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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

4η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 160/9-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (Β’ 18). 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τους Κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

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

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου  

και ιδίως το άρθρο 19. 

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

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

γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 

2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου. 

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

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

κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ)  922/1972, (ΕΟΚ)  234/1979, (ΕΚ)  1037/2001 και (ΕΚ)  1234/2007 

του Συμβουλίου. 
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5. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)  807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 

συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. 

6. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

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

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

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

παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 809/2014, (ΕΕ) 180/2014, (ΕΕ) 

181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 

2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

9. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 

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

αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης 

πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

10. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 

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

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

έργων αγροτικής ανάπτυξης». 

Β. Τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα: 

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

την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 

αυτού. 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,  

Α΄98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138). 

4. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄142). 

5. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄100). 

6. Τον Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας (ν. 2690/1997, Α΄45). 

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

και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού. 

8. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄151), όπως τροποποιήθηκε 

με τα άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και το άρθρο 65 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). 
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9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133). 

Γ. Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ΄ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με 

την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (B΄1205). 

2. Την υπ΄ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄3066). 

3. Την υπ΄ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος 

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

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

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 

Πράξεων ΠΑΑ» (Β΄3447). 

4. Την υπ΄ αρ. 6309/9-9-21 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο 

Στύλιο» (B’ 4190).  

5. Την υπ΄ αρ. 104/7056/21-1-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές 

επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. 

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

(Β΄147). 

6. Την υπ΄ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2014-2020» (Β΄1273). 

7. Την υπ΄ αρ. 1582/71256/30-6-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο 

πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων» (Β’ 2277). 

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

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

9. Την υπ’ αρ. 160/9-1-2019  απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 

πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (Β’ 18), όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 1544/26-2-2019 (Β’ 752), 2061/15-3-2019 (Β’ 974)  και 6343/26-9-2019 (Β’ 

3696) όμοιες. 

10. Την υπ΄ αρ. 2410/30-11-2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 

11. Την υπ΄ αρ. 55488/30-9-2021 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την τροποποίηση της υπ. αρ. 160/9-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (Β΄18) (εφεξής ΥΑ), ως εξής: 

 

Άρθρο μόνο 

1. Το άρθρο 4 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

1.1. Το τέταρτο εδάφιο «Το μόνιμο της κατοικίας βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο με βεβαίωση 

Δημάρχου» της περ. β) της παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Το μόνιμο της κατοικίας αποδεικνύεται με την βεβαίωση μονίμου κατοικίας που εκδίδεται 

ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή με βεβαίωση από τον 

οικείο Δήμο» 

1.2. Η περ. β. της παρ. 10 αντικαθίσταται  ως εξής: 

«β. Κατέχει ή αποκτά βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος 

διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».» 

2. Η παρ. 5  του άρθρου 5 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

1.1. Η περ. 5.1 αντικαθίσταται ως εξής: «5.1 Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών 

έχουν την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, δημοσιοποίησης, εφαρμογής και 

παρακολούθησης του υπομέτρου 6.3 και εισηγούνται στον Περιφερειάρχη την έκδοση όλων των 

σχετικών αποφάσεων.» 

1.2. Η περ. 5.2 αντικαθίσταται ως εξής: «5.2 Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, εκτός και αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα, υποδέχονται και 

εξετάζουν τα αιτήματα των δικαιούχων τηρώντας σχετικό αρχείο. Πραγματοποιούν τους 

απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με αυτούς επιτόπιων 

επισκέψεων.» 

3. Το άρθρο 10 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

3.1. Η περ. 5.3 της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«5.3 Κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη 

ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκμετάλλευσης να μην μειωθεί κάτω από τα 5.000€.»   

3.2. Η περ. 5.5 της παρ. 5 διαγράφεται.  

3.3. Η παραπομπή στην περ. 5.5 της παρ. 9  διαγράφεται.  

4. Το άρθρο 19 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

4.1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι παραπάνω περιπτώσεις ανάκλησης-απένταξης εξετάζονται από τις ΔΑΟΚ οι οποίες είναι 

αρμόδιες για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών και τα σχετικά πορίσματα 

διαβιβάζονται στη ΔΑΟΠ.» 

4.2. Η παρ. 6 διαγράφεται. 

5. Οι περ. 4.1 και 4.3 της παρ. 4 του άρθρου 20 της ΥΑ διαγράφονται. 

