  

                      (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο τη̋ παρ.3 του άρθρου 27 του Καν.1305/2013) 

 • 8% τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτο̋ μετά την αναγνώριση 

 • 6% τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτο̋ μετά την αναγνώριση 

 • 4% τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτο̋ μετά την αναγνώριση 

 • 2% τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτο̋ μετά την αναγνώριση. 
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Ο προϋπολογισμό̋ ένταξη̋ υπολογίζεται ω̋ το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμή̋, όπω̋ 

προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί. 

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τι̋ 100.000 €. 

 

1.8 Δείκτε̋ 

 

Κωδ. Δείκτη 
Εκροών 

Περιγραφή Δείκτη 

Ο1 Συνολικέ̋ δημόσιε̋ δαπάνε̋ (ευρώ) 

Ο3 

 
Αριθμό̋ δράσεων/πράξεων στι̋ οποίε̋ παρέχεται στήριξη 

Ο9 
Αριθμό̋ γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε 

συστήματα στα οποία παρέχεται στήριξη 

 

 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Αρμόδιε̋ Υπηρεσίε̋ για τη Διαχείριση, Συντονισμό, Παρακολούθηση και Υλοποίηση τη̋ Εφαρμογή̋ του Μέτρου 9 

του Π.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με την αρχή τη̋ χρηστή̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋, είναι οι οριζόμενε̋ στα 

άρθρα 62 και 63 του Νόμου 4314/2014.  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση̋ του Προγράμματο̋ Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΥΔ ΠΑΑ) 2014 – 2020 είναι υπεύθυνη 

για τη διαχείριση και υλοποίηση του Μέτρου 9 εκτό̋ των αρμοδιοτήτων που έχει εκχωρήσει στην ΕΥΕ ΠΑΑ (άρθρα 

63 και 65 του Ν.4314/2014), ω̋ ΕΦΔ (Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείριση̋), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

παρόντο̋ άρθρου.  

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογή̋ του Προγράμματο̋ Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΥΕ ΠΑΑ) 2014-2020 έχει την ευθύνη για 

την έκδοση του θεσμικού πλαισίου, την εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του Μέτρου 9. 

Αρμόδιο̋ φορέα̋ πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίο̋ έχει την ευθύνη τη̋ καταβολή̋ των ενισχύσεων. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαίωμα υποβολή̋ αίτηση̋ στήριξη̋ έχουν νέε̋ ομάδε̋ παραγωγών και οργανώσει̋ παραγωγών, οι οποίε̋ 

έχουν αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπω̋ ισχύει, μετά τη 

δημοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) όπω̋ αυτέ̋ ορίζονται στη σύσταση τη̋ Επιτροπή̋ (2003/361/ΕΚ) (Παράρτημα Ι) με σκοπό σύμφωνο με την 

παρ. 1 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013.  

Ο ελάχιστο̋ αριθμό̋ μελών για τι̋ ομάδε̋ φυτική̋ παραγωγή̋ είναι 10, για τι̋ ομάδε̋ ζωική̋ παραγωγή̋ 5 και 

για τι̋ οργανώσει̋ παραγωγών φυτική̋ και ζωική̋ παραγωγή̋ όπω̋ προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 

397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπω̋ ισχύει κάθε φορά. 

Βασικέ̋ προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ των δικαιούχων είναι οι ακόλουθε̋: 

· Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια. 

· Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώ̋ οριζόμενο μέρο̋ νομικού προσώπου του 

συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική 

διαχείριση, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 37 του 

ν.4384/2016. 
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3.1 Κριτήρια ένταξη̋ δικαιούχου  

3.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητα̋ δικαιούχου  

Δεν είναι επιλέξιμοι ω̋ υποψήφιοι για ένταξη στο Μέτρο 9 και δε δύναται να κριθούν δικαιούχοι στήριξη̋ οι 

κάτωθι: 

• Υπό σύσταση ομάδε̋ παραγωγών ή οργανώσει̋ παραγωγών που δεν έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα 

με την υπ΄ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπω̋ ισχύει. 

• Οργανώσει̋ παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα / πρόγραμμα εργασιών στο 

πλαίσιο του Καν.1308/2013 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

• Ομάδε̋ παραγωγών ή οργανώσει̋ παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί πριν τη δημοσίευση του ν. 

4384/2016. 

• Οργανώσει̋ παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 152 και 159 του 

κανονισμού 1308/2013. 

• Ομάδε̋ παραγωγών ή οργανώσει̋ παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσει̋ ήδη υπαρχουσών 

ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών. 

• Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά στα βαθμολογικά κριτήρια 

του Μέτρου 9, όπω̋ αυτά διαμορφώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθηση̋ του ΠΑΑ 2014 – 2020. 

• Όσοι δηλώνουν με την υποβολή τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋ ψευδή ή ανακριβή στοιχεία. 

• Όσοι δεν υποβάλουν εγγράφω̋ ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξη̋ τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά εντό̋ των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με την προκήρυξη του 

Μέτρου 9. 

• Ομάδε̋ παραγωγών / οργανώσει̋ παραγωγών μέλη των οποίων συμμετείχαν στο παρελθόν σε άλλη 

ομάδα ή οργάνωση η οποία έλαβε στήριξη από το παρόν Μέτρο. 
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3.1.2 Κριτήρια επιλογή̋ δικαιούχου 

                                   Τα κριτήρια επιλογή̋ με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσει̋ στήριξη̋ είναι τα εξή̋:  

 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1. Εφαρμόζουν κάποιο από τα 
συστήματα ποιότητα̋ που 

περιγράφονται στο υπομέτρο 
3.1 του ΠΑΑ

1
 

1.1 

Αξιολογείται η συμμετοχή 
των μελών σε παραγωγή 

βιολογικών ΠΟΠ/ΠΓΕ  ή σε 
ένα από τα υπόλοιπα 

συστήματα ποιότητα̋ που 
περιγράφονται στο 

υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 

εφαρμόζει προϊόν βιολογικό ΠΟΠ ή 

βιολογικό ΠΓΕ (10%=10, …, 100%=100) 

15% 

0-100 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 

εφαρμόζει κάποιο άλλο από τα συστήματα 

ποιότητα̋ που περιγράφονται στο υπομέτρο 

3.1 του ΠΑΑ (10%=10, …, 100%=100) 

0-100 

2. Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη γεωργού̋ νεαρή̋ 
ηλικία̋ 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 

είναι γεωργοί νεαρή̋ ηλικία̋ (10%=10, …, 

100%=100) 

20% 0-100 

3. Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν
2
 

στο υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 

συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.3 των μικρών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 

(10%=10, …, 100%=100) 

10% 0-100 

4. Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν
2
 σε 

γεωργο-περιβαλλοντικέ̋ δράσει̋, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και συστήνουν 
το σχετικό σχήμα και για την εφαρμογή των δράσεων αυτών 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 

συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικέ̋ 

δράσει̋, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και συστήνουν 

το σχετικό σχήμα και για την εφαρμογή των 

δράσεων αυτών (10%=10, …, 100%=100) 

15% 0-100 

                                                           
1
 Σε περίπτωση που βαθμολογηθεί ομάδα από το κριτήριο 1.1.1 δεν βαθμολογείται και από το 1.1.2. Στη βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη και οι δικαιούχοι των ανειλημμένων 

υποχρεώσεων τη̋ προηγούμενη̋ Προγραμματική̋ Περιόδου. 
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5. Δραστηριοποιούνται στον 
κτηνοτροφικό τομέα 

5.1 

Αξιολογείται ο κύριο̋ τομέα̋ 
δραστηριότητα̋ του̋ για τον 

οποίο αναγνωρίζεται η 
ομάδα / οργάνωση 

Κτηνοτροφικό̋ τομέα̋ 

20% 

100 

Φυτική̋ Παραγωγή̋  75 

6. Δραστηριοποιούνται σε 
ορεινέ̋ και νησιωτικέ̋

3
 περιοχέ̋ 

6.1 

Αξιολογείται η χωρική 
δραστηριοποίηση των 
ομάδων παραγωγών / 

οργανώσεων παραγωγών
4
 

Νησιωτικέ̋ περιοχέ̋ 

20% 

100 

Ορεινέ̋ περιοχέ̋ 75 

Μειονεκτικέ̋ περιοχέ̋ 50 

Λοιπέ̋ 10 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% τη̋ μέγιστη̋ βαθμολογία̋) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
20 

 

 

 

2 
Ω̋ μέλη που συμμετέχουν σε μέτρα/δράσει̋ του ΠΑΑ νοούνται και οι δικαιούχοι των ανειλημμένων υποχρεώσεων τη̋ προηγούμενη̋ Προγραμματική̋ Περιόδου. 

3 
Ω̋ νησιωτικέ̋ περιοχέ̋ νοούνται όλα τα νησιά τη̋ χώρα̋ εκτό̋ τη̋ Κρήτη̋ και τη̋ Εύβοια̋. Οι ορεινέ̋ και μειονεκτικέ̋ περιοχέ̋ ορίζονται βάσει τη̋ οδηγία̋ (ΕΟΚ) 75/268, όπω̋ 

ισχύουν. 
4
 Η έδρα τη̋ ομάδα̋/οργάνωση̋ να ανήκει σε περιοχή νησιωτική ή ορεινή ή μειονεκτική ή λοιπή περιοχή 
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4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Για τι̋ πράξει̋ που θα επιλεγούν στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο και να έχει υποβληθεί, από τον αντίστοιχο δικαιούχο, τελική αίτηση πληρωμή̋ σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ένταξη̋, στην οποία περιλαμβάνεται και πάντω̋ όχι αργότερα από την 

31η Αυγούστου 2023. 

 

5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξη̋ πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 08/01/2018 έω̋ 07/05/2018. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξη̋, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ. Επιπλέον, ο 

νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ τη̋ Ομάδα̋ Παραγωγών / Οργάνωση̋ Παραγωγών επισυνάπτει στο Π.Σ.Κ.Ε. ένα 

ηλεκτρονικό έντυπο (pdf) με σφραγίδα και υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιο̋ αναλαμβάνει την 

ευθύνη τη̋ υποβολή̋ τη̋ παρούσα̋ αίτηση̋ στήριξη̋ (Παράρτημα ΙV, Υπόδειγμα Γ). Αιτήσει̋ στήριξη̋ 

στι̋ οποίε̋ δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν είναι δυνατό να οριστικοποιηθούν. 

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώ̋, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίηση̋, 

από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο τη̋ υποβολή̋. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί 

δικαιούχοι οφείλουν, εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στον ΕΦΔ, το 

φυσικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπω̋ παράγεται από το ΠΣΚΕ.  Η ορθή καταχώρηση 

και υποβολή τη̋ αίτηση̋ στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η 

εμπρόθεσμη οριστικοποίησή τη̋ είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντο̋. Με την υποβολή τη̋ 

αίτηση̋ στήριξη̋, ο εν δυνάμει δικαιούχο̋ αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013 ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασία̋ 

από τι̋ αρχέ̋ ελέγχου και διερεύνηση̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή τη̋ Χώρα̋. Σε κάθε περίπτωση 

τηρούνται οι διατάξει̋ τη̋ οδηγία̋ 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασία̋ των 

δεδομένων. 

Η αίτηση στήριξη̋ απευθύνεται στον ΕΦΔ. 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στήριξη̋ ανά ΑΦΜ.  

Η αίτηση στήριξη̋ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Τυποποιημένη αίτηση (Παράρτημα ΙΙΙ) συμπληρωμένη, όπω̋ παράγεται και εκτυπώνεται 

μετά την ηλεκτρονική τη̋ υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνη̋ δήλωση̋ του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75΄ Α) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.  Η αίτηση 

υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο τη̋ Ομάδα̋ Παραγωγών / 

Οργάνωση̋ Παραγωγών ο οποίο̋ αναλαμβάνει την ευθύνη τη̋ πλήρου̋ και ορθή̋ 

συμπλήρωση̋ τη̋ ηλεκτρονική̋ αίτηση̋. 

Β) Επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋, έτσι 

όπω̋ παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, και 

υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο τη̋ Ομάδα̋ Παραγωγών / Οργάνωση̋ 

Παραγωγών. 

Γ) Δικαιολογητικά υποβολή̋ αίτηση̋ στήριξη̋:  

- Αντίγραφο τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ αναγνώριση̋ τη̋ Ομάδα̋ Παραγωγών ή 

Οργάνωση̋ Παραγωγών από την αρμόδια Υπηρεσία.  

- Καταστατικό τη̋ Ομάδα̋ Παραγωγών / Οργάνωση̋ Παραγωγών, με τα αντίστοιχα 
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ΦΕΚ σύσταση̋ καθώ̋ και τι̋ τροποποιήσει̋ αυτού, όπου προβλέπεται, ή εσωτερικό̋ 

κανονισμό̋ λειτουργία̋. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση υπάγεται στο 

καθεστώ̋ άλλου νομικού προσώπου προσκομίζεται επιπλέον το καταστατικό με τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ σύσταση̋ και τι̋ τροποποιήσει̋ αυτού του νομικού προσώπου.   

- Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψη̋ αποφάσεων τη̋ Ομάδα̋ Παραγωγών 

/Οργάνωση̋ Παραγωγών για τη συμμετοχή στο Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014 – 2020, 

καθώ̋ και για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση που δεν ορίζεται 

βάσει του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργία̋).  

