
Άρθρο 26 

Τροποποίηση πράξης  

1. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με ουσιώδη παρέκκλιση από 

την εγκεκριμένη πράξη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης πράξεων, 

στο πρακτικό της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας γνωμοδοτικής επιτροπής και στο 

αντίστοιχο έντυπο γνωμοδότησης αίτησης στήριξης, καθώς και σε τυχόν 

προγενέστερες εγκεκριμένες τροποποιήσεις, ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 

του ή ο ΕΦΔ οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση τροποποίησης. Στο αίτημα 

επισημαίνονται τα σημεία της τροποποίησης της πράξης, με σαφή αιτιολόγηση των 

λόγων που οδηγούν στην αναγκαιότητα έγκρισής του και  αναρτώνται όλα τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά που το τεκμηριώνουν. Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται 

και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. 640/2014.  

2. Ουσιώδης παρέκκλιση θεωρείται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση από την 

εγκεκριμένη πράξη που επηρεάζει:  

2.1 Τους όρους υπαγωγής της αίτησης στήριξης και της έγκρισης των επενδύσεων. 

2.2 Τη σκοπιμότητα, τη λειτουργική προσαρμογή, το μέγεθος και τη δυναμικότητα 

των επενδύσεων σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.  

2.3 Την ένταση στήριξης. 

3. Η ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης πράξης, μπορεί να προκύψει:  

3.1 Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της 

εγκεκριμένης πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα 

στοιχεία της ή αποκλίσεις κατά την υλοποίησή της (λόγω διαχειριστικών 

προβλημάτων, εμπλοκών στην εκτέλεση της πράξης κ.α.).  

3.2 Κατά τη διαδικασία ελέγχου της εγκεκριμένης πράξης, στην περίπτωση που 

διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της σε σχέση με αυτά που 

αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης.  

4. Με την επιφύλαξη όλων των ανωτέρω, η υποχρέωση υποβολής αιτήματος 

τροποποίησης δημιουργείται οπωσδήποτε στις εξής περιπτώσεις:   

4.1 Αλλαγή του είδους του δικαιούχου από φυσικό σε νομικό πρόσωπο υπό τις 

προϋποθέσεις της παρ. 14. 

4.2 Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου, έδρας, επωνυμίας, νομικής μορφής, ΑΦΜ 

δικαιούχου. 

4.3 Αλλαγή φυσικού - οικονομικού αντικείμενου των επενδύσεων, εξαιρουμένων 

των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 13. 

4.4 Προσθήκη νέων επενδύσεων με μεταφορά δαπανών από άλλες εγκεκριμένες 

επενδύσεις.  

4.5 Μεταφορά δαπανών αποκλειστικά από εγκεκριμένες επενδύσεις των οποίων 

το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά το υλοποιημένο τμήμα της 

επένδυσης είναι λειτουργικό, προς νέες επενδύσεις. Παράδειγμα κατανόησης: 

Σε εγκεκριμένη δαπάνη εγκατάστασης φυτείας 20 στρεμμάτων, όπου σε 

αίτημα πληρωμής έχει συμπεριληφθεί η ολοκληρωμένη εγκατάσταση 12 

στρεμμάτων, επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης με το οποίο ο 



δικαιούχος αιτείται τη μη υλοποίηση των υπολοίπων 8 στρεμμάτων 

προκειμένου να εγκριθεί νέα επενδυτική δαπάνη. 

4.6 Διόρθωση προφανών σφαλμάτων, με την έννοια της παραγράφου 1 του 

άρθρου 25. 

4.7 Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής 

για την υπολειπόμενη δημόσια δαπάνη. 

4.8 Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προς επενδύσεις των οποίων ο αιτούμενος 

προϋπολογισμός είχε μειωθεί κατά την εγκριτική διαδικασία εφόσον το φυσικό 

τους αντικείμενο δεν διαφοροποιείται από την έγκριση. 

4.9 Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προς ήδη εγκεκριμένες γενικές δαπάνες. 

4.10 Δεν επιτρέπεται η αύξηση του επιλέξιμου κόστους μίας εγκεκριμένης 

επενδυτικής δαπάνης εξ αιτίας της αύξησης της τιμής των εισροών ή/και 

υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της.     

