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1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΛ.Γ.Α. 1504/30.11.2020 

2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020 

Μέτρο 5: «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει 

πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη 

κατάλληλων προληπτικών δράσεων 

Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση 

των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών 

συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων»  
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις εθνικές διατάξεις: 

1. Το Ν. 1790/1988 (Α’ 134), «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 2342/1995 (Α’ 208) «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, 

κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τα άρθρα 13 έως 29 του Ν. 2637/98 (Α΄ 200) περί «Σύστασης Οργανισμού 

Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ)», όπως τροποποιημένος ισχύει. 

4. Το Ν. 4673/2020 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40 και 41 του Ν. 4235/2014 (Α’ 32) και το άρθρο 65 

του Ν. 4389 (Α΄94) όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Το Ν. 3877/2010 (Α’ 160) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 

δραστηριότητας» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, όπως ισχύει. 

6. Το Ν. 4673/2020 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε 

φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2. 

8. Το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013−2016», περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», 
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Παράγραφος Ε΄ «Ρυθμίσεις για τα Δημόσια Έσοδα, τη Φορολογική Απεικόνιση 

των Συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». 

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

10. Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων» (Α΄ 138). 

11. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12. Την υπ’ αριθμ. 6353/210150/23-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 644) Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 

«Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας διορίζεται στη θέση του 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βαθμό 

1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων». 

13. Την υπ’ αριθμ. 282966/9-7-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 

διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των 

ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 125). 

14. Την υπ’ αριθμ. 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. 

με την επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)» (Β΄ 794). 

15. Την υπ’ αριθμ. 4941/07-11-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα 

Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα 

πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (Β΄ 

2538). 

16. Την υπ’ αριθμ.24944/20-09-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066). 
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17. Την υπ’ αριθμ. 281255/06-05-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. 

με την επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)» (Β΄ 794). 

18. Την υπ’ αριθμ. 104/7056/21-01-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & 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», 

όπως τροποποιημένη ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθμ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 

«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020» (Β’ 1273), όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

20. Την υπ’ αριθμ. 2323/2016 (Β’ 3290) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ) στον 

Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων, ως ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ» όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

21. Την 3189/2017 (Β’ 4739) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη 

για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των 

επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών των αντίξοων κλιματικών 

συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση 

του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές 

και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ 1416/138507/2019 (Β’2717) και 

901/129960/2020 (Β’ 2140) όμοιες αποφάσεις κι ισχύει. 

22. Τη με αριθ. πρωτ. 2761/08.10.2020, Επιστολή Ενημέρωσης για την υποβολή 

αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδος 2014 – 2020 (ΜΕΤΡΟ 5.1). 
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Β. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

1. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για το καθορισμό 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 καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 

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

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347/20.12.13). 

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 

347/20.12.2013). 

3. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 

της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 

352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 

Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 

για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. (ΕΕ L 227/31.7.2014). 

5. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 

2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.07.2014). 
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6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 

2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 

και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014). 

7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών 

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

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014). 

8. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της 

Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

όπως ισχύει κάθε φορά. 

Γ. Το με αριθμ. πρωτ. 2166/17.09.2020 έγγραφο της ΕΥΔ-ΠΑΑ για τη σύμφωνη 

γνώμη της. 

Δ. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

 

Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΕΛ.Γ.Α. 1504/31.12.2020 Πρόσκλησης 

για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 5.1 «Επενδύσεις 

σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 

πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 

καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 

2020 όπως ισχύει, ως εξής: 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1  

 

1 . Την τροποποίηση του υποσημείου αα) του σημείου δ) του εδαφίου 

1.9.1. ¨Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών¨ της 

Πρόσκλησης ως εξής: 

 

αα) το οικονομικό αντικείμενο έχει εξοφληθεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από τη Φορολογική Διοίκηση (για παράδειγμα Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών του Ν. 4093/ ΦΕΚ Α΄ 222/2012, όπως ισχύει κάθε 

φορά) 

 

2 . Την τροποποίηση του σημείου γ) του εδαφίου 3.2.3. ¨Δικαιούχοι 

Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ)¨ της Πρόσκλησης ως εξής: 

 

γ) Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε ΣΣΓ που την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) έχει συσταθεί 

σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, ββ) τα ωφελούμενα από την επένδυση μέλη του 