- Αναλυτική κατάσταση τη̋ Ομάδα̋ Παραγωγών /Οργάνωση̋ Παραγωγών 

υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο με τα μέλη που την απαρτίζουν 

(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ για φυσικά πρόσωπα και Επωνυμία και ΑΦΜ 

για τα νομικά πρόσωπα). 

- Βεβαίωση έναρξη̋ δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολή̋ 

εργασιών, με περιγραφή τη̋ κύρια̋ και δευτερευόντων δραστηριοτήτων τη̋ 

επιχείρηση̋ - ΚΑΔ του νομικού προσώπου. 

- Σε περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών υπάγεται στο 

καθεστώ̋ άλλου νομικού προσώπου, υποβάλλεται επιπλέον μελέτη επιμερισμού των 

λειτουργικών δαπανών του δικαιούχου, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από το νόμιμο 

εκπρόσωπό του, από όπου θα προκύπτει το ποσοστό συμμετοχή̋ αυτού στι̋ 

λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ του υπερκείμενου νομικού προσώπου λαμβάνοντα̋ υπόψη 

την αναλογία των μελών τη̋  ομάδα̋ παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών σε σχέση 

με το συνολικό αριθμό μελών του υπερκείμενου νομικού προσώπου. 

- Δικαιολογητικά (αντίγραφα ισολογισμών, έντυπα Ε3, το ηλεκτρονικό αρχείο των 

βεβαιώσεων αποδοχών και το αποδεικτικό υποβολή̋ βάσει τη̋ ΠΟΛ 1025/2017 των 

εργαζομένων, καθώ̋ και συμπληρωμένο το υπόδειγμα δήλωση̋ ΜΜΕ (Παράρτημα 

ΙΙ)) που αποδεικνύουν ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών ανήκει στην 

κατηγορία των ΜΜΕ (Σύσταση Επιτροπή̋ 2003/361/ΕΚ).  

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όπου ο υποψήφιο̋ δικαιούχο̋ δηλώνει ότι: 

Α) Δεν ανήκει στι̋ κατηγορίε̋ μη επιλέξιμων υποψηφίων. 

Β) Δεν εφαρμόζει επιχειρησιακό πρόγραμμα/πρόγραμμα εργασιών  στο πλαίσιο του 

Καν. 1308/2013 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Γ) Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση ενίσχυση̋ και στο φάκελο 

υποψηφιότητα̋ είναι αληθή και ακριβή και συμφωνεί με την υποβολή τη̋. 

Δ) Η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών δεν έχει προέλθει από συγχώνευση ήδη 

υπαρχουσών ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.  

- Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του γεωργού νεαρή̋ ηλικία̋, ήτοι 

αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητα̋ (δύο όψεων) ή του Διαβατηρίου ή 

άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου και  

βεβαίωση εγγραφή̋ στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) 

σε ισχύ, ω̋ νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη.. 
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Οι αιτούντε̋ μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξη̋ και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, 

εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονική̋ υποβολή̋ αιτήσεων που 

προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν την ίδια 

διαδικασία με την αρχική υποβολή τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋. Εφόσον η διόρθωση αφορά σε 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, αυτά υποβάλλονται εκ νέου προκειμένου να 

αντικαταστήσουν τα αρχικώ̋ υποβληθέντα αντίστοιχα δικαιολογητικά.  

Οι αιτούντε̋ δύναται να ανακαλέσουν την αίτηση στήριξη̋ στο σύνολό τη̋ μετά από σχετικό αίτημά 

του̋, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. 809/2014. Η ανάκληση επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που 

βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων που ανακαλεί. 

Με την υποβολή τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋, οι αιτούντε̋ αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία από τι̋ 

αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση τη̋ νομοθεσία̋ περί προστασία̋ 

δεδομένων. 

 

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

6.1 Πίνακα̋ παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων στήριξη̋, ο ΕΦΔ, προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των 

αιτήσεων στήριξη̋.  

Στον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται:  

α) επαλήθευση τη̋ επιλεξιμότητα̋ του δικαιούχου, 

β) επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητα̋ και των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι,  

γ) βαθμολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογή̋,  

Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, ο ΕΦΔ δύναται  να ζητήσει την υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, τα οποία υποβάλλονται στον ΕΦΔ εντό̋ επτά (7) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη παραλαβή̋ του σχετικού εγγράφου.  

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν 

λόγω παράλειψη̋ του υποψηφίου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋.  

Οι διευκρινίσει̋ είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων 

στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋. 

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου (αξιολόγηση̋) των αιτήσεων στήριξη̋ και με βάση το 

όριο τη̋ δημόσια̋ δαπάνη̋ τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋, ο ΕΦΔ συντάσσει μέσω του ΠΣΚΕ Πίνακε̋ 

Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου με φθίνουσα σειρά βαθμολογία̋ ω̋ εξή̋: 

• Πίνακα̋ παραδεκτών αιτήσεων: Περιλαμβάνει τι̋ επιλέξιμε̋ αιτήσει̋ που καλύπτονται από 

τον προϋπολογισμό τη̋ πρόσκληση̋ (εν δυνάμει δικαιούχου̋). 

• Πίνακα̋ μη παραδεκτών αιτήσεων: Περιλαμβάνει τι̋ μη επιλέξιμε̋ αιτήσει̋ 

(απορριπτόμενου̋). 

 

6.2 Ενδικοφανεί̋ προσφυγέ̋ 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολή̋ ενδικοφανού̋ προσφυγή̋ με την έννοια του άρθρου 25 

του Νόμου 2690/1999, εφεξή̋ «ένσταση» κατά των Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου.  
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Οι ενστάσει̋ ασκούνται, εντό̋ τη̋ αποκλειστική̋ προθεσμία̋ των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από 

την ανάρτηση των Πινάκων στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Ενστάσει̋ που υποβάλλονται εκτό̋ των 

προβλεπομένων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτέ̋ και αρχειοθετούνται χωρί̋ περαιτέρω εξέταση. 

Ειδικά η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική τη̋ υποβολή, 

το έγγραφο τη̋ ένσταση̋ όπω̋ παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον 

απορριπτόμενο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στον ΕΦΔ το αργότερο 

εντό̋ πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματο̋ μέσω ΠΣΚΕ, 

λαμβάνοντα̋ σχετικό πρωτόκολλο υποβολή̋. 

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων η οποία συστήνεται με απόφαση 

του Υπουργού Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίμων. Υπάλληλο̋ του ΕΦΔ κατηγορία̋ ΠΕ ή ΤΕ εισηγείται 

στην Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων επί τη̋ ένσταση̋ συντάσσοντα̋ αιτιολογημένο πόρισμα. Σε κάθε 

περίπτωση εξασφαλίζεται ότι ο υπάλληλο̋ που λειτούργησε ω̋ αξιολογητή̋ τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋ δεν 

συμμετέχει στη διαδικασία εξέταση̋ τη̋ ένσταση̋. Οι ενστάσει̋ εξετάζονται τόσο για λόγου̋ 

νομιμότητα̋ τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ όσο και για λόγου̋ ουσία̋. Ο ΕΦΔ επικαιροποιεί του̋ 

Πίνακε̋ Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου  σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπή̋. Σε περίπτωση 

απόρριψη̋ τη̋ ένσταση̋ εκδίδεται σχετικό έγγραφο ενημέρωση̋ από τον ΕΦΔ. Οι επικαιροποιημένοι 

Πίνακε̋  αναρτώνται στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr. 

 

6.3 Ένταξη Πράξεων  

Ο Γενικό̋ Γραμματέα̋ Αγροτική̋ Πολιτική̋ & Διαχείριση̋ Κοινοτικών Πόρων εκδίδει Απόφαση Ένταξη̋ 

Πράξεων για τι̋ επιλέξιμε̋ αιτήσει̋ που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό τη̋ πρόσκληση̋ μετά 

από σχετική εισήγηση του ΕΦΔ η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον του̋ δικαιούχου̋ και τα βασικά 

στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων (π.χ. ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου, τίτλο̋, 

χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό̋ πράξη̋, κωδικό̋ ΟΠΣΑΑ, ΑΦΜ δικαιούχου, στόχοι του 

επιχειρηματικού σχεδίου, κ.λπ.) τι̋ υποχρεώσει̋ των δικαιούχων, τη διαδικασία χορήγηση̋ τη̋ 

ενίσχυση̋, ελέγχου̋ και κυρώσει̋.  

Η Απόφαση Ένταξη̋ Πράξεων, με ευθύνη του ΕΦΔ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην 

ιστοσελίδα του ΠΑΑ και η ανάρτησή τη̋ δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο.  

Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση τη̋ Απόφαση̋ Ένταξη̋ Πράξη̋. 

Σε κάθε περίπτωση, τηρείται αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίηση̋ τη̋ Απόφαση̋ 

Ένταξη̋ Πράξεων. 

 

6.4 Ανάκληση - Απένταξη πράξεων  

Σε περίπτωση τεκμηριωμένη̋ αδυναμία̋ εκτέλεση̋ ή τήρηση̋ των όρων τη̋ απόφαση̋ ένταξη̋ τη̋ 

πράξη̋, προβλέπεται ανάκληση πράξη̋ – απένταξη. Η ανάκληση – απένταξη τη̋ πράξη̋ προβλέπεται 

ειδικότερα στι̋ εξή̋ περιπτώσει̋:  

· Ανάκληση πράξη̋ με αίτημα του δικαιούχου: Πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή πριν τη 

λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματο̋ υλοποίηση̋, μέσω υποβολή̋ αιτήματο̋, σε 

εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν (ΕΕ) 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμία̋ 

εκτέλεση̋ τη̋ πράξη̋ σύμφωνα με του̋ όρου̋ ένταξή̋ τη̋. Το αίτημα ανάκληση̋, 

συνοδευόμενο με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το νόμιμο 

εκπρόσωπο τη̋ Ομάδα̋ Παραγωγών / Οργάνωση̋ Παραγωγών στον ΕΦΔ.  
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· Απένταξη από τον ΕΦΔ:  

Α. Όταν κατά τη διαδικασία παρακολούθηση̋ και ελέγχου τη̋ πορεία̋ υλοποίηση̋ τη̋ πράξη̋ 

διαπιστώνονται σοβαρέ̋ αποκλίσει̋ / εμπλοκέ̋ σε σχέση με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο 

ή του̋ συμβατικού̋ όρου̋ τη̋ απόφαση̋ ένταξη̋.  

Β. Ύστερα από διαπιστωμένη απάτη βάσει απόφαση̋ αρμόδια̋ δικαστική̋ αρχή̋.  

Γ. Εφόσον έχει τεθεί η πράξη σε καθεστώ̋ επιτήρηση̋ και ο δικαιούχο̋ δεν έχει συμμορφωθεί 

εντό̋ ορισμένη̋ προθεσμία̋ με τι̋ οδηγίε̋ προειδοποιητική̋ επιστολή̋ που του έχει 

αποσταλεί.  

Στι̋ περιπτώσει̋ που απαιτείται, ο ΕΦΔ σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 4 του ν. 4314/2014, θέτει την 

πράξη σε καθεστώ̋ επιτήρηση̋ με αποστολή προειδοποιητική̋ επιστολή̋ στο δικαιούχο τη̋ πράξη̋ 

στην οποία προσδιορίζονται οι αποκλίσει̋ και καθορίζονται διορθωτικά μέτρα και περίοδο̋ 

συμμόρφωση̋ του δικαιούχου ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση̋ του 

δικαιούχου με αυτά ή σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ΕΦΔ εισηγείται την ανάκληση τη̋ ένταξη̋ τη̋ 

πράξη̋ ή τη̋ τροποποίηση̋ τη̋ Απόφαση̋ Ένταξη̋. 

Η σχετική απόφαση ανάκληση̋ - απένταξη̋ τη̋ πράξη̋ εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αγροτική̋ 

Πολιτική̋ & Διαχείριση̋ Κοινοτικών Πόρων.  

Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, έχει καταβληθεί πληρωμή, τότε γίνεται ανάκτηση 

του ποσού σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, εκτό̋ περιπτώσεων ανωτέρα̋ βία̋ ή εξαιρετικών 

περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 Καν (ΕΕ) 640/2014.  

Με ευθύνη του ΕΦΔ η εν λόγω απόφαση ανάκληση̋ αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 

κοινοποιείται ατομικά στο δικαιούχο. 

 

6.5 Τροποποίηση πράξεων  

Η διαπίστωση τη̋ ανάγκη̋ τροποποίηση̋ τη̋ Απόφαση̋ Ένταξη̋ μπορεί να προκύψει:  

· Κατόπιν αιτήματο̋ του δικαιούχου, οποτεδήποτε πριν τη λήξη του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματο̋ υλοποίηση̋, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι τροποποίηση̋ / μεταβολή̋ 

τη̋ πράξη̋ σύμφωνα με του̋ όρου̋ ένταξή̋ τη̋. Το εν λόγω αίτημα, καταχωρείται 

ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα μαζί με τα 

δικαιολογητικά (σε μορφή pdf). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το αίτημα έτσι όπω̋ 

παράγεται από το ΠΣΚΕ υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και μαζί με τα 

δικαιολογητικά, υποβάλλεται εγγράφω̋ στον ΕΦΔ το αργότερο εντό̋ πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματο̋ μέσω ΠΣΚΕ. Το αίτημα τροποποίηση̋ / 

μεταβολή̋ μπορεί να αποτελεί και τμήμα τη̋ αίτηση̋ πληρωμή̋. 

