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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο) ‘’Λεπτομέρειες εφαρμογής 
του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1 Του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 17/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-
2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 265). 

1.2 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 
63/2005 (Α΄ 98). 
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1.3 Του ν.3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού (Α΄ 249)  . 

1.4 Του 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.4389/2014 (Α΄ 94). 

1.5 Του ν.4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής 
οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το  
άρθρο 37, (Α΄ 78). 

1.6 Του ν.2690/1997 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45). 

1.7 Του π.δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Α΄ 138). 

1.8 Του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 
114). 

1.9 Του π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

1.10 Του Κανονισμού (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) αριθ. 1083/2006. 

1.11 Του Κανονισμού (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) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου. 
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1.12 Του Κανονισμού (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) 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. 

1.13 Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της 
Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

1.14 Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 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. 

1.15 Του εκτελεστικού Κανονισμού (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). 

1.16 Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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. 

1.17 Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014 της Επιτροπής της 6ης 
Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. ( ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη 
δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες 
σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια. 

1.18 Της υπ΄ αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 
1205). 
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1.19 Της υπ΄ αριθ. 24944/20-09-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066). 

1.20 Της υπ΄ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014-2020» (Β΄ 1273) . 

1.21 Της υπ’ αριθμ. 397/18235/16-02-2017 Υπουργικής Απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αρμόδια αρχή, διαδικασία 
και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) 
και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών 
(Ομ.Π.) (Β΄ 601), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
2430/110502/2710-2017 (Β΄ 3800) και ισχύει. 

2. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-
2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.9 «Μέτρο 09 – Σύσταση ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών (άρθρο 27)». 

3. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με τα υπ΄ αριθ. 3197/26-10-2017 και 
1990/03-07-2018 έγγραφά της.  

4. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα υπ΄ αριθ. 119556/23-11-2017 και 
50049/02-07-2018 έγγραφά του. 

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης 
δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. Την αντικατάσταση του σημείου iv περίπτωση 3.2 παράγραφος 3 του άρθρου 7 
ως εξής: 
 

iv. Αύξηση του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και που 
πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού “καθεστώτος ποιότητας” (πχ 
πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, πιστοποιημένη 
ολοκληρωμένη παραγωγή): ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος της πενταετίας 10% 
της παραγωγής. 
 

Β. Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ως εξής: 
Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής της ομάδας 
παραγωγών ή της οργάνωσης παραγωγών, πραγματοποιείται βάσει της 
μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών 
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κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή 
στην οργάνωση. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα 
φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια). Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής 
περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται 
από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια) και τη βεβαίωση της αξίας 
εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η 
ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους. 
 

Γ. Την αντικατάσταση του σημείου 9 περίπτωση Γ παράγραφος 1 του άρθρου 11 
ως εξής: 

 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του γεωργού νεαρής 
ηλικίας, όπως : 
α) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του 
Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία 
του υποψηφίου και  
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο). 

 
 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
                  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 
 
                  Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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