ΣΣΓ πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 3.2.1 εάν είναι φυσικά πρόσωπα 

ή της περίπτωσης 3.2.2 εάν είναι νομικά πρόσωπα, γγ) με την επιφύλαξη της 

περίπτωσης δ’ έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που 

να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος, δδ) είναι 
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εγγεγραμμένο και ενήμερο στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την 

νομοθεσία, εε) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, στστ) έχει υποβάλλει 

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020 (αφορά μόνο επενδύσεις 

ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από το 

χαλάζι ή και την βροχή σε αγροτεμάχια που ανήκουν κατά κυριότητα ή 

κατά χρήση στο ΣΣΓ), ζζ) έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον 

ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης 

(αφορά μόνο επενδύσεις ενεργητικού συστήματος για την προστασία των 

καλλιεργειών από το χαλάζι ή και την βροχή σε αγροτεμάχια που ανήκουν 

κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ), ηη) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 

υποβάλει αίτηση πτώχευσης, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, θθ) 

αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης επενδυτικής πρότασης στο καθεστώς 

της παρούσας κατονομάζοντας τα ωφελούμενα μέλη από την υποβολή της 

επενδυτικής πρότασης, ιι) η αιτούμενη επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά 

την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων και ιαια) έχει εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό 

πρόσωπο ως υπεύθυνο υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης.  

 

3. Την τροποποίηση του σημείου 5.1.α της Πρόσκλησης ως εξής: 

α) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, 

υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 5.2. Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων 

στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, 

αρχίζει την 01.12.2020, ημέρα Τρίτη και λήγει την 01.06.2021 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 17:00 μ.μ. 

 

4. Την τροποποίηση του σημείου 5.2.ι της Πρόσκλησης ως εξής: 

ι) Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο 

από τον δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών (16 Ιουνίου 2021), μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Τα δύο αντίτυπα 

(πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλονται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. 
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Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, χωρίς την επίκληση περιστατικών 

ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται. 

 

5 . Την τροποποίηση του υποσημείου ββ) του σημείου β) του εδαφίου 

7.3. ¨Τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξεων¨ της Πρόσκλησης ως 

εξής: 

 

ββ) μείωση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης Ένταξης 

 

6 . Την τροποποίηση του υποσημείου στστ) του σημείου β) του εδαφίου 

12.1. ¨Υποχρεώσεις δικαιούχων¨ της Πρόσκλησης ως εξής: 

 

στστ) να καταχωρούν σε χωριστό λογιστικό σύστημα ή χρησιμοποιώντας 

ξεχωριστή κωδικοποίηση όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του 

οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής τους πρότασης και να είναι σύμφωνες 

με τις διατάξεις της Φορολογικής Διοίκησης (π.χ. Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών του Ν. 4093/ ΦΕΚ Α΄ 222/2012, όπως ισχύει κάθε 

φορά) καθώς και να παρέχουν πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές.  

 

7. Την τροποποίηση των σημειώσεων του Πίνακα 4.2 του Παραρτήματος 

4 ¨Τεχνικές προδιαγραφές επενδύσεων και λοιποί όροι επιλεξιμότητας 

δαπανών¨ της Πρόσκλησης ως εξής: 

 

Σημειώσεις: 

 Το αναφερόμενο συνολικό μήκος των πασσάλων στον ανωτέρω Πίνακα 

4.2 αποτελεί δεσμευτικό χαρακτηριστικό. 

 Οι αναφερόμενες ελάχιστες διαστάσεις των στύλων των 

αντιχαλαζικών, αντιβροχικών ή συνδυαστικών εγκαταστάσεων ισχύουν 

για εγκαταστάσεις κάλυψης μέχρι 7 στρέμματα. Για πάνω από 7 

στρέμματα αποδεκτοί στύλοι θεωρούνται οι αμέσως ισχυρότεροι όπως 

περιγράφονται στον ανωτέρω Πίνακα 4.2 (π.χ. στους τσιμεντένιους η 
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ελάχιστη αποδεκτή διατομή είναι η 8 x 8,5cm). Ειδικά για την 

καλλιέργεια της αμπέλου τα παραπάνω ισχύουν για τους στύλους που 

αγκυρώνονται, που θα πρέπει για εκτάσεις πάνω από 7 στρέμματα να 

είναι οι ισχυρότεροι από τους αναφερόμενους κατά κατηγορία. Για 

αμπέλια με στύλους >3,7m τα παραπάνω ισχύουν και για τους 

εσωτερικούς στύλους. 

