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ΜΕΤΡΟ 20  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ» 
 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 

 
 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3840/2010  (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει κάθε φορά. 

2. Το Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/23.12.2014, τ. Α.) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 

3. Το Ν. 4354 (ΦΕΚ 176/16.12.2015, τ. Α.) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», άρθρο 6 παρ. 6. 

4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   
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5. Το Ν. 4456 (ΦΕΚ 24/01.03-2017, τ. Α) σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

2020».  

6. Το Ν. 4465 (ΦΕΚ 47/04.04.2017, τ. Α.) με θέμα: Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 

2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη 

συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού 

πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες 

διατάξεις. 

7. Το Ν. 4469 (ΦΕΚ 62/03.05.2017, τ. Α.) με θέμα: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Ν. 4914/2022 (Α΄61) με θέμα: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο 

Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 

9. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/22.09.2015, τ. Α) σχετικά με την ανασύσταση και μετονομασία των 

Υπουργείων. 

10. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/2017, τ. Α) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

11. Το Π.Δ. 40/2021 (Α΄100) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών». 

12. Τον Κανονισμό (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 την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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. 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 

2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
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και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 

και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της 

στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 

16. Την Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως κάθε φορά ισχύει. 

17. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 

αριθ. πρωτ. 4760/23-06-2021 (ΥΟΔΔ 483), με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Παπαγιαννίδης Δημήτριος 

του Οδυσσέα. 

18. Την υπ’  αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/26-09-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την  

«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 

2020».  

19. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 

προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών 

για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας»  όπως κάθε φορά ισχύει. 

20. Την υπ’ αριθμ 685/11-03-2016 (69ΓΩ4653ΠΓ-ΔΛΚ) Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού 

Γραμματέα όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ  3535/34-11-2017 όμοια απόφαση. 

 

 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

Το μοναδικό δυνητικό Δικαιούχο Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.) για την 

υποβολή τροποποιημένης πρότασης που αφορά στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, 

στελέχωσης και λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και 

Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά 

στις υποχρεώσεις τους.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό, η τροποποιημένη πρόταση που θα υποβληθεί, θα περιλαμβάνει τις 

παρακάτω ενέργειες: 

▪ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (εκτός αμοιβών εκτός έδρας και εξόδων μετακίνησης) των στελεχών 

της ΜΟΔ που είναι τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν στις Ειδικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 

Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
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ασχολούνται με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, 

εφαρμογή και έλεγχο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 καθώς και την 

προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  

▪ Λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής 

Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών που ασχολούνται με την υλοποίηση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το ΣΣ ΚΑΠ, και ενδεικτικά αφορούν δαπάνες 

μίσθωσης ακινήτων, εξοπλισμός ειδών πληροφορικής, λογισμικά, λοιπός εξοπλισμός, έξοδα 

μεταφοράς, έξοδα διαμόρφωσης χώρων, τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα διαδικτύου, δαπάνες φωτισμού-

κοινόχρηστων-ύδρευσης-θέρμανσης, ασφάλιστρα πυρός, δημοτικά τέλη-φόροι-χαρτόσημα, δαπάνες 

συντήρησης κτιρίων όπως συντήρηση κλιματιστικών – ανελκυστήρα  - κεντρικής θέρμανσης, δαπάνες 

συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που έχει διατεθεί από την ΜΟΔ και λοιπά λειτουργικά έξοδα. 

▪ Δαπάνες για την καταβολή ειδικού επιδόματος, αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π. 

καθώς και μη μισθολογικών παροχών, όπως αυτές καθορίζονται στο αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που 

τις διέπει, των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών που ασχολούνται με την υλοποίηση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το ΣΣ ΚΑΠ από άλλους φορείς του δημοσίου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα πλην της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και των υπαλλήλων αυτών που έχουν ήδη 

αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις προαναφερόμενες Ειδικές Υπηρεσίες. 

 

Η πρόταση που θα υποβληθεί, θα πρέπει να εμπίπτει στο Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών», 

του Π.Α.Α 2014 – 2020.  

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων ανέρχεται σε 

25.000.000,00 €. 