· Από τον ΕΦΔ όταν κατά τη διαδικασία ελέγχου τη̋ πράξη̋ (μετά από οριστικοποιημένο 

πόρισμα επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου) ή κατά τη διαδικασία παρακολούθηση̋ τη̋ 

πορεία̋ υλοποίησή̋ τη̋, διαπιστώνονται αλλαγέ̋ στα στοιχεία τη̋ πράξη̋ όπω̋ αυτά 

αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξη̋ ή αποκλίσει̋/εμπλοκέ̋ στην υλοποίησή τη̋.  

Ο μέγιστο̋ αριθμό̋ αιτημάτων τροποποιήσεων ορίζεται σε τρία (3) , ενώ σε αυτόν δεν προσμετρώνται 

οι τροποποιήσει̋ λόγω προφανών σφαλμάτων και η τροποποίηση που απαιτείται κατά την 

ολοκλήρωση τη̋ πράξη̋.  

Τροποποιήσει̋ θεωρούνται ενδεικτικά οι εξή̋:  

· Απόκλιση οικονομικού αντικειμένου τη̋ πράξη̋  
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· Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου  

· Τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

· Διόρθωση προφανών σφαλμάτων 

Δεν γίνονται αποδεκτά αιτήματα για τροποποιήσει̋ και μεταβολέ̋ στι̋ περιπτώσει̋ όπου:  

· Δεν τηρούνται οι όροι τη̋ παρούσα̋ πρόσκληση̋ ειδικά όσον αφορά στου̋ όρου̋ και 

προϋποθέσει̋ ένταξη̋ και τα κριτήρια επιλεξιμότητα̋.  

· Έχουν ω̋ αποτέλεσμα αλλαγή στη βαθμολογία του δικαιούχου, με τη νέα βαθμολογία να 

πέφτει κάτω από το ελάχιστο όριο βαθμολογία̋ (20 βαθμοί) ή κάτω από τη βαθμολογία του 

τελευταίου δικαιούχου.  

· Δεν υπάρχει αιτιολόγηση του αιτήματο̋ τροποποίηση̋ ή μεταβολή̋.  

Η εξέταση του αιτήματο̋ γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ από τον ΕΦΔ και μπορεί να οδηγεί: 

· Σε αποδοχή του αιτήματο̋ με αλλαγή των σχετικών στοιχείων τη̋ πράξη̋ και ενδεχόμενη 

τροποποίηση τη̋ απόφαση̋ ένταξη̋.  

· Σε απόρριψη του αιτήματο̋ εφόσον αυτή είναι αποκλίνει από τα αναφερόμενα στην παρούσα 

ενότητα που αφορά στι̋ τροποποιήσει̋. Η μη αποδοχή του αιτήματο̋ τροποποίηση̋ τη̋ 

πράξη̋, δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ και σε διαδικασία 

ανάκτηση̋ αχρεωστήτω̋ καταβληθέντων ποσών.  

Η τροποποίηση εξετάζεται από εισηγητή του ΕΦΔ ο οποίο̋ και ενημερώνει εγγράφω̋ τον δικαιούχο 

για την αποδοχή ή μη του αιτήματο̋ του.  

Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίηση̋ αποτελεί τμήμα τη̋ τελική̋ αίτηση̋, η εξέταση του 

αιτήματο̋ τροποποίηση̋ πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εξέταση τη̋ αίτηση̋ πληρωμή̋. Η 

απόφαση τροποποίηση̋ εκδίδεται πριν την αναγνώριση και εκκαθάριση τη̋ αίτηση̋ πληρωμή̋.  

Τα αιτήματα τροποποιήσεων καταχωρίζονται από το Δικαιούχο στο ΠΣΚΕ. Με ευθύνη του ΕΦΔ ο 

διοικητικό̋ έλεγχο̋ και τα αποτελέσματα εξέταση̋ των αιτημάτων τροποποίηση̋ (αποδοχή, 

απόρριψη, ανάγκη έκδοση̋ νέα̋ απόφαση̋ ένταξη̋) καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ και μεταφέρονται στο 

ΟΠΣΑΑ, μέσω κατάλληλη̋ διαδικτυακή̋ υπηρεσία̋ που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.    

 

6.6 Δημοσιοποίηση στοιχείων υποψηφίων  

Για τα στοιχεία των υποψηφίων που θα δημοσιοποιούνται θα εφαρμόζεται το άρθρο 111 του Καν.(ΕΕ) 

1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασία̋ από τι̋ αρχέ̋ ελέγχου και 

διερεύνηση̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή τη̋ χώρα̋. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξει̋ τη̋ 

Οδηγία̋ 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασία̋ των δεδομένων. 

 

7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

7.1 Διαδικασία αίτηση̋ πληρωμή̋ 

Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 9 υποβάλλεται σχετική αίτηση πληρωμή̋ 

στην οποία αναγράφεται και το είδο̋ αυτή̋ (μερική ή τελική πληρωμή).  

H αίτηση πληρωμή̋ για την καταβολή τη̋ α’ δόση̋ (10% τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ που έχει διατεθεί στο 

εμπόριο) υποβάλλεται το αργότερο εντό̋ έξι (6) μηνών μετά την έκδοση τη̋ απόφαση̋ ένταξη̋. Στην 

περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτο̋ προηγούμενο 

τη̋ αίτηση̋ υποβολή̋ στήριξη̋ τότε μετά την έκδοση τη̋ απόφαση̋ ένταξη̋ μπορεί να υποβάλει 

αίτηση πληρωμή̋ για όσα έτη λειτουργία̋ έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολή̋ αυτή̋.  
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Η αίτηση πληρωμή̋ για την καταβολή των επόμενων δόσεων υποβάλλεται το αργότερο εντό̋ έξι (6) 

μηνών μετά την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού έτου̋ από την ημερομηνία αναγνώριση̋ του 

δικαιούχου. 

Η αίτηση καταβολή̋ τη̋ τελική̋ πληρωμή̋ μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του πέμπτου 

(5) έτου̋ από την ημερομηνία αναγνώριση̋ του δικαιούχου και εντό̋ ενό̋ (1) εξαμήνου από την 

ημερομηνία αυτή. Με την υποβολή τη̋ τελική̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ ξεκινά η διαδικασία πιστοποίηση̋ 

τη̋ ορθή̋ εφαρμογή̋ του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωση̋ τη̋ πράξη̋. 

Η αίτηση πληρωμή̋ επέχει θέση υπεύθυνη̋ δήλωση̋ του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα 

στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 

Η αίτηση πληρωμή̋ υποβάλλεται μέσω ΠΣΚΕ ύστερα από τη συμπλήρωση του σχετικού 

τυποποιημένου υποδείγματο̋. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή τη̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ στη 

διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτή̋ και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή τη̋ είναι τη̋ 

αποκλειστική̋ ευθύνη̋ του αιτούντο̋. Αιτήσει̋ πληρωμή̋ στι̋ οποίε̋ δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα 

υποχρεωτικά προ̋ συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν καθώ̋ δεν θα 

κρίνονται πλήρει̋. 

Εφόσον η αίτηση πληρωμή̋ υποβληθεί οριστικώ̋, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία 

οριστικοποίηση̋ από το ΠΣΚΕ. 

Μετά την οριστικοποίηση τη̋ ηλεκτρονική̋ υποβολή̋, οι δικαιούχοι υποβάλλουν εγγράφω̋ εντό̋ 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών την αίτηση πληρωμή̋ και τα σχετικά δικαιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το 

φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, λαμβάνοντα̋ σχετικό πρωτόκολλο υποβολή̋. 

Υποβάλλονται τα εξή̋: 

Α. Αντίγραφο τη̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ όπω̋ παράγεται από το ΠΣΚΕ υπογεγραμμένο από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου. 

Β. Το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα:  

· Τυποποιημένη αίτηση συμπληρωμένη, όπω̋ παράγεται και εκτυπώνεται μετά την 

ηλεκτρονική τη̋ υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση υπογράφεται και σφραγίζεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο τη̋ ομάδα̋ παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών ο οποίο̋ 

αναλαμβάνει την ευθύνη τη̋ πλήρου̋ και ορθή̋ συμπλήρωση̋ τη̋ ηλεκτρονική̋ 

αίτηση̋. 

· Τεχνική Έκθεση επιχειρηματικού σχεδίου που συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό 

τυποποιημένο υπόδειγμα. Συντάσσεται από γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονία̋ και 

υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και από τον συντάκτη τη̋. Η έκθεση αφορά 

στην κατάσταση επίτευξη̋ των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου του έτου̋ που 

αφορά η αίτηση πληρωμή̋. Στην έκθεση πρέπει να αναλύονται παράμετροι σχετικά 

με τι̋ δράσει̋ και ενέργειε̋ που έγιναν και να αποδεικνύεται η ορθή υλοποίηση του 

επιχειρηματικού σχεδίου και η επίτευξη των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων. Τα 

παραπάνω αναλύονται σε σχέση με την αρχική κατάσταση των μελών τη̋ ομάδα̋ 

παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών και με βάση το ισχύον (αρχικό ή 

τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο.  

Ειδικότερα, στην τελική αίτηση πληρωμή̋ και για την πιστοποίηση τη̋ Ολοκλήρωση̋ 

η Τεχνική Έκθεση αφορά στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και σχετίζονται με τι̋ 
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ετήσιε̋ εκθέσει̋ και επιπρόσθετα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχονται στοιχεία 

σχετικά με την πορεία ολοκλήρωση̋ (όπω̋ ενδεικτικά συμμόρφωση σε τυχόν 

συστάσει̋ ελέγχων, τροποποιήσει̋ επιχειρηματικού σχεδίου και ποσού στήριξη̋ που 

ενδεχομένω̋ έλαβαν χώρα) καθώ̋ και όλα τα απαιτούμενα δεδομένα που είναι 

απαραίτητα για τον καθορισμό δεικτών και την αξιολόγηση του Μέτρου 9 σύμφωνα 

με το πλαίσιο αξιολόγηση̋ του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

· Για την πρώτη αίτηση πληρωμή̋: Α) Βεβαίωση εμπορευθείσα̋ αξία̋ παραγωγή̋ 

υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών τη̋ ΕΛΤΕ 

για κάθε μέλο̋ τη̋ ομάδα̋ παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών και για τα τρία (3) 

έτη πριν τη συμμετοχή του̋ στην ομάδα / οργάνωση (σε περίπτωση που δεν έχει 

συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτο̋ από την αναγνώριση) ή τη̋ ομάδα̋ / 

οργάνωση̋ παραγωγών (σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα 

ημερολογιακό έτο̋ λειτουργία̋ από την αναγνώρισή τη̋), Β) Αναλυτική κατάσταση 

ανά έτο̋ για κάθε μέλο̋ που θα αναφέρονται τα τιμολόγια υπογεγραμμένη από τον 

ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο τη̋ ομάδα̋/οργάνωση̋ παραγωγών Γ) 

Αντίγραφα τιμολογίων, δελτίων αποστολή̋ που αναφέρονται στην αναλυτική 

κατάσταση. 

Τα πρωτότυπα παραστατικά πώληση̋ (τιμολόγια, δελτία αποστολή̋, πιστωτικά 

τιμολόγια, ή ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο τη̋ ομάδα̋ 

παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων 

αρχών ή τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, εφόσον ζητηθεί σχετικό̋ έλεγχο̋ ανεξαρτήτω̋ αν 

από άλλε̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν 

λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.  

· Για κάθε επόμενη μετά την πρώτη αίτηση πληρωμή̋: Α) Βεβαίωση εμπορευθείσα̋ 

αξία̋ παραγωγή̋ τη̋ ομάδα̋/οργάνωση̋ παραγωγών υπογεγραμμένη από ορκωτό 

λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών τη̋ ΕΛΤΕ του ημερολογιακού έτου̋ 

που αφορά η αίτηση πληρωμή̋, Β) Αναλυτική κατάσταση ανά έτο̋ που θα 

αναφέρονται τα τιμολόγια υπογεγραμμένη από τον ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο 

εκπρόσωπο τη̋ ομάδα̋ παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών Γ) Αντίγραφα 

τιμολογίων που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση. 

Τα πρωτότυπα παραστατικά πώληση̋ (τιμολόγια, δελτία αποστολή̋, πιστωτικά 

τιμολόγια, ή ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο τη̋ ομάδα̋ 

παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων 

αρχών ή τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, εφόσον ζητηθεί σχετικό̋ έλεγχο̋ ανεξαρτήτω̋ αν 

από άλλε̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν 

λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.  

· Αντίγραφο τη̋ πρώτη̋ σελίδα̋ βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του 

δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει σαφώ̋ ο αριθμό̋ ΙΒΑΝ. Το συγκεκριμένο 

παραστατικό προσκομίζεται μόνο εφόσον ο δικαιούχο̋ αιτείται αλλαγή του 

τραπεζικού λογαριασμού.  

· Δικαιολογητικά (αντίγραφα ισολογισμών, έντυπα Ε3, το ηλεκτρονικό αρχείο των 

βεβαιώσεων αποδοχών και το αποδεικτικό υποβολή̋ βάσει τη̋ ΠΟΛ 1025/2017 των 
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εργαζομένων, καθώ̋ και συμπληρωμένο το υπόδειγμα δήλωση̋ ΜΜΕ του 

Παραρτήματο̋ IV) που αποδεικνύουν ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση 

Παραγωγών ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ (Σύσταση Επιτροπή̋ 2003/361/ΕΚ).  