5. Με το αίτημα τροποποίησης πρέπει να τεκμηριώνονται, προσκομίζοντας τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται και για την αρχική έγκριση, ιδίως τα 

εξής: 

5.1 Η αναγκαιότητα της τροποποίησης. 

5.2 Το εύλογο κόστος αυτής. 

5.3 Ότι, στην μελλοντική κατάσταση, α) τα νέα μεγέθη ή οι δυναμικότητες των 

επενδύσεων που προκύπτουν μετά από ενδεχόμενη μείωση επαρκούν για την 

κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης και β) ότι η ενδεχόμενη αύξηση των 

μεγεθών ή της δυναμικότητας των επενδύσεων είναι απαραίτητη προκειμένου 

να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της εκμετάλλευσης.  

5.4 Ότι με το αίτημα τροποποίησης, δεν επηρεάζονται τα σημεία που ελήφθησαν 

υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης - γνωμοδότησης (όπως το ελάχιστο 

οικονομικό μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης, η ελάχιστη απαιτούμενη 

βαθμολογία, κ.λπ.) σε βαθμό που να καθιστούν την πράξη μη επιλέξιμη.  

5.5 Ότι η αιτούμενη τροποποίηση δεν έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο της δράσης. 

5.6 Ότι στην περίπτωση μη υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων που 

υπολείπονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, αποδεικνύεται α) 

η λειτουργικότητα των επενδύσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί μέσω της 

δράσης, β) η λειτουργικότητα και η νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης, 

όπως απαιτείται κατά περίπτωση προκειμένου το έργο να θεωρείται 

ολοκληρωμένο. 

5.7 Στην περίπτωση του αιτήματος ολοκλήρωσης προσκομίζονται τα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 7 της ενότητας 

Β του Παραρτήματος 11 της παρούσας. 

6. Ο μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων που υποβάλλονται από τον δικαιούχο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις, μη συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων 

διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, των τροποποιήσεων που αφορούν στα στοιχεία 

του δικαιούχου και των τροποποιήσεων ολοκλήρωσης. 



7. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που συνεπάγονται την υπέρβαση του συνολικού 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και την υπέρβαση των 

περιορισμών στο ανώτατο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται 

υπόψη για τον υπολογισμό της δημόσιας δαπάνης των αιτήσεων στήριξης ανά 

δικαιούχο και ανά κατηγορία επενδυτικής δαπάνης. 

8. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που ως αποτέλεσμα έχουν τη διαμόρφωση της 

βαθμολογίας κάτω από τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα. 

9. Η εξέταση του αιτήματος γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ από την επιτροπή παρακολούθησης 

του άρθρου 30 η οποία συντάσσει, ηλεκτρονικά, αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Μετά 

την οριστικοποίησή της η γνωμοδότηση καθίσταται προσβάσιμη στη ΔΑΟΠ η οποία 

την επικυρώνει ή προβαίνει αιτιολογημένα σε αλλαγές, οριστικοποιώντας σε κάθε 

περίπτωση σχετικό πόρισμα.  

10. Τα αποτελέσματα εξέτασης των τροποποιήσεων (αποδοχή, αποδοχή με αλλαγές, 

απόρριψη) καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ με αιτιολογημένη αναφορά στο θεσμικό 

πλαίσιο και μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ. Ο δικαιούχος, με ευθύνη του, ενημερώνεται 

για το αποτέλεσμα της εξέτασης του αιτήματος τροποποίησης μέσω της πρόσβασής 

του στην ηλεκτρονική του καρτέλα στο www.ependyseis.gr στην οποία βρίσκεται 

αναρτημένο το πόρισμα της ΔΑΟΠ. Επικουρικά, ο δικαιούχος ενημερώνεται για την 

ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματος τροποποίησης μέσω αποστολής 

ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει 

δηλώσει στο ΠΣΚΕ με κοινοποίηση του μηνύματος στον σύμβουλό του.  

