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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΠΑΑ 2007-2013 

 
ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ των με αριθμ. 6034/26.7.2010, 6033/26.7.2010 και 6032/26.7.2010 
προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης. 

 
Επισυνάπτουμε την 3η Τροποποίηση του Άξονα 3 του ΠΑΑ, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε 
να δοθεί μια τελική δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της πρώτης πρόσκλησης και 
μόνον, που έχουν ζητήματα χρονοδιαγράμματος κατάθεσης 1ου Αιτήματος πληρωμής (>20%).  
Το κείμενο της ΚΥΑ 6174/19.03.2014 που αποτελεί την 3η τροποποίηση της ΚΥΑ 
4424/721/02.06.2010 του άξονα 3 του ΠΑΑ έχει ως εξής: 

 
Άρθρο 1 
[...] 
«Ειδικά για τους δικαιούχους των με αριθμ. 6034/26.7.2010, 6033/26.7.2010 και 6032/26.7.2010 
προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης όπως αυτές ισχύουν, για τους οποίους έληξαν οι 
προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής ή/και παράτασης, 
χορηγείται παράταση για χρονικό διάστημα το ανώτερο έως 15.6.2014, με τους ως άνω όρους. Στη 
ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και όσοι εκ των δικαιούχων έχουν ήδη υποβάλει αίτηση παράτασης 
υποβολής αιτήματος πληρωμής πρώτης δόσης ενίσχυσης πριν την έκδοση της παρούσας». 
Άρθρο 2 
Κατά τα λοιπά ισχύει η 4424/721/2.06.2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 772/Β/3.06.2010) 
όπως τροποποιήθηκε από τις 8729/10/08/2011 (ΦΕΚ 1974/Β/5.9.2011) και 144962/09−07−2013 
(ΦΕΚ 1720/Β/12.7.2013) κοινές υπουργικές αποφάσεις.[...] 

 
Η απόφαση αυτή αφορά την ΚΑΤΑΘΕΣΗ αιτήματος πληρωμής τουλάχιστον ποσού 20% του 
συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού με όλες τις δαπάνες του αιτήματος (τακτοποιημένες σε 
επίπεδο αδειοδοτήσεων) και ΟΡΘΑ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ έως τις 15.06.2014, με όλους τους όρους που 
ισχύουν ήδη από την Αρχική ΚΥΑ του Προγράμματος. 
 
Η απόφαση αυτή όσον αφορά την περιοχή παρέμβασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
ερμηνεύεται στις παρακάτω υπο-περιπτώσεις ως εξής: 
 
1. Όσοι έχουν χρονοδιάγραμμα πρώτης πληρωμής το οποίο έχει λήξει έως τις 19.03.2014, και 
έχουν ήδη λάβει 2η παράταση = 24μηνο που λήγει πριν τις 15.06.2014, έχουν δικαίωμα και πρέπει 
να καταθέσουν αίτημα πληρωμής έως τις 15.06.2014. 
Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι δεν απαιτείται να προβούν σε αίτημα παράτασης, ή ακόμη και 
αν έχουν καταθέσει αίτημα 2ης παράτασης και δεν έχει απαντηθεί, χορηγείται οριζόντια η 
παράταση βάση της ΚΥΑ έως τις 15.06.2014. 
Όσοι έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμο αίτημα πληρωμής έως τις 19.03.2014, αυτό εξετάζεται και 
δρομολογείται για πιστοποίηση-εξακρίβωση-πληρωμή λόγω της οριζόντιας παράτασης. 
 
2. Όσοι έχουν ήδη λάβει πρώτη παράταση (12+6 μήνες = 18) και δεν έχει λήξει στις 19.03.2014 
(ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ) το χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών αλλά λήγει πριν τις 
15.06.2014 μπορούν να καταθέσουν σύμφωνα με την δεύτερη τροποποίηση της ΚΥΑ, αίτημα 
δεύτερης παράτασης 6 μηνών που πιθανώς να οδηγεί το χρονοδιάγραμμα λήξης κατάθεσης 
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αιτήματος πρώτης πληρωμής μετά τις 15.06.2014. (εκτιμάται ότι είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις 
αυτές και μάλλον θα αφορούν μόνο σε εντάξεις από ενστάσεις). 
 
3. Όσοι έχουν ήδη λάβει πρώτη παράταση (12+6 μήνες = 18) και το χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών 
λήγει μετά τις 15.06.2014 μπορούν και πρέπει να καταθέσουν αίτημα πληρωμής τους την 
ημερομηνία που προβλέπει η απόφαση παράτασης που έχουν λάβει ήδη. Παραμένει σε αυτούς το 
δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα για δεύτερη παράταση = +6 μήνες με λήξη μετά τις 15.06.2014, 
σύμφωνα με την 14496/09.07.2013 2η Τροποποίηση της ΚΥΑ 4424/721/02.06.2010  το αίτημα 
βέβαια θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο το οποίο θα εγκρίνει ή όχι η αρμόδια ΕΥΕ-ΠΑΑ. 
 
4. Όσοι έχουν ήδη λάβει δεύτερη παράταση (12+6+6 μήνες = 24) και το χρονοδιάγραμμα των 24 
μηνών λήγει μετά τις 15.06.2014 μπορούν και πρέπει να καταθέσουν αίτημα πληρωμής τους την 
ημερομηνία που προβλέπει η απόφαση παράτασης που έχουν λάβει ήδη και δεν περιορίζονται 
στις 15.06.2014. 
 
Η έκφραση "Στη ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και όσοι εκ των δικαιούχων έχουν ήδη υποβάλει αίτηση 
παράτασης υποβολής αιτήματος πληρωμής πρώτης δόσης ενίσχυσης πριν την έκδοση της 
παρούσας" αφορά έως σήμερα κυρίως επενδυτικά σχέδια της Χίου που αντιμετώπισαν σχετικά 
προβλήματα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τις ημερομηνίες τους. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου ΑΜΚΕ 

 

 

 
Αναστάσιος Μ. Περιμένης 

Υπεύθυνος Έργου 
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