· Αντίγραφο τη̋ λογιστική̋ μερίδα̋ (αναλυτική λογιστική καταχώρηση) που τηρεί ο 

δικαιούχο̋ στην οποία θα εμφανίζονται η οικονομική ενίσχυση και τα αντίστοιχα 

παραστατικά δαπανών υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο τη̋ ομάδα̋ 

παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών. 

· Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ ότι τηρούνται οι όροι αναγνώριση̋. 

· Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου να δηλώνονται τα εξή̋ σχετικά με του̋ 

δικαιούχου̋: 

- Δεν υπάρχει εκκρεμή̋ διαδικασία περί ανάκτηση̋ ή άλλη̋ επιβολή̋ κυρώσεων 

σχετικά με προηγούμενη καταβολή πληρωμή̋ ή περί αθέτηση̋ όρων τη̋ πράξη̋. 

- Κατά τη διάρκεια υλοποίηση̋ του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν τηρηθεί οι 

όροι επιλεξιμότητα̋. 

· Αντίγραφο του καθημερινού ημερολογίου, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι 

εργασίε̋ και η παροχή υπηρεσιών των εργαζόμενων στο δικαιούχο από όπου θα 

προκύπτουν οι ανθρωποημέρε̋ απασχόληση̋ αυτών. 

· Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει συμμόρφωση με τυχόν συστάσει̋ που έχουν 

απευθυνθεί στο δικαιούχο κατά την εκτέλεση του επιχειρηματικού του σχεδίου. 

· Δικαιολογητικά σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανάλογα με το είδο̋ και φύση 

αυτών για την απόδειξη επίτευξή̋ του̋. 

· Λοιπά επιπλέον έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν σε τροποποίηση τη̋ 

σύσταση̋ του δικαιούχου (π.χ. αλλαγή μελών).  

· Ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για είσπραξη 

χρημάτων. Σε περίπτωση που υπάρχει όρο̋ παρακράτηση̋ οι ενημερότητε̋ 

συνοδεύονται απαραιτήτω̋ από τη δήλωση του δικαιούχου. 

Με την υποβολή τη̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το φορέα στον οποίο εκχωρείται η 

αρμοδιότητα, οι αιτούντε̋ αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ των 

προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε 

κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση τη̋ νομοθεσία̋ περί προστασία̋ δεδομένων.  

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα οι αιτήσει̋ πληρωμών 

που υποβλήθηκαν μέσω του ΠΣΚΕ μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλη̋ υπηρεσία̋ του 

διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.  

Γίνεται δεκτή η εμπρόθεσμη ανάκληση ή τροποποίηση για διόρθωση προφανών σφαλμάτων.  

Mετά τη φυσική υποβολή αίτηση̋ πληρωμή̋ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αρχίζει άμεσα ο 

διοικητικό̋ έλεγχο̋ αυτή̋.  

Υπάρχει δυνατότητα υποβολή̋ τελική̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ και ολοκλήρωση̋ μια̋ πράξη̋ με μικρότερο 

οικονομικό αντικείμενο, τηρώντα̋ όμω̋ σε κάθε περίπτωση τι̋ δεσμεύσει̋, συμβατικού̋ όρου̋ και 

λοιπέ̋ προϋποθέσει̋ τη̋ παρούσα̋.  
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7.2 Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στι̋ αιτήσει̋ πληρωμή̋  

Η διαδικασία διόρθωση̋ προφανών σφαλμάτων εφαρμόζεται οριζόντια από τη στιγμή που 

υποβάλλεται η αίτηση πληρωμή̋ και μπορεί να ολοκληρωθεί από τον ΕΦΔ με την ολοκλήρωση τη̋ 

αντίστοιχη̋ διαδικασία̋. Ω̋ προφανή σφάλματα μπορεί να αναγνωρίζονται αναριθμητισμοί ή 

αναγραμματισμοί, λάθη στα δεκαδικά ψηφία, λάθο̋ στον ΑΦΜ ή στο όνομα του δικαιούχου κ.λπ. 

Οι δικαιούχοι μπορούν, σε περιπτώσει̋ προφανών σφαλμάτων, να διορθώσουν και να προσαρμόσουν 

τι̋ αιτήσει̋ του̋ ή/και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή 

του̋, σύμφωνα με το άρθρο 4, Καν (ΕΕ) 809/2014. 

Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, 

τροποποιημένο ή νέο συμπληρωματικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, περιγράφοντα̋ το προφανέ̋ σφάλμα. Ανάλογα με το τροποποιούμενο αίτημα, η 

συμπληρωματική αίτηση ελέγχεται και εγκρίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το φορέα στον οποίο εκχωρείται 

η αρμοδιότητα. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέα̋ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα εφόσον αναγνωρίσει ότι πρόκειται για 

προφανέ̋ σφάλμα διενεργεί τι̋ απαραίτητε̋ διορθώσει̋. Η αποδοχή προφανού̋ σφάλματο̋ επί 

αιτήματο̋ πληρωμή̋ μπορεί να επιφέρει τα εξή̋: 

· Αν ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ έχει ολοκληρωθεί αλλά η αίτηση που περιέχει τα προφανή 

σφάλματα δεν έχει περιληφθεί σε παρτίδα, τότε τροποποιείται η εν λόγω αίτηση. 

· Αν ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ έχει ολοκληρωθεί και η αίτηση που περιέχει τα προφανή σφάλματα 

έχει περιληφθεί σε παρτίδα αλλά δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη, τότε 

τροποποιείται η εν λόγω αίτηση, αφού αυτή εξαιρεθεί από την παρτίδα με ευθύνη του 

ΟΠΕΚΕΠΕ. 

· Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη στο δικαιούχο και με την εν λόγω διόρθωση 

προκαλείται καταβολή επιπλέον στήριξη̋ τότε αυτή καταβάλλεται, εφόσον το συνολικό ποσό 

δεν υπερβαίνει το αρχικό αναλογούν ποσό τη̋ στήριξη̋. 

· Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη στο δικαιούχο και προκαλείται υποχρέωση 

επιστροφή̋ μέρου̋ ή του συνόλου τη̋ στήριξη̋, τότε ακολουθείται η διαδικασία ανάκτηση̋ 

των αχρεωστήτω̋ καταβληθέντων ποσών. 

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, ενημερώνονται και οι 

σχετικέ̋ καταχωρήσει̋ στο ΟΠΣΑΑ και στο ΠΣΚΕ. 

 

7.3 Ανάκληση αιτήσεων πληρωμή̋ 

Οι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμή̋ οποτεδήποτε μετά την υποβολή τη̋ και 

μέχρι την ολοκλήρωση τη̋ πράξη̋ σύμφωνα με το άρθρο 3, Καν (ΕΕ) 809/2014.  

Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα ανάκληση̋ ω̋ προ̋ τα μέρη που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία 

έχουν διαπιστωθεί ευρήματα ή εφόσον έχει αναγγελθεί επιτόπιο̋ έλεγχο̋ στον δικαιούχο. 

Το αίτημα ανάκληση̋ τη̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ. Στη 

συνέχεια όπω̋ παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται εγγράφω̋, υπογεγραμμένο από το δικαιούχο και 

συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά εγγράφω̋ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το φορέα στον οποίο 

εκχωρείται η αρμοδιότητα το αργότερο εντό̋ πέντε εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

του.  
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Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, η αίτηση ανάκληση̋ 

δύναται να μεταφέρεται από το ΠΣΚΕ στο ΟΠΣΑΑ με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται 

από το τελευταίο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέα̋ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα εξετάζει τα σχετικά 

αιτήματα ανάκληση̋ άμεσα μετά τη φυσική υποβολή και ενεργεί ω̋ εξή̋:  

· Αν ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ έχει ολοκληρωθεί αλλά η αίτηση ανάκληση̋ δεν έχει περιληφθεί σε 

παρτίδα πληρωμή̋, τότε καταχωρίζεται στο ΠΣΚΕ το παραδεκτό τη̋ ανάκληση̋ και 

ενημερώνεται εγγράφω̋ ο δικαιούχο̋. 

· Αν ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ έχει ολοκληρωθεί και η αίτηση ανάκληση̋ έχει περιληφθεί σε 

παρτίδα αλλά δεν έχει καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη, αφού αυτή εξαιρεθεί από την 

παρτίδα με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε καταχωρίζεται στο ΠΣΚΕ το παραδεκτό τη̋ ανάκληση̋ 

και ενημερώνεται εγγράφω̋ ο δικαιούχο̋. 

· Αν έχει καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη στο δικαιούχο με την εν λόγω αίτηση ανάκληση̋ 

προκαλείται υποχρέωση επιστροφή̋ του συνόλου τη̋ στήριξη̋, τότε ακολουθείται η 

διαδικασία ανάκτηση̋ των αχρεωστήτω̋ καταβληθέντων ποσών. 

Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλει την εν λόγω 

ανακαλούμενη αίτηση πληρωμή̋. 

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα γίνεται ενημέρωση των 

ΟΠΣΑΑ και ΠΣΚΕ σχετικά με την αποδοχή τη̋ ανάκληση̋ πληρωμή̋ όπω̋ και σχετική ενημέρωση 

ατομικά στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο μέσω αποστολή̋ μηνύματο̋ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΠΣΚΕ. 

 

7.4 Διοικητικό̋ έλεγχο̋ αιτήσεων πληρωμή̋ – επαλήθευση – πιστοποίηση και ολοκλήρωση τη̋ 

πράξη̋  

Ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ των αιτημάτων πληρωμή̋ διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το φορέα στον οποίο 

εκχωρείται η αρμοδιότητα. 

Για τι̋ αιτήσει̋ που κρίνονται πλήρει̋ διενεργείται διοικητικό̋ έλεγχο̋. Σε περίπτωση διαπίστωση̋ 

ελλείψεων, ενημερώνεται ο δικαιούχο̋ προκειμένου να προβεί στι̋ απαιτούμενε̋ διορθωτικέ̋ 

ενέργειε̋. Ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ διενεργείται με την υποστήριξη του ΠΣΚΕ. Χρησιμοποιείται 

τυποποιημένο έντυπο που παράγεται από το ΠΣΚΕ. Ο έλεγχο̋ δύναται να συνίσταται: α) στη 

διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμε̋ βάσει̋ δεδομένων, όπου απαιτείται, β) στην 

εξέταση τη̋ συμφωνία̋ των υποβληθέντων με τα σχετικά υποδείγματα και γ) στην εξακρίβωση τη̋ 

νομιμότητα̋ και πληρότητα̋ των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του αιτήματο̋ ώστε τελικά να 

επαληθευτεί η ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με την αντίστοιχη αίτηση στήριξη̋, όπω̋ αυτή έχει 

εγκριθεί (επιλεξιμότητα, επίτευξη στόχων κ.λπ.).  

Στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων πληρωμή̋, ο αρμόδιο̋ για τον έλεγχο τη̋ αίτηση̋ 

υπάλληλο̋ δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, να προτείνει αιτιολογημένα περικοπή 

μέρου̋ ή του συνόλου τη̋ στήριξη̋ ή και την απένταξη του δικαιούχου από το καθεστώ̋ ενισχύσεων. 

Στην περίπτωση ελλιπού̋ αίτηση̋ ενημερώνεται ο δικαιούχο̋ για την αποστολή των ελλειπόντων 

δικαιολογητικών εντό̋ δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσή̋ του. Στην 

περίπτωση μη αποστολή̋ του̋ εντό̋ τη̋ προβλεπόμενη̋ προθεσμία̋ ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέα̋ στον 

οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα προβαίνει στην εκκαθάριση τη̋ υποβληθείσα̋ αίτηση̋ πληρωμή̋.   
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Σε περίπτωση που ο δικαιούχο̋ τελεί υπό αναστολή τη̋ απόφαση̋ αναγνώριση̋ από τι̋ αρμόδιε̋ 

Υπηρεσίε̋ ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ δεν ολοκληρώνεται μέχρι να αρθεί η αναστολή αυτή. Στην περίπτωση 

ανάκληση̋ τη̋ αναγνώριση̋ εφαρμόζονται οι κυρώσει̋ που αναφέρονται στην παρ. 9 τη̋ παρούσα̋ 

απόφαση̋. 

Ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ περιλαμβάνει τουλάχιστον μία (1) επιτόπια επίσκεψη στην έδρα του δικαιούχου 

με σκοπό την επιβεβαίωση τη̋ ορθή̋ υλοποίηση̋ του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με του̋ 

στόχου̋ και τι̋ δεσμεύσει̋ που τίθενται. Για την υλοποίηση των επιτόπιων επισκέψεων ισχύουν τα 

εξή̋:  

· Η εν λόγω επιτόπια επίσκεψη διενεργείται με ευθύνη του ΕΦΔ σε εύκαιρο χρόνο καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίηση̋ του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωσή του. 

· Τα πορίσματα / αποτελέσματα των ανωτέρω επιτόπιων επισκέψεων λαμβάνονται υπόψη 

κατά το διοικητικό έλεγχο. Σε περίπτωση που η επιτόπια επίσκεψη δεν επαληθεύεται από τα 

δικαιολογητικά σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου προσαρμόζονται 

αναλόγω̋ και τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου. 