 Οι αναφερόμενες διαστάσεις των τσιμεντένιων στύλων μπορεί να είναι και 

τραπεζοειδούς διατομής, οπότε υπολογίζονται ως μέση διάσταση  των  

δυο πλευρών που διαφοροποιούνται. 

 

8. Την τροποποίηση του σημείου 3 του Παραρτήματος 6 

¨Δικαιολογητικά αίτησης στήριξης¨ της Πρόσκλησης ως εξής: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

Δικαιολογητικά αίτησης στήριξης 

(Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ. αριθμόν 

1504/30.11.2020 Πρόσκλησης) 

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

Δεν προσκομίζεται κανένα δικαιολογητικό. Ο έλεγχος των κριτηρίων γίνεται μέσω της 

Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Η.Φ. Ε.Φ. Α.Α. 

3. ΣΣΓ – Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ) Ομάδα Παραγωγών(Ομ.Π.), 

Οργάνωση Παραγωγών(Ο.Π.), 
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Νομική 

προσωπικότητα, 

σύσταση, διάρκεια και 

κύρια δραστηριότητα 

1) Έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία 

αναγνώρισης του Α.Σ. της Ομ.Π. ή Ο.Π ή 

αποδεικτικό εγγραφής και ενημερότητας 

του οικείου μητρώου, όπως αυτό ορίζεται 

από την νομοθεσία. και κατάλογο όλων των 

μελών με τα Α.Φ.Μ τους, στην περίπτωση 

επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την 

προστασία των καλλιεργειών από τον 

παγετό 

2) Έγγραφο σύστασης επί του οποίου θα 

δηλώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ότι 

πρόκειται για το τελευταίο σε ισχύ έγγραφο 

σύστασης 

 Χ  

Στοιχεία πιστοποίησης 

της σύνθεσης του 

φορέα κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης 

στήριξης 

Πρακτικά τελευταίας Γενικής Συνέλευσης 

μελών. Στην περίπτωση μεταβολής της 

μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης μετά την 

τελευταία Γενική Συνέλευση, απόσπασμα 

βιβλίου μετόχων ή μελών με υπογραφή του 

νόμιμου εκπροσώπου 

 Χ  

Φορολογική 

προσωπικότητα 

 Έγγραφο απόδοσης ΦΠΑ 

 Βεβαίωση μεταβολών όπου αναφέρονται οι 

κωδικοί δραστηριότητας του νομικού 

προσώπου 

Χ   

Νόμιμος εκπρόσωπος 

1)  Έγγραφο ορισμού νόμιμου 

εκπροσώπου 

2)  Αντίγραφο των δύο όψεων του 

αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή της 

σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της 

αρμόδιας αρχής ή αντίγραφο διαβατηρίου ή 

αντίγραφο άδειας οδήγησης 

Χ   
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Αποδοχή επένδυσης 

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης  περί  αποδοχής 

της υποβολής της αιτούμενης επενδυτικής 

πρότασης στο καθεστώς της παρούσας στην 

οποία εκτός των άλλων θα  αναφέρεται  η 

περιοχή, το είδος και ο π/υ της πρότασης και 

θα κατονομάζονται τα ωφελούμενα μέλη από 

την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, στην 

περίπτωση επένδυσης ενεργητικού 

συστήματος για την προστασία των 

καλλιεργειών από τον παγετό 

Χ   

Υπεύθυνος 

υλοποίησης (εάν 

διαφορετικός από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο) 

1) Έγγραφο ορισμού υπεύθυνου 

υλοποίησης  

2) Αντίγραφο των δύο όψεων του 

αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή της 

σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας 

αρχής ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο 

άδειας οδήγησης 

Χ   

Υποβολή ΕΑΕ 

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 

2020 (αφορά μόνο επενδύσεις ενεργητικού 

συστήματος για την προστασία των 

καλλιεργειών από το χαλάζι ή και την βροχή 

σε αγροτεμάχια που ανήκουν κατά 

κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ) 

  Χ 

Ασφαλιστικά ενήμερο 

Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας σε ισχύ κατά την 

οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης για την 

αιτούμενη Α.Σ., Ομ. Π.,Ο.Π ή του νομικού 

προσώπου που υπάγεται 

Χ   

Φορολογικά ενήμερο 

Πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής 

ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ 

κατά την οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης 

για την αιτούμενη Α.Σ.,  Ομ. Π., Ο.Π ή του 

νομικού προσώπου που υπάγεται 

Χ   
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Ασφαλιστικά ενήμερο 

Ν.3877/2010. 

Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΕΛ.Γ.Α για 

το έτος 2019, κατά την οριστικοποίηση της 

ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (αφορά μόνο 

επενδύσεις ενεργητικού συστήματος για την 

προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι 

ή και την βροχή σε αγροτεμάχια που 

ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο 

ΣΣΓ). 

  X 

Περί μη πτώχευσης, 

λύσης, αναγκαστική 

διαχείριση, εκκαθάριση 

1) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη 

υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου 

διμήνου πριν την οριστικοποίηση της αίτησης 

στήριξης 

2) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση 

σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου 

διμήνου πριν την οριστικοποίηση της αίτησης 

στήριξης 

Στην περίπτωση που το ΣΣΓ υπάγεται σε 

άλλο νομικό πρόσωπα τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά αφορούν το νομικό 

πρόσωπο 

3) Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε καθεστώς 

εκκαθάρισης 

Χ   

Αποδοχή όρων και 

προϋποθέσεων 

καθεστώτος 

Τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος  Χ  

Δικαιολογητικά για τα ωφελούμενα από την επένδυση μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

(Α.Σ.) ή της Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.), ή της Οργάνωσης Παραγωγών(Ο.Π.),  (αφορά 

μόνο επενδύσεις ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από τον 

παγετό) 
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Στοιχεία ταυτότητας 

και ηλικία των 

ωφελούμενων από την 

επένδυση 

Αντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού 

δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής 

προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή 

αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας 

οδήγησης για τα ωφελούμενα μέλη της Α.Σ., 

Ομ. Π., Ο.Π 

Χ   

Ενεργός Γεωργός 

σύμφωνα με την 

Υπουργική Απόφαση 

104/7056/2015 - 

ΦΕΚ147/Β/22-1-2015 

για τα ωφελούμενα 

από την επένδυση 

μέλη 

Ιδιότητα Ενεργού Γεωργού για το έτος 2020   Χ 

Υποβολή ΕΑΕ 

1)Υπεύθυνη δήλωση κάθε ωφελούμενου 

από την επένδυση μέλους του Α.Σ της Ομ. 

Π., Ο.Π με την οποία επιτρέπεται η χρήση 

στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 

έτους 2020. 

 Χ  

2) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 

2020 για τα ωφελούμενα από την επένδυση 

μέλη της Ομ. Π., Ο.Π 

  Χ 

Ασφαλιστικά ενήμερο 

Ν.3877/2010. 

Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΕΛ.Γ.Α για 

το έτος 2019, κατά την οριστικοποίηση της 

ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης για τα 

ωφελούμενα μέλη του Α.Σ ,της Ομ. Π, Ο.Π 

  X 

Δεν εκτίει ποινή 

φυλάκισης 

ΥΔ για τα ωφελούμενα μέλη του Α.Σ ,της 

Ομ. Π., Ο.Π 
 Χ  
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Αποδεικτικό 

συλλογικότητας της 

επένδυσης (μόνο για 

συλλογικές 

επενδύσεις)για 

προστασία από Παγετό 

Ορθοφωτοχάρτης με τα αγροτεμάχια που 

εξυπηρετούνται από τον/τους 

ανεμομείκτη/ες της επένδυσης ώστε να 

αποδεικνύεται πόσα μέλη της ομάδας 

εξυπηρετεί η επένδυση και εάν υπάρχουν 

αγροτεμάχια που  εξυπηρετούνται από την 

επένδυση αλλά δεν ανήκουν στην ομάδα 

 Χ  

 

Η.Φ. = Ηλεκτρονικός φάκελος 

Ε.Φ. = Έντυπος φάκελος 

Α.Α. = Αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
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