11. Στην περίπτωση που από την αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης προκύπτει η 

ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων, η ΔΑΟΠ εισηγείται τη σχετική 

τροποποίηση στον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα λοιπά 

οριζόμενα για την απόφαση ένταξης πράξεων στο άρθρο 23. 

12. Οι επενδύσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση της τροποποίησης, 

είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση εφόσον έχουν υλοποιηθεί από την 

ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης και μετά. 

Ενδεχόμενη υλοποίηση των επενδύσεων στο διάστημα από την κατάθεση του 

αρχικού αιτήματος στήριξης μέχρι την έγκριση της τροποποίησης γίνεται με απόλυτη 

ευθύνη του επενδυτή και δεν συνεπάγεται την υποχρέωση συγχρηματοδότησής τους 

αν το αίτημα τροποποίησης απορριφθεί ή εγκριθεί με αλλαγές. 

13. Δεν θεωρούνται ουσιώδεις παρεκκλίσεις και συνεπώς δεν απαιτείται τροποποίηση 

της απόφασης ένταξης πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι με το αίτημα πληρωμής 

προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνταν κατά την εγκριτική 

διαδικασία, οι παρακάτω περιπτώσεις: 

13.1 Γεωργικά κτίσματα, κατασκευές και φυτείες: 

13.1.1 Οι περιπτώσεις μείωσης του χώρου σταβλισμού των ζώων, με την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται οι εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, 

όπου προβλέπονται, χωρίς να μειώνεται η δυναμικότητά του.  

13.1.2 Αλλαγή χωροθέτησης επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς αλλαγή της 

δυναμικότητας τους, υπό την προϋπόθεση απόδειξης της νόμιμης 

κατοχής στη νέα χωροθέτηση.  

http://www.ependyseis.gr/


13.1.3 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, όλες οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις διαφοροποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν 

επηρεάζεται η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης. 

13.2 Γεωργικοί ελκυστήρες: 

13.2.1 Όταν η επένδυση υλοποιείται με διαφοροποίηση της ιπποδύναμης 

και εφόσον η νέα ιπποδύναμη δεν υπερβαίνει την ιπποδύναμη της 

μελέτης προσδιορισμού ιπποδύναμης ελκυστήρα του Παραρτήματος 

3 (Μεθοδολογία Εκλογής Ελκυστήρα). Στην περίπτωση αυτή η 

δαπάνη είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού της αρχικής έγκρισης.  

13.2.2 Οι ιπποδυνάμεις των ελκυστήρων εγκρίνονται σύμφωνα με το ισχύον 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης επίπεδο 

εκπομπών ρύπων: «ΦΑΣΗ». Τροποποιούμενης της σχετικής «ΦΑΣΗΣ» 

προσαρμόζονται ανάλογα και οι εγκεκριμένες ιπποδυνάμεις χωρίς να 

απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης. Για το 

σκοπό αυτό, προσκομίζεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η 

αντίστοιχη βεβαίωση.  

13.3  Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός: Όταν η επενδυτική δαπάνη 

υλοποιείται με διαφοροποίηση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς της 

εντός της αυτής κατηγορίας/υποκατηγορίας επενδυτικών δαπανών, χωρίς 

ωστόσο να μεταβάλλεται η παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης. 

13.4  Όλες οι περιπτώσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με 

την απόφαση ένταξης πράξης, αλλά με δαπάνη μικρότερη της επιλέξιμης. 

14. Κατά την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του είδους του δικαιούχου από φυσικό 

πρόσωπο σε νομικό πρόσωπο, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από 

την αίτηση της τροποποίησης και μέχρι το τέλος της περιόδου των μακροχρονίων 

υποχρεώσεων:  

14.1 Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του δικαιούχου φυσικού προσώπου στο 

νομικό πρόσωπο πρέπει να υπερβαίνει το 50%.  

14.2 Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την τροποποίηση απαιτείται να είναι ο 

μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.  

14.3 Το φυσικό πρόσωπο μεταβιβάζει το σύνολο της γεωργικής του 

εκμετάλλευσης στο νομικό πρόσωπο και δεν επιτρέπεται να διατηρεί 

ξεχωριστή γεωργική εκμετάλλευση. 

 