Το σύνολο των δικαιολογητικών πληρωμή̋ αποτελεί αντικείμενο δειγματοληπτικού διοικητικού 

ελέγχου από τον ΕΦΔ. Ο διοικητικό̋ έλεγχο̋ πραγματοποιείται κάθε έτο̋ σε ποσοστό όχι μικρότερο 

του 5% του συνόλου των δικαιούχων. 

Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα οι Διοικητικοί Έλεγχοι 

των Αιτήσεων Πληρωμή̋ μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλη̋ υπηρεσία̋ του διαδικτύου που 

παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.  

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέα̋ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα εκδίδει απόφαση έγκριση̋ διάθεση̋ 

πίστωση̋ στην οποία αναγράφονται ιδίω̋ το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στου̋ 

δικαιούχου̋ με βάση τι̋ προβλέψει̋ πληρωμών, όπω̋ διαμορφώθηκε από του̋ αντίστοιχου̋ 

διοικητικού̋ ελέγχου̋, η Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμο̋ (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλο̋ του έργου του 

Προγράμματο̋ Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση τη̋ πίστωση̋. Η 

Απόφαση Έγκριση̋ Διάθεση̋ Πίστωση̋ καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ και διαβιβάζεται στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομική̋ Διαχείριση̋ του ΥΠΑΑΤ. 

Η Διεύθυνση Οικονομική̋ Διαχείριση̋ του ΥΠΑΑΤ, σε συνέχεια τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋, εκδίδει εντολή 

κατανομή̋ πίστωση̋ με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσει̋ στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων 

Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋, την αναρτά 

στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ. 

Για κάθε πληρωμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέα̋ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα συντάσσει φάκελο 

πληρωμή̋ σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο με ένδειξη «Μερική Πληρωμή» ή «Τελική Πληρωμή». 

Στι̋ περιπτώσει̋ επιβολή̋ μειώσεων ή κυρώσεων, οι αντίστοιχοι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα 

υποβολή̋ ενδικοφανού̋ προσφυγή̋. Η ενδικοφανή̋ προσφυγή εξετάζεται από Τριμελή Επιτροπή 

Ενστάσεων.   

Έπειτα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την τελική πληρωμή και εφόσον διαπιστωθεί ορθή 

ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και η τελική αίτηση πληρωμή̋ κριθεί ω̋ επιτυχή̋, η πράξη 

θεωρείται ολοκληρωμένη. Με ευθύνη του ΕΦΔ εκδίδεται και καταχωρείται μέσω ΟΠΣΑΑ Απόφαση 

Ολοκλήρωση̋ τη̋ Πράξη̋. 

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε 

συνάρτηση με τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων πληρωμή̋. 
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8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι αποδέχονται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξη̋ επέχουν θέση κοινοποίηση̋ 

και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών. 

Οι δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 9 θα πρέπει επιπλέον 

να τηρούν τι̋ παρακάτω υποχρεώσει̋: 

· Να τηρούν του̋ όρου̋ τη̋ Απόφαση̋ Ένταξη̋. 

· Να αρχίσουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου άμεσα μετά την έκδοση τη̋ 

απόφαση̋ ένταξη̋. Ω̋ ημερομηνία έναρξη̋ των δεσμεύσεων θεωρείται η ημερομηνία 

ένταξη̋ τη̋ Ομάδα̋ / Οργάνωση̋. 

· Να διατηρούν το νομικό πρόσωπο ενεργό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 

601), όπω̋ ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίηση̋ του επιχειρηματικού σχεδίου καθώ̋ και 

για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση τη̋ πράξη̋. Σε περίπτωση που υπάρξει 

μεταβολή, αυτή δεν πρέπει να επηρεάζει κάποιον από του̋ όρου̋ ένταξη̋ ή του̋ στόχου̋ που 

έχουν τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο, ούτε τι̋ προϋποθέσει̋ και του̋ σκοπού̋ αναγνώρισή 

τη̋. Για οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στη σύσταση θα πρέπει να ενημερώνεται ο ΕΦΔ.  

· Να αποδέχονται και να διευκολύνουν ελέγχου̋ και ενέργειε̋ για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο τη̋ ορθή̋ υλοποίηση̋ του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων και την 

τήρηση τη̋ εθνική̋ και κοινοτική̋ νομοθεσία̋ και ειδικά να αποδέχονται και να διευκολύνουν 

επιτόπιου̋ ελέγχου̋ ή επισκέψει̋ που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, 

προσκομίζοντα̋ οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση τη̋ πράξη̋, εφόσον ζητηθεί. 

· Να ενημερώνουν έγκαιρα και ορθά τον ΕΦΔ σχετικά με την πορεία υλοποίηση̋ τη̋ πράξη̋, 

αποστέλλοντα̋ όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση / επίτευξη των στόχων 

του επιχειρηματικού σχεδίου όπω̋ και να συμμορφώνονται προ̋ τι̋ υποδείξει̋ του ΕΦΔ.  

· Να παρέχουν το σύνολο των πληροφοριών που του̋ ζητούνται από του̋ αρμόδιου̋ φορεί̋.   

· Να διατηρήσουν την οικονομική και εμπορική του̋ δραστηριότητα για τουλάχιστον τρία (3) 

έτη μετά την ολοκλήρωση τη̋ πράξη̋.        

· Να τηρούν για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση τη̋ πράξη̋ όλα τα παραστατικά στοιχεία 

τη̋ αξία̋ παραγωγή̋ και δαπανών για τα έτη που αφορά η οικονομική στήριξη και να τα 

θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, εφόσον ζητηθεί σχετικό̋ 

έλεγχο̋ ανεξαρτήτω̋ αν από άλλε̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ δεν υποχρεούνται στη 

διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.       

                               

9 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

9.1 Εφόσον κατά την διάρκεια των ελέγχων των αιτημάτων στήριξη̋ και πληρωμών και εν γένει κατά 

τη διάρκεια παρακολούθηση̋ τη̋ υλοποίηση̋ των πράξεων, διαπιστωθούν σοβαρέ̋ παρατυπίε̋ 

επιβάλλονται οι κατά περίπτωση κυρώσει̋ του παρόντο̋ άρθρου σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 

64 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, το άρθρο 63 του Καν. (Ε.Ε.) 809/2014 και το άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 

640/ 2014 όπω̋ κάθε φορά ισχύουν και τι̋ σχετικέ̋ εθνικέ̋ διατάξει̋ περί επιστροφή̋ 

αχρεωστήτω̋ καταβληθέντων ποσών στο Πρόγραμμα Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ 2014-2020.  

9.2 Στην περίπτωση μη υποβολή̋ τη̋ 1
η̋

 αίτηση̋ πληρωμή̋ εντό̋ εξαμήνου (6) από την έκδοση τη̋ 
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απόφαση̋ ένταξη̋ και από τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού έτου̋ από την ημερομηνία 

αναγνώριση̋ του δικαιούχου για κάθε επόμενη πληρωμή μετά την α΄ αίτηση, επιβάλλεται 

κύρωση που αντιστοιχεί στη μείωση τη̋ ενίσχυση̋ για το έτο̋ που αφορά η μη εμπρόθεσμη 

υποβολή τη̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ κατά 7,7% για κάθε μήνα καθυστέρηση̋ (από την πρώτη έω̋ την 

αμέσω̋ προηγούμενη ημερολογιακά ημέρα του επόμενου μήνα). Η μη υποβολή τη̋ αίτηση̋ 

πληρωμή̋ σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία αναγνώριση̋ οδηγεί στη 

μη καταβολή τη̋ ενίσχυση̋ για το έτο̋ που αφορά η μη υποβολή αυτή̋. Σε περίπτωση μη 

υποβολή̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ για δύο (2) συνεχόμενα έτη, το έργο απεντάσσεται και η 

επιχορήγηση επιστρέφεται σύμφωνα με τι̋ σχετικέ̋ εθνικέ̋ διατάξει̋ περί επιστροφή̋ 

αχρεωστήτω̋ καταβληθέντων ποσών στο Πρόγραμμα Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ 2014-2020.    

9.3 Για του̋ δικαιούχου̋ οι οποίοι κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού του̋ σχεδίου δεν 

κατάφεραν να επιτύχουν τι̋ ελάχιστε̋ τιμέ̋ στόχων που έχουν θέσει και δεσμευτεί εφαρμόζονται 

οι εξή̋ κυρώσει̋: Για απόκλιση έω̋ και 25% από την ελάχιστη τιμή κάθε στόχου εφαρμόζεται 

αναλογική μείωση στο συνολικό ποσό ενίσχυση̋ (καταβληθέν και υπολειπόμενο ποσό 5η̋ 

αίτηση̋ πληρωμή̋) σε ποσοστό 2% για κάθε 5% απόκλιση̋. Στην περίπτωση του στόχου 

“συλλογικέ̋ ενέργειε̋ προβολή̋ και προώθηση̋” είναι απαραίτητη η δημιουργία ιστοσελίδα̋ και 

ενημερωτικού υλικού ενώ η απόκλιση του 25% από την ελάχιστη τιμή στόχου αναφέρεται στη 

συμμετοχή σε εκθέσει̋. Για απόκλιση άνω του 25% εφαρμόζονται οι κυρώσει̋ τη̋ παραγράφου 

9.5. Το ποσό τη̋ μείωση̋ αφαιρείται από το ποσό τη̋ τελευταία̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ και σε 

περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί το υπόλοιπο ποσό αναζητείται ω̋ αχρεωστήτω̋ καταβληθέν. 

9.4 Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου τη̋ 2η̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ 

διαπιστωθεί ότι η πραγματική αξία παραγωγή̋ αποκλίνει σε ποσοστό άνω του 30% από την 

εκτιμώμενη αξία παραγωγή̋ τότε ο ΕΦΔ προβαίνει σε σύσταση προ̋ το δικαιούχο για 

τροποποίηση του εκτιμώμενου ποσού των επόμενων ετών. Στην περίπτωση που κατά τη 

διενέργεια του διοικητικού ελέγχου τη̋ 3η̋ αίτηση̋ πληρωμή̋ διαπιστωθεί ότι η πραγματική 

αξία παραγωγή̋ συνεχίζει να αποκλίνει σε ποσοστό άνω του 30% από την εκτιμώμενη αξία 

παραγωγή̋ λαμβάνοντα̋ υπόψη και τι̋ αντίστοιχε̋ αξίε̋ παραγωγή̋ (πραγματική και 

εκτιμώμενη) των δύο πρώτων πληρωμών τότε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέα̋ στον οποίο εκχωρείται η 

αρμοδιότητα αφενό̋ τροποποιεί ανάλογα τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για τα επόμενα δύο 

έτη λαμβάνοντα̋ υπόψη την ανώτερη αξία παραγωγή̋ των πρώτων τριών ετών και αφετέρου 

επιβάλει μείωση για την εν λόγω πληρωμή (3η) σε ποσοστό 10% του ποσού που θα έπρεπε να 

λάβει ο δικαιούχο̋.  

9.5 Για του̋ δικαιούχου̋ οι οποίοι, χωρί̋ να συντρέχει περίπτωση ανωτέρα̋ βία̋ ή εξαιρετική̋ 

περίσταση̋:  

· Αθετούν τι̋ συμβατικέ̋ του̋ υποχρεώσει̋  

· Δεν συμμορφώνονται με ενδεχόμενε̋ συστάσει̋  

· Αθετούν του̋ όρου̋ επιλεξιμότητα̋ και τι̋ δεσμεύσει̋ του θεσμικού πλαισίου  

· Δεν ολοκληρώνουν ορθά το επιχειρηματικό του̋ σχέδιο με την επιφύλαξη των παραγράφων 

9.2 και 9.3. 

· Δεν λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την 

απόφαση του δευτέρου εδαφίου τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016, στην 
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περίπτωση που αποτελούν σαφώ̋ οριζόμενο μέρο̋ νομικού προσώπου του συνεταιριστικού 

ή εμπορικού δικαίου.  

· Δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή με πρόθεση αποκρύπτουν στοιχεία, προκειμένου να λάβουν τι̋ 

ενισχύσει̋ του Μέτρου.  

· Επιθυμούν να αποδεσμευτούν από το πρόγραμμα, επιστρέφοντα̋ οικειοθελώ̋ την 

καταβληθείσα στήριξη,  

εφαρμόζονται οι ακόλουθε̋ κυρώσει̋: 

· Ανακαλείται η απόφαση ένταξη̋ στο πρόγραμμα. 

· Ενισχύσει̋ που έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό του̋ εντόκω̋ ω̋ αχρεωστήτω̋ 

καταβληθείσε̋.  

9.6 Οι δικαιούχοι που δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή με πρόθεση αποκρύπτουν στοιχεία προκειμένου 

να λάβουν τι̋ ενισχύσει̋ του Μέτρου αποκλείονται από την παροχή στήριξη̋ στο πλαίσιο του 

ίδιου μέτρου για το ημερολογιακό έτο̋ τη̋ διαπίστωση̋ καθώ̋ και αποκλεισμό̋ του δικαιούχου 

από την υποβολή πρόταση̋ σε επόμενη προκήρυξη του Μέτρου.    

9.7 Για του̋ δικαιούχου̋ που δεν τηρούν τι̋ μακροχρόνιε̋ υποχρεώσει̋ η δημόσια οικονομική 

ενίσχυση που του̋ έχει καταβληθεί ανακτάται ω̋ αχρεωστήτω̋ καταβληθείσα σύμφωνα με τι̋ 

εκάστοτε ισχύουσε̋ διατάξει̋.  