6. Το άρθρο 21 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

6.1. Η περ. 1.5 της παρ. 1. αντικαθίσταται ως εξής: 
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«1.5 Στην κατ’ έτος διασταύρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με εκείνα που 

αφορούν την παραγωγική δυναμικότητα σε όρους τυπικής απόδοσης, να εξακριβώνεται ότι κατά 

την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης διατηρείται 

ίση ή μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ενώ στην ολοκλήρωση, η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης 

αυξάνεται τουλάχιστον κατά ποσοστό ίσο με 15%, σε σχέση με την αρχική κατάσταση.» 

 

7. Το άρθρο 22 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

7.1. Η περ. 18.2 της παρ. 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

«18.2 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση του οικείου Δήμου για το μόνιμο της κατοικίας με 

αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου.» 

7.2. Η περ. 18.7 της παρ. 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

«18.7 Εφόσον πρόκειται για πτηνοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, άδεια εγκατάστασης ή άδεια 

διατήρησης ή έγγραφο γνωστοποίησης της λειτουργίας αυτής η οποία να καλύπτει τη 

δυναμικότητά της.» 

7.3. Η υποπερ. 18.11.4 της παρ. 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

«18.11.4.Δεν έχει εκτίσει ποινή με την οποία έχει τύχει στέρηση της ελευθερίας κατά την υλοποίηση 

του επιχειρηματικού του/της σχεδίου.»  

8. Το άρθρο 23 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 

8.1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε αίτηση πληρωμής εξετάζεται από 

υπάλληλο των ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας». 

8.2. Η περ. 7.1 της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7.1. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από υπάλληλο των ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας, ΠΕ 

γεωτεχνικό ή ΤΕ τεχνολόγο γεωπόνο, σε εύκαιρο χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωσή του.» 

8.3. Το δεύτερο εδάφιο της  παρ. 9   διαγράφεται.   

8.4. Η παρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής: 

«12.α) Για την πρώτη πληρωμή η ΔΑΟ της οικείας Περιφέρειας συντάσσει φάκελο πληρωμής 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τον οποίο διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ένδειξη ‘‘Μερική 

(αρχική) πληρωμή’’. β) Για τη δεύτερη πληρωμή η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 

συντάσσει φάκελο πληρωμής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τον οποίο διαβιβάζει στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ με ένδειξη ‘‘Τελική πληρωμή’’.» 

8.5. Η περ. 13.1 της παρ. 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

«13.1. Με ευθύνη της οικείας ΔΑΟΚ εκδίδεται και καταχωρείται μέσω ΟΠΣΑΑ Απόφαση 

Ολοκλήρωσης της Πράξης.» 

9. Η παρ. 1. του άρθρου 24 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου 

σε 2 δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των δεσμεύσεών 

του.» 

10. Το άρθρο 25 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 25 Ανάκληση  της αίτησης πληρωμής 
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1. Οι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή 

της και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα ανάκλησης ως προς τα μέρη 

που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχουν διαπιστωθεί ευρήματα ή εφόσον έχει αναγγελθεί επιτόπια 

επίσκεψη στο δικαιούχο.  

2. Το αίτημα ανάκλησης της αίτησης πληρωμής υποβάλλεται εγγράφως στην οικεία ΔΑΟΚ, 

υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά. 

3. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί πριν την έντυπη υποβολή του αιτήματος πληρωμής τότε εκκινείται 

η διαδικασία άρσης της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του αιτήματος πληρωμής. 

4. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την έντυπη υποβολή του αιτήματος πληρωμής, εφόσον δεν έχει 

υπάρξει εύρημα, η ΔΑΟΚ, προκειμένου να αποδεσμευτεί το αίτημα πληρωμής, σημαίνει τον έλεγχο ως 

περαιωμένο στο ΠΣΚΕ και ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα πληρωμής. 

5. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του διοικητικού ελέγχου από 

τη ΔΑΟΚ και πριν την έκδοση της εντολής πληρωμής προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τότε, εφόσον 

δεν έχει υπάρξει εύρημα, η διαδικασία επιστρέφει στο αμέσως προηγούμενο στάδιο του διοικητικού 

ελέγχου. 

6. Αν το αίτημα ανάκλησης υποβληθεί μετά την καταβολή της αναλογούσας στήριξης, τότε, προκαλείται 

υποχρέωση επιστροφής της στήριξης, και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτων 

ποσών. 

7. Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλει την εν λόγω 

ανακαλούμενη αίτηση πληρωμής.» 

 

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ 
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