9.8 Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων θα αποδεικνύεται με την αποστολή βεβαίωση̋ από 

την αρμόδια ΔΑΟΚ στον ΕΦΔ, ότι τηρούνται οι όροι αναγνώριση̋. Σε περίπτωση διαπίστωση̋ 

αποκλίσεων από του̋ όρου̋ αναγνώριση̋, πραγματοποιείται έλεγχο̋ από την αρμόδια μονάδα 

ελέγχου του ΕΦΔ. 

9.9 Εφόσον κατά το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμή̋, υπάρχει διαφορά κατά ποσοστό 

μεγαλύτερο του 10%, μεταξύ του ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την 

αίτηση πληρωμή̋ και του ποσού (y) που είναι επιλέξιμο και πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο 

μετά το διοικητικό έλεγχο αυτή̋, επιβάλλεται διοικητική κύρωση και συγκεκριμένα μείωση στο 

ποσό (y). Το ποσό τη̋ μείωση̋ θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (x - 

y). Άρα ο δικαιούχο̋ θα λαμβάνει το ποσό (z) = y – (x-y). Το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει την πλήρη ανάκτηση τη̋ στήριξη̋. Η προαναφερόμενη διοικητική κύρωση 

επιβάλλεται κατ’ αναλογία για μη επιλέξιμο τίμημα τη̋ πράξη̋ που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια 

τη̋ πράξη̋ μέσω σχετικών ελέγχων. Συνεπώ̋ αν από αποτέλεσμα ελέγχου που διενεργείται 

χρονικά μεταξύ τη̋ απόφαση̋ ένταξη̋ και του τελικού αιτήματο̋ πληρωμή̋ προκύψει μείωση 

του αρχικού ποσού στήριξη̋, τότε εκτό̋ από τη μείωση θα επιβάλλεται και η σχετική ποινή. 

Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται κυρώσει̋ αν ο δικαιούχο̋ μπορεί να αποδείξει έναντι τη̋ 

αρμόδια̋ αρχή̋ ότι δεν ευθύνεται για την ένταξη του μη επιλέξιμου ποσού ή εάν η αρμόδια αρχή 

κρίνει με αιτιολογημένο τρόπο ότι ο εν λόγω δικαιούχο̋ δεν υπέχει ευθύνη.  

9.10  Δεν επιβάλλονται διοικητικέ̋ κυρώσει̋ όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, 

εξαιρετικέ̋ περιστάσει̋, προφανή σφάλματα τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή, σφάλμα τη̋ 

αρμόδια̋ ή άλλη̋ αρχή̋ και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί από το πρόσωπο το 

οποίο αφορά η διοικητική κύρωση ή ο δικαιούχο̋ δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προ̋ τι̋ 

υποχρεώσει̋.  
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9.11  Για τι̋ ανωτέρω αναφερόμενε̋ κυρώσει̋ συντάσσονται σχετικά πορίσματα από την Υπηρεσία 

που διενεργεί τον έλεγχο. 

 

 

                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                         & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

                                                                             ΧΑΡ. ΚΑΣΙΜΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

(Απόσπασμα από το Παράρτημα τη̋ Σύσταση̋ 2003/361/ΕΚ) 

 

Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική τη̋ μορφή, που ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα. Σε αυτέ̋ περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακέ̋ 

επιχειρήσει̋ που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώ̋ και προσωπικέ̋ εταιρείε̋ ή ενώσει̋ 

προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 2 

Αριθμό̋ απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τι̋ κατηγορίε̋ επιχειρήσεων 

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από 

επιχειρήσει̋ που απασχολούν λιγότερου̋ από 250 εργαζομένου̋ και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋ 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατ. ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ω̋ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ 

από 50 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ω̋ πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερου̋ από 10 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. 

 

Άρθρο 3 

Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των 
χρηματικών Ποσών 

1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ω̋ συνεργαζόμενη 

επιχείρηση κατά την έννοια τη̋ παραγράφου 2 ή ω̋ συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια τη̋ 

παραγράφου 3. 

2. «Συνεργαζόμενε̋ επιχειρήσει̋» είναι όλε̋ οι επιχειρήσει̋ που δεν χαρακτηρίζονται ω̋ συνδεδεμένε̋ 

κατά την έννοια τη̋ παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση 

(ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερε̋ συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋ 

κατά την έννοια τη̋ παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου 

μια̋ άλλη̋ επιχείρηση̋ (κατάντη επιχείρηση̋). 

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ω̋ ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενε̋ 

επιχειρήσει̋, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό 

ελέγχεται από τι̋ ακόλουθε̋ κατηγορίε̋ επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, 

μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια τη̋ παραγράφου 3 με την εν λόγω 

επιχείρηση: 

α) δημόσιε̋ εταιρείε̋ συμμετοχών, εταιρείε̋ επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδε̋ 

φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητε̋ σε επενδύσει̋ επιχειρηματικού 

κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένε̋ στο χρηματιστήριο επιχειρήσει̋ (business 

angels), εφόσον το σύνολο τη̋ επένδυση̋ αυτή̋ σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ 

β)  πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού 

γ)  θεσμικοί επενδυτέ̋, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋ 

δ) αυτόνομε̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερου̋ 

από 5 000 κατοίκου̋. 

3. «Συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋» είναι οι επιχειρήσει̋ που διατηρούν μεταξύ του̋ μία από τι̋ ακόλουθε̋ 

σχέσει̋: 

α)  μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλη̋ 

επιχείρηση̋ 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλη̋ επιχείρηση̋ 

γ)  μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβαση̋ 

που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρα̋ του καταστατικού τη̋ τελευταία̋ 
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δ)  μια επιχείρηση που είναι μέτοχο̋ ή εταίρο̋ άλλη̋ επιχείρηση̋ ελέγχει μόνη τη̋, βάσει συμφωνία̋ 

που έχει συνάψει με άλλου̋ μετόχου̋ ή εταίρου̋ τη̋ εν λόγω επιχείρηση̋, την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτή̋ τη̋ επιχείρηση̋. 

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτέ̋ που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση τη̋ εξεταζόμενη̋ 

επιχείρηση̋, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά του̋ ω̋ μετόχων ή 

εταίρων. 

Συνδεδεμένε̋ θεωρούνται επίση̋ οι επιχειρήσει̋ που διατηρούν μια από τι̋ σχέσει̋ που αναφέρονται 

στο πρώτο εδάφιο μέσω μια̋ ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από του̋ 

επενδυτέ̋ που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Οι επιχειρήσει̋ που διατηρούν μια από τι̋ εν λόγω σχέσει̋ μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδα̋ 

φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίση̋ συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋, εφόσον 

ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων του̋ στην ίδια αγορά ή σε όμορε̋ αγορέ̋. 

Ω̋ «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντο̋ ή υπηρεσία̋ που βρίσκεται αμέσω̋ ανάντη ή κατάντη 

τη̋ σχετική̋ αγορά̋. 

4. Εκτό̋ από τι̋ περιπτώσει̋ που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου τη̋ ή των δικαιωμάτων ψήφου 

τη̋ ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερου̋ δημόσιου̋ φορεί̋, μεμονωμένα ή από 

κοινού. 

5. Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά τη̋ ω̋ ανεξάρτητη̋, 

συνεργαζόμενη̋ ή συνδεδεμένη̋ επιχείρηση̋, καθώ̋ και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα 

αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η 

διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώ̋ ποιο̋ το κατέχει, οπότε η επιχείρηση 

δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, 

σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερε̋ επιχειρήσει̋ που είναι συνδεδεμένε̋ μεταξύ του̋. 

Οι δηλώσει̋ αυτέ̋ πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 

προβλέπονται από τι̋ εθνικέ̋ ή ενωσιακέ̋ διατάξει̋. 

 

Άρθρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών και περίοδο̋ 
αναφορά̋ 

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των 

χρηματικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματο̋ των 

λογαριασμών. Το ύψο̋ του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρί̋ τον φόρο προστιθέμενη̋ αξία̋ (ΦΠΑ) 

και χωρί̋ άλλου̋ έμμεσου̋ φόρου̋. 

2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματο̋ των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση 

βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια 

που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ω̋ αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια 

τη̋ ιδιότητα̋ τη̋ μεσαία̋, μικρή̋ ή πολύ μικρή̋ επιχείρηση̋ μόνον εάν η υπέρβαση των εν λόγω 

ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. 

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα 

στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστε̋ εκτιμήσει̋ που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτου̋. 

 

Άρθρο 5 

Ο αριθμό̋ απασχολουμένων 

Ο αριθμό̋ απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασία̋ (ΕΜΕ), δηλαδή στον 

αριθμό εργαζομένων πλήρου̋ απασχόληση̋ που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό 

αυτή̋ επί ολόκληρο το υπόψη έτο̋. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτο̋, οι εργαζόμενοι μερική̋ 

απασχόληση̋, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των 

ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται: 

α)  οι μισθωτοί· 

β)  τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτηση̋ προ̋ αυτήν και εξομοιώνονται με 

μισθωτού̋ με βάση το εθνικό δίκαιο· 

γ)  οι ιδιοκτήτε̋ επιχειρηματίε̋· 

ΑΔΑ: Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ



27 
 

δ)  οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντό̋ τη̋ επιχείρηση̋ και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη 

από την επιχείρηση. 

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστέ̋ που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβαση̋ 

μαθητεία̋ ή επαγγελματική̋ κατάρτιση̋ δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων. Η διάρκεια των 

αδειών μητρότητα̋ ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. 

 

Άρθρο 6 

Καθορισμό̋ των στοιχείων τη̋ επιχείρηση̋ 

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητη̋ επιχείρηση̋, ο καθορισμό̋ των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση του̋ λογαριασμού̋ αυτή̋ τη̋ 

επιχείρηση̋. 

2. Στην περίπτωση επιχείρηση̋ που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλε̋ επιχειρήσει̋, ο καθορισμό̋ των 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση του̋ λογαριασμού̋ 

και τα λοιπά στοιχεία τη̋ επιχείρηση̋, ή — εφόσον υπάρχουν— του̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ 

τη̋ επιχείρηση̋ ή του̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ στου̋ οποίου̋ περιλαμβάνεται και η 

εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίηση̋. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 

ενδεχομένω̋ συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίε̋ βρίσκονται αμέσω̋ ανάντη ή 

κατάντη τη̋ εν λόγω επιχείρηση̋. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προ̋ το ποσοστό 

συμμετοχή̋ στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε 

περίπτωση διασταυρωμένη̋ συμμετοχή̋, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων 

των επιχειρήσεων που ενδεχομένω̋ συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα 

οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στου̋ λογαριασμού̋ βάσει ενοποίηση̋. 

3. Για την εφαρμογή τη̋ παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την 

εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από του̋ λογαριασμού̋ και τα λοιπά στοιχεία του̋, ενοποιημένα 

εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με 

αυτέ̋ τι̋ συνεργαζόμενε̋ επιχειρήσει̋, εκτό̋ εάν τα στοιχεία του̋ περιλαμβάνονται ήδη βάσει 

ενοποίηση̋. 

Για την εφαρμογή επίση̋ τη̋ παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την 

εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από του̋ λογαριασμού̋ και τα λοιπά στοιχεία του̋, ενοποιημένα 

εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 

ενδεχομένω̋ συνεργάζονται με τι̋ συνδεδεμένε̋ αυτέ̋ επιχειρήσει̋, οι οποίε̋ βρίσκονται αμέσω̋ 

ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στου̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ σε 

αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 

Όταν ο αριθμό̋ απασχολούμενων δεδομένη̋ επιχείρηση̋ δεν προκύπτει από του̋ ενοποιημένου̋ 

λογαριασμού̋, υπολογίζεται συγκεντρώνοντα̋ κατ' αναλογία τα στοιχεία από τι̋ επιχειρήσει̋ που 

συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντα̋ τα στοιχεία από τι̋ επιχειρήσει̋ που 

συνδέονται μαζί τη̋.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΜΕ 

Ανακοίνωση τη̋ Επιτροπή̋ Υπόδειγμα δήλωση̋ σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μια̋ 

επιχείρηση̋ (2003/C 118/03). 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

 

 

Ακριβή στοιχεία τη̋ επιχείρηση̋ 

 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ………………………………………………………. 

Διεύθυνση τη̋ εταιρική̋ έδρα̋: ……………………………………………………….. 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (
1
): …………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλο̋ του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (
2
) ……….. 

 

 

Τύπο̋ τη̋ επιχείρηση̋  
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τι̋ περιπτώσει̋ στι̋ οποίε̋ υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση: 

 

    Ανεξάρτητη επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από 

του̋ λογαριασμού̋ τη̋ επιχείρηση̋ και μόνον.  

Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρί̋ παραρτήματα. 

 

    Συνεργαζόμενη επιχείρηση. Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί  

το παράρτημα (και το τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και 

 

    Συνδεδεμένη επιχείρηση το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται 

παρακάτω. 

 

 

 Στοιχεία για τον προσδιορισμό τη̋ κατηγορία̋ επιχείρηση̋ 

 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματο̋ τη̋ σύσταση̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

2003/361/ΕΚ τελικό σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. 

 

Περίοδο̋ αναφορά̋ (*): 

 

Αριθμό̋ εργαζομένων (ΕΜΕ) 

 

Κύκλο̋ εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) 

 

 

  

 

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε 

ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να 

προκύπτουν από αξιόπιστε̋ εκτιμήσει̋ που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτου̋. 

 (**) σε χιλιάδε̋ ευρώ. 

 

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία 

ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή τη̋ κατηγορία̋ τη̋ αιτούσα̋ επιχείρηση̋ (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη 

επιχείρηση); 

 

 Όχι 
 

 Ναι  
[σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη 

διαχειριστική χρήση (
3
)] 

 

Υπογραφή 

Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντο̋, που είναι εξουσιοδοτημένο̋ να εκπροσωπεί την επιχείρηση: 

................................................................. 

..................................................................................................................... 
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία τη̋ παρούση̋ δήλωση̋ καθώ̋ και των ενδεχόμενων παρατημάτων τη̋ είναι 

ακριβή. 

 

........................................... (τόπο̋), ..................................... (ημερομηνία) 

 

Υπογραφή: 

 

___________ 

(
1
) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τι̋ ανάγκε̋ του̋. 

(
2
) Πρόεδρο̋ («Chief executive»), Γενικό̋ Διευθυντή̋ ή αντίστοιχη θέση. 

(
3
) Ορισμό̋, άρθρο 4 παράγραφο̋ 2, του παραρτήματο̋ τη̋ σύσταση̋ τη̋ Επιτροπή̋2003/361/ΕΚ. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

- Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα 

συμπληρωματικά δελτία) 

- Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα 

συμπληρωματικά δελτία) 

 

Υπολογισμό̋ των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (
1
) (βλέπε επεξηγηματικό 

σημείωμα) 

 

Περίοδο̋ αναφορά̋ (
2
): 

 

 Αριθμό̋ 

εργαζομένων (ΕΜΕ) 

Κύκλο̋  

εργασιών (*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

1. Στοιχεία (
2
) τη̋ αιτούσα̋ 

επιχείρηση̋ ή των ενοποιημένων 

λογαριασμών (μεταφορά από τον 

πίνακα Β(1) του παραρτήματο̋ Β (
3
) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά 

στοιχεία (
2
) όλων των 

(ενδεχομένων) συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (μεταφορά από τον 

πίνακα Α του παραρτήματο̋ Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων (
2
) όλων των 

(ενδεχομένων) συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων που δεν 

περιλαμβάνονται βάσει ενοποίηση̋ 

στη γραμμή [μεταφορά από τον 

πίνακα Β(2) του παραρτήματο̋ Β] 

   

Σύνολο    

 

(*) σε χιλιάδε̋ ευρώ. 

(
1
) Ορισμό̋, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3. 

(
2
) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε 

ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να 

προκύπτουν από αξιόπιστε̋ εκτιμήσει̋ που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτου̋ 

(ορισμό̋, άρθρο 4). 

(
3
) Τα στοιχεία τη̋ επιχείρηση̋, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση 

του̋ λογαριασμού̋ και άλλα στοιχεία τη̋ επιχείρηση̋, ή–εφόσον υπάρχουν–του̋ ενοποιημένου̋ 

λογαριασμού̋ τη̋ επιχείρηση̋ ή του̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ στου̋ οποίου̋ περιλαμβάνεται η 

επιχείρηση βάσει ενοποίηση̋. 

Τα αποτελέσματα τη̋ γραμμή̋ «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα τη̋ δήλωση̋ σχετικά με τα 

«Στοιχεία για τον καθορισμό τη̋ κατηγορία̋ τη̋ επιχείρηση̋». 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Συνεργαζόμενη επιχείρηση) 
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρική̋ σχέση̋» [ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση 

συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τι̋ συνεργαζόμενε̋ επιχειρήσει̋ των ενδεχόμενων 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στου̋ ενοποιημένου̋ 

λογαριασμού̋ (
1
)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρική̋ σχέση̋» πρέπει να μεταφέρονται στον 

ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

 

Πίνακα̋ Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

(επωνυμία/ακριβή στοιχεία 

Αριθμό̋ 

εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλο̋ εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

1.    

2.    

3.    
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4.    

5.    

6.    

7.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδε̋ ευρώ. 

____________________________________________________________________ 

(εφόσον χρειάζεται, να προστεθούν σελίδε̋ ή να μεγαλώσει ο πίνακα̋) 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται στο 

«δελτίο εταιρική̋ σχέση̋» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία τη̋ γραμμή̋ «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά με τι̋ 

συνεργαζόμενε̋ επιχειρήσει̋) του πίνακα του παραρτήματο̋ τη̋ δήλωση̋. 

 

(
1
) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στου̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ 

σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφο̋ 2, πρέπει παρόλα αυτά να 

εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμό̋, άρθρο 6 παράγραφο̋ 3 εδάφιο 2). 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία τη̋ συνεργαζόμενη̋ επιχείρηση̋ 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ............................................................................. 

Διεύθυνση τη̋ εταιρική̋ έδρα̋: .............................................................................. 

Αριθμό̋ μητρώου ή ΦΠΑ(
1
): ..................................................................... 

Ονοματεπώνυμο και τίτλο̋ του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (
2
): ............ 

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία τη̋ εν λόγω συνεργαζόμενη̋ επιχείρηση̋ 

Περίοδο̋ αναφορά̋: 

 Αριθμό̋ εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλο̋ εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*) 

Ακαθάριστα στοιχεία    

(*) σε χιλιάδε̋ ευρώ. 

 

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από του̋ λογαριασμού̋ και άλλα στοιχεία τη̋ 

συνεργαζόμενη̋ επιχείρηση̋, ή, εφόσον υπάρχουν, από του̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋, στα οποία 

προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτό̋ εάν τα δεδομένα των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίηση̋ στα λογιστικά στοιχεία τη̋ 

συνεργαζόμενη̋ επιχείρηση̋(
3
). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεση̋ για τι̋ επιχειρήσει̋ 

που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίηση̋.  

 

3. Υπολογισμό̋ κατ’ αναλογία 

α) Ακριβή̋ αναφορά του ποσοστού συμμετοχή̋ (
4
) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση (ή 

από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω τη̋ οποία̋ δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη 

συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντο̋ δελτίου: 

......................................................................................................................................................................................

............................................................................ 

 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχή̋ (
4
) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το 

αντικείμενο του παρόντο̋ δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση): 

......................................................................................................................................................................................

............................................................................ 

 

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα 

ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία 

υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα 

 

«Πίνακα̋ εταιρική̋ σχέση̋» 

Ποσοστό: ... Αριθμό̋ 

εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλο̋ 

εργασιών (*) 

Σύνολο ισολογισμού (*) 

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία    

(*) σε χιλιάδε̋ ευρώ. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματο̋ Α. 
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(
1
) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τι̋ ανάγκε̋ του̋. 

(
2
) Πρόεδρο̋ («Chief executive»), Γενικό̋ Διευθυντή̋ ή αντίστοιχη θέση. 

(
3
) Ορισμό̋, άρθρο 6 παράγραφο̋ 3 εδάφιο 1. 

(
4
) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο 

ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχή̋ στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε 

συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋ (ορισμό̋, άρθρο 3 παράγραφο̋ 2 εδάφιο 1). 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋) 
 

Α. Προσδιορισμό̋ τη̋ περίπτωση̋ στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

      Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ ή περιλαμβάνεται βάσει 

ενοποίηση̋ στου̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ άλλη̋ συνδεδεμένη̋ επιχείρηση̋ [πίνακα̋ Β(1)]. 

 

      Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερε̋ επιχειρήσει̋ δεν καταρτίζουν ενοποιημένου̋ 

λογαριασμού̋ ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίηση̋ [πίνακα̋ Β(2)]. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένε̋ με την αιτούσα επιχείρηση 

προκύπτουν από του̋ λογαριασμού̋ του̋ και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από του̋ ενοποιημένου̋ 

λογαριασμού̋. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τι̋ εν λόγω συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋, που βρίσκονται ακριβώ̋ ανάντη ή 

κατάντη τη̋ αιτούσα̋ επιχείρηση̋, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίηση̋ (
1
). 

 

 

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

Περίπτωση 1: Ω̋ βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο 

παρακάτω πίνακα̋ Β(1) 

 

Πίνακα̋ Β (1) 

 Αριθμό̋ 

εργαζομένων 

(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλο̋ 

εργασιών (**) 

Σύνολο ισολογισμού (**) 

Σύνολο    

(*) Όταν στου̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ δεν φαίνεται ο αριθμό̋ εργαζομένων, ο αριθμό̋ του̋ 

υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τι̋ οποίε̋ συνδέεται η 

αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδε̋ ευρώ. 

Τα στοιχεία τη̋ γραμμή̋ «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα 

του παραρτήματο̋ τη̋ δήλωση̋. 

 

Προσδιορισμό̋ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίηση̋ 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

(επωνυμία/ακριβή στοιχεία 

Διεύθυνση τη̋ 

εταιρική̋ έδρα̋ 

Αριθμό̋ 

μητρώου ή 

ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο και 

τίτλο̋ του ή των 

βασικών διευθυνόντων 

(**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τι̋ ανάγκε̋ του̋. 

(**) Πρόεδρο̋ (Chief executive), Γενικό̋ Διευθυντή̋ ή αντίστοιχη θέση. 

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενε̋ επιχειρήσει̋ μια̋ παρόμοια̋ συνδεδεμένη̋ επιχείρηση̋, που δεν 

περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίηση̋, πρέπει να αντιμετωπίζονται ω̋ άμεσοι εταίροι τη̋ αιτούσα̋ 

επιχείρηση̋. Τα στοιχεία του̋ και ένα «δελτίο εταιρική̋ σχέση̋» πρέπει συνεπώ̋ να προστίθενται στο 

παράρτημα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεση̋» και να γίνεται απλή άθροιση 

των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντα̋ τον πίνακα Β(2) παρακάτω. 

(
1
) Ορισμό̋, άρθρο 6 παράγραφο̋ 2 εδάφιο 2. 

 

Πίνακα̋ Β(2) 

Επιχείρηση αριθ.: Αριθμό̋ Κύκλο̋ εργασιών Σύνολο ισολογισμού (**) 
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εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

(**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεση̋» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδε̋ ευρώ.  

Τα στοιχεία τη̋ γραμμή̋ «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά με τι̋ 

συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋) του πίνακα του παραρτήματο̋ τη̋ δήλωση̋. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 (μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίηση̋ στον πίνακα Β) 

1. Ακριβή στοιχεία τη̋ επιχείρηση̋ 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: .............................................................................. 

Διεύθυνση τη̋ εταιρική̋ έδρα̋ : .............................................................................. 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (
1
) : .............................................................................. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλο̋ του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (
2
): ............ 

2. Στοιχεία τη̋ εν λόγω επιχείρηση̋ 

Περίοδο̋ αναφορά̋: 

 Αριθμό̋ εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλο̋ εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*) 

Σύνολο    

 

(*) σε χιλιάδε̋ ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήματο̋ Β. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένε̋ με την αιτούσα επιχείρηση 

προκύπτουν από του̋ λογαριασμού̋ του̋ και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από του̋ ενοποιημένου̋ 

λογαριασμού̋. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τι̋ εν λόγω συνδεδεμένε̋ επιχειρήσει̋, που βρίσκονται ακριβώ̋ ανάντη ή 

κατάντη τη̋ αιτούσα̋ επιχείρηση̋, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίηση̋ (
3
). 

 

Παρόμοιε̋ συνεργαζόμενε̋ επιχειρήσει̋ πρέπει να αντιμετωπίζονται ω̋ άμεσοι εταίροι τη̋ αιτούσα̋ 

επιχείρηση̋. Τα στοιχεία του̋ και ένα «δελτίο εταιρική̋ σχέση̋» πρέπει συνεπώ̋ να προστίθενται στο 

παράρτημα Α. 

(
1
) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τι̋ ανάγκε̋ του̋. 

(
2
) Πρόεδρο̋ («Chief executive»), Γενικό̋ Διευθυντή̋ ή αντίστοιχη θέση. 

(
3
) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στου̋ ενοποιημένου̋ λογαριασμού̋ 

σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφο̋ 2, πρέπει παρόλα αυτά να 

εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμό̋, άρθρο 6 παράγραφο̋ 3 εδάφιο 2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 
 

 

ΜΕΤΡΟ 9  - ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) 

 

Ημερομηνία ηλεκτρονική̋ υποβολή̋  
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΔ / ΔΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΦΔ / ΔΑ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΕΤΡΟ  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  

ΔΡΑΣΗ  

ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΦΟΡΕΑ  

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α.Φ.Μ.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

Δ.Ο.Υ.  

ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΦΟΡΕΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ  

ΜΟΡΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΟΪΟΝ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
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2.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΤΟΠΙΚΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ (WEBSITE) Εάν υπάρχει 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

2.3. Κ.Α.Δ. – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Σύμφωνα με τον ΚΑΔ 2010 – NACE Group Level) 

2.3.1 Κ.Α.Δ. ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α Κωδικό̋ Περιγραφή Κ.Α.Δ. Ημερομηνία 

1    

2.3.2. Κ.Α.Δ. ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α Κωδικό̋ Περιγραφή Κ.Α.Δ. Ημερομηνία 

1    

 

2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

2.4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (€) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
…Ν-2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
…Ν-1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ – ΕΩΣ   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

 

 

2.4.2  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

(Σε Ετήσιε̋ Μονάδε̋ Εργασία̋)  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ …Ν-2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ …Ν-1 

ΣΥΝΟΛΟ   
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2.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

VAT  

ΧΩΡΑ  

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΤΟΠΙΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
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2.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΟΝΟΜΑ  

ΧΩΡΑ  

Α.Φ.Μ.  

VAT  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΤΕΕ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΤΟΠΙΚΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)  

 

 

 

2.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ% ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

  ΦΥΣΙΚΟ / ΝΟΜΙΚΟ 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ 

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ  

ΧΩΡΑ  

V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  
 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)  

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
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2.7.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ / ΕΤΑΙΡΟΙ / ΜΕΛΗ 

α/α Επωνυμία 
Επιχείρηση̋ 

Ονοματεπών
υμο ή 

Επωνυμία / 
Μέλου̋ 

Έτο̋ 
Ίδρυση̋ 

Αντικείμενο 
Δραστηριότ

ητα̋ 
Επιχείρηση̋ 

Ποσοστό 
Συμμετοχή̋ 

στην 
Επιχείρηση 

Θέση φορέα ή 
μετόχου στην 

Επιχείρηση 

 
      

 

2.7.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

α/α Συνδεδεμένο̋ 
Φορέα̋ 

Περίοδο̋ 
Αναφορά̋ 

Απασχολούμενοι 
(ΕΜΕ) 

Σύνολο 
Ενεργητικού (€) 

Κύκλο̋ 
Εργασιών (€) 

 
     

 

2.7.3 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

α/α Συνεργαζόμενο̋ 
Φορέα̋ 

Περίοδο̋ 
Αναφορά̋ 

Απασχολούμενοι 
(ΕΜΕ) 

Σύνολο 
Ενεργητικού (€) 

Κύκλο̋ 
Εργασιών (€) 

 
     

 

3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1 Η ομάδα παραγωγών/ οργάνωση παραγωγών, έχει αναγνωριστεί επίσημα 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπω̋ 

ισχύει κάθε φορά, μετά την 26η Απριλίου 2016 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

2 Η ομάδα παραγωγών/ οργάνωση παραγωγών, ανήκει στην κατηγορία των 

Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπω̋ αυτέ̋ 

ορίζονται στη σύσταση τη̋ Επιτροπή̋ (2003/361/ΕΚ) 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

3 Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώ̋ οριζόμενο 

μέρο̋ νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου 

λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα 

με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 

37 του ν.4384/2016; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

4 Η Οργάνωση παραγωγών εφαρμόζει επιχειρησιακό πρόγραμμα / 

πρόγραμμα εργασιών στο πλαίσιο του Καν.1308/2013 κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  
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5 Οι στόχοι τη̋ οργάνωση̋ παραγωγών είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 

152 και 159 του κανονισμού 1308/2013; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

6 Η ομάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγωγών έχει προκύψει από 

συγχώνευση ήδη υπαρχουσών ομάδων παραγωγών και οργανώσεων 

παραγωγών; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

7 Η ομάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγωγών αποτελείται από μέλη τα 

οποία συμμετείχαν στο παρελθόν σε άλλη ομάδα ή οργάνωση η οποία 

έλαβε στήριξη από το παρόν Μέτρο; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

8 Τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση ενίσχυση̋ είναι αληθή 

και ακριβή; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

9 Έχουν υποβληθεί εγγράφω̋ ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση 

στήριξη̋ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντό̋ των απαιτούμενων 

χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με την προκήρυξη του Μέτρου 9; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

10 Ο υποψήφιο̋ δικαιούχο̋ εφαρμόζει κάποιο από τα συστήματα ποιότητα̋ 

που περιγράφονται στο υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ; (Αξιολογείται η 

συμμετοχή των μελών σε παραγωγή βιολογικών ΠΟΠ/ΠΓΕ ή σε ένα από 

τα υπόλοιπα συστήματα ποιότητα̋ που περιγράφονται στο υπομέτρο 3.1 

του ΠΑΑ) 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

11 Ο υποψήφιο̋ δικαιούχο̋ αποτελείται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη 

γεωργού̋ νεαρή̋ ηλικία̋; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

12 Ο υποψήφιο̋ δικαιούχο̋ αποτελείται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη 

που συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  

 

13 Ο υποψήφιο̋ δικαιούχο̋ αποτελείται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη 

που συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικέ̋ δράσει̋, στο πλαίσιο του 

ΠΑΑ και συστήνουν το σχετικό σχήμα και για την εφαρμογή των δράσεων 

αυτών; 

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋:  
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14 Ο υποψήφιο̋ δικαιούχο̋ δραστηριοποιείται στον κτηνοτροφικό τομέα; 

(Αξιολογείται ο κύριο̋ τομέα̋ δραστηριότητα̋ του̋ για τον οποίο 

αναγνωρίζεται η ομάδα / οργάνωση) ΕΑΝ ΟΧΙ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ: 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Λίστα Τιμών: 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 

Υποχρεωτικό 

Παρατηρήσει̋: Υποχρεωτικό 

 

 

 

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

4.1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  

4.2 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αγγλικά)   

4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

4.3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 

4.3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Περιγράφονται ενδεικτικά με συνοπτικό αλλά παράλληλα απόλυτα κατανοητό τρόπο στοιχεία 

όπω̋ σύντομο ιστορικό, έτο̋ έναρξη̋ δραστηριότητα̋ τη̋ επιχείρηση̋, περιγραφή στρατηγική̋ 

τη̋ επιχείρηση̋, τη̋ επιχειρηματική̋ δραστηριότητα̋, των διαδικασιών οργάνωση̋, τυχόν 

πράσινων διαδικασιών και πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί κ.λπ. 

4.3.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

4.3.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΑΡΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

4.3.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΠΡΟΪΟΝ/ΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
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4.4 ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Α/Α ΣΤΟΧΟΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ) ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

1 Αύξηση του όγκου παραγωγή̋      

2 Αύξηση τη̋ αξία̋ παραγωγή̋      

3 Καθετοποίηση τη̋ παραγωγή̋      

4 Διαφοροποίηση τη̋ παραγωγή̋      

5 Αύξηση του όγκου παραγωγή̋ για βιολογικά, 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, ολοκληρωμένη παραγωγή 

     

6 Έλεγχο̋ και διαχείριση του κόστου̋ παραγωγή̋ 

και εμπορία̋, καθώ̋ και τη̋ αποδοτικότητα̋ τη̋ 

χρήση̋ των μέσων παραγωγή̋ 

     

7 Εφαρμογή νέων πρακτικών / τεχνικών, μεθόδων 

ή/και προϊόντων στη γεωργία, κτηνοτροφία 

     

8 Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και 

αποβλήτων (στην περίπτωση τη̋ ζωική̋ 

παραγωγή̋) 

     

9 Ενέργειε̋ προβολή̋ και προώθηση̋      

10 Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και 

αποβλήτων (στην περίπτωση τη̋ φυτική̋ 

παραγωγή̋) 

     

 

4.3.6 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

4.3.7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

4.3.8 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ / ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 

2020 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 11 Η/ΚΑΙ 12) 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ / ΑΦΜ / ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ) 
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11 Συμμετοχή σε μέτρα / δράσει̋ για την προστασία 

του περιβάλλοντο̋ και του κλίματο̋ 

     

12 Συμμετοχή σε μέτρα / δράσει̋ κατάρτιση̋, 

συνεργασία̋ και χρήση̋ συμβουλευτικών 

υπηρεσιών 

     

 

 

 

 

4.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Έτο̋ Εκτίμηση αξία̋ παραγωγή̋ (€) Ποσοστό (%) Εκτιμώμενο ποσό πληρωμή̋ (€) (βάσει τη̋ 
αίτηση̋) 

1
Ο
  10  

2
Ο
  8  

3
Ο
  6  

4
Ο
  4  

5
Ο
  2  

Σύνολο    

 

 

 

4.6 ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

ΚΩΔ.ΔΕΙΚΤΗ 

ΕΚΡΟΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

O1 Συνολικέ̋ δημόσιε̋ δαπάνε̋ (€)  

O3 

 

Αριθμό̋ πράξεων/δράσεων στι̋ οποίε̋ 

παρέχεται στήριξη * 
 

Ο9 

Αριθμό̋ γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

συμμετέχουν σε συστήματα στα οποία 

παρέχεται στήριξη 

 

 

* Η τιμή είναι σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ 1  

 

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 

 

Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων 

 

· Ο δικαιούχο̋ αποδέχεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι εθνικοί και ενωσιακοί κανόνε̋ και οι κατευθυντήριε̋ 

γραμμέ̋, καθώ̋ και οι οριζόντιε̋ πολιτικέ̋ τη̋ ΕΕ 

· Ο δικαιούχο̋ δηλώνει ότι υπάρχουν όλε̋ οι απαιτούμενε̋ άδειε̋ για την υλοποίηση του έργου/όσε̋ 

απαιτούνται θα αποκτηθούν στο χρονικό σημείο που νομίμω̋ απαιτείται. 
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· Η αίτηση στήριξη̋ επέχει θέση υπεύθυνη̋ δήλωση̋ του άρθρου 8 του ν.1699/1986 (ΦΕΚ Α΄76) για τα 

στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώ̋, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα 

σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τι̋ 

προβλεπόμενε̋ ποινικέ̋ και διοικητικέ̋ κυρώσει̋. 

· Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη τη̋ πλήρου̋ και ορθή̋ συμπλήρωση̋ τη̋ ηλεκτρονική̋ του̋ αίτηση̋ 

στήριξη̋ (συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων αρχείων).  

· Ο δικαιούχο̋ αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από την ΕΥΔ ΠΑΑ ή τον αρμόδιο 

ΕΦΔ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στον  

Πίνακα 2.2 του Έντυπου Υποβολή̋, επέχουν θέση κοινοποίηση̋ και συνεπάγονται την έναρξη όλων των 

εννόμων συνεπειών και προθεσμιών. 

 

 

 

Ο Συντάκτη̋ τη̋ αίτηση̋ στήριξη̋ Έλαβα γνώση του περιεχομένου του 
φακέλου υποψηφιότητα̋ ο οποίο̋ επέχει 
θέση Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Ν.1599/1986) 

  

Ο Νόμιμο̋ Εκπρόσωπο̋ τη̋ Ομάδα̋ / 
Οργάνωση̋ Παραγωγών 

 

Ονοματεπώνυμο, Επαγγελματική Σφραγίδα 
και Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα 
τη̋ Ομάδα̋ / Οργάνωση̋ Παραγωγών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

Περιγραφή εξοπλισμού ή/και υποδομών 

(συμπληρώνεται μόνο εφόσον έχει επιλεγεί ο στόχο̋ 6) 

Είδο̋ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ή ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

Αρχική κατάσταση  

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

 Τοποθεσία  

Περιγραφή  

Μέλο̋  

 

Μελλοντική 
κατάσταση 

 

Δημοτική ή Τοπική 
Κοινότητα 

 Τοποθεσία  

Περιγραφή    
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Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

Στοιχεία Μέλου̋ 
Στοιχεία έδρα̋ 
εκμετάλλευση̋ 

Συμμετοχή σε Μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 

Επώνυμο 
(όπω̋ στη 
ταυτότητα) 

Όνομα 
Όνομα 
Πατέρα 

ΑΔΤ ή 
Διαβατηρίο

υ 

ΑΦΜ/Δ
ΟΥ 

Επωνυμία 
*

1
 

Διακριτικό̋ 
τίτλο̋ *1

 

Έτο̋ 
ίδρυση̋ *1

 

Περιφ. 
Ενότητα 

Δήμο̋/ 

Κοινότητα 

Υπομέτρο 
3.1 

Υπομέτρο 
6.1 

Υπομέτρο 
6.3 

Γεωργοπεριβαλλοντικέ̋ 
δράσει̋ 

              

              

              

              

(*1) Τα πεδία συμπληρώνονται για τα μέλη τη̋ ομάδα̋ / οργάνωση̋ παραγωγών που είναι νομικά πρόσωπα 
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Γ: Υπόδειγμα δήλωση̋ Νόμιμου Εκπροσώπου 

 

 
       

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα :  Επώνυμο :  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρα̋ :  

Ημερομηνία γέννηση̋(2) :  

Τόπο̋ γέννηση̋ :  

Αριθμό̋ Δελτίου Ταυτότητα̋ :  ΑΦΜ:  ΤΗΛ:  

Τόπο̋ κατοικία̋ :  Οδό̋ :   Αριθ:  ΤΚ:  

Αριθ. FAX :  Email :  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντα̋ τι̋ κυρώσει̋ (3), που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Ω̋ νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ τη̋ ομάδα̋ παραγωγών / οργάνωση̋ παραγωγών με Επωνυμία …….………….. και ΑΦΜ 

…………………, αναλαμβάνω την ευθύνη τη̋ υποβολή̋ τη̋ παρούσα̋ αίτηση̋ στήριξη̋ με κωδικό (αριθμό̋ 

ηλεκτρονική̋ υποβολή̋) …………... και ημερομηνία υποβολή̋ ………. στα πλαίσια του Μέτρου 9  “Σύσταση 

ομάδων και οργανώσεων παραγωγών”.  

 

      Ημερομηνία            

 

(Υπογραφή, σφραγίδα) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Υπηρεσία Μια̋ Στάση̋  που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφω̋.  

(3) «Όποιο̋ εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιο̋ αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελο̋ βλάπτοντα̋ τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο καταστατικού που συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται η προσκόμιση ειδικού 

πληρεξουσίου. 
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