2.2 Η Ε.Υ.Δ. ΣΣ ΚΑΠ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη, καθώς και να προβεί σε 

αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον δικαιούχο 

μέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθεί πράξη έως το ύψος της διαθέσιμης 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

 

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται 

η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ήτοι 31 

Δεκεμβρίου 2025, ή όπως αλλιώς ορισθεί μελλοντικά. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα 

πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.  

Ενδεικτικά, οι επιλέξιμες δαπάνες της προτεινόμενης Πράξης αφορούν: 
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✓ Αμοιβές στελεχών της ΜΟΔ Α.Ε που είναι τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν στις Ειδικές 

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών που ασχολούνται με την 

υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το ΣΣ ΚΑΠ. 

✓ Λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω Ειδικών Υπηρεσιών 

και ενδεικτικά αφορούν δαπάνες μίσθωσης ακινήτων, εξοπλισμός ειδών πληροφορικής, 

λογισμικά, λοιπός εξοπλισμός, έξοδα μεταφοράς, έξοδα διαμόρφωσης χώρων, τηλεφωνικά έξοδα, 

έξοδα διαδικτύου, δαπάνες φωτισμού-κοινόχρηστων-ύδρευσης-θέρμανσης, ασφάλιστρα πυρός, 

δημοτικά τέλη-φόροι-χαρτόσημα, δαπάνες συντήρησης κτιρίων όπως συντήρηση κλιματιστικών 

– ανελκυστήρα  - κεντρικής θέρμανσης, δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που έχει 

διατεθεί από την ΜΟΔ και λοιπά λειτουργικά έξοδα. 

✓ Δαπάνες για την καταβολή ειδικού επιδόματος, αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π. 

καθώς και μη μισθολογικών παροχών, όπως αυτές καθορίζονται στο αντίστοιχο νομικό πλαίσιο 

που τις διέπει, των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται στις εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες 

από άλλους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα πλην της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς 

και των υπαλλήλων αυτών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις προαναφερόμενες 

Ειδικές Υπηρεσίες. 

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την υπογραφή της παρούσας. Η ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προτάσεων ορίζεται στον ένα (1) μήνα από την παραλαβή της παρούσας πρόσκλησης 

από την ΜΟΔ Α.Ε.  

4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)    

(iii) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της 

προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου. 

4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ε.Υ.Δ. ΣΣ ΚΑΠ, στη διεύθυνση, 

Λεωφόρος Αθηνών 58, 10441 Αθήνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες.  Οι προτάσεις είναι δυνατόν να 

υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. 

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  συνίσταται  

στα παρακάτω βήματα:  
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5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ε.Υ.Δ. ΣΣ ΚΑΠ. 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Ε.Υ.Δ. ΣΣ ΚΑΠ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών 

στοιχείων από τον δικαιούχο  

5.2 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της 

πρότασής του στο Π.Α.Α. 2014 - 2020 με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων 

Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

δικαιούχου της πρότασης που αναμένεται να ενταχθεί στο Π.Α.Α. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης. 

5.3 Έκδοση τροποποιημένης απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραμματέα 

Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

5.4 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. ΣΣ ΚΑΠ του τίτλου των πράξεων που 

εντάσσονται στο Π.Α.Α 2014 - 2020, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που 

χορηγείται. 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

i.Οι υποχρεώσεις δικαιούχου της πράξης, που θα ενταχθεί στο Π.Α.Α., θα περιγράφονται αναλυτικά στο 

«Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως 

θα πρέπει: 

ii.Να τηρείται η  Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά 

τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.  

iii.Να αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,  σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των 

υποέργων  

iv.Να αποδέχεται  την δημοσιοποίηση στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο 

Πρόγραμμα και ειδικά στο Μέτρο 20, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που 

χορηγείται.  

v.Να τηρείται  ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες 

που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ στα 

Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών 

vi.Να τηρείται το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και 

υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Προγράμματος 

vii.Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ,  Οργανισμού 

Πληρωμών - ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπής Παρακολούθησης και όλων των ελεγκτικών οργάνων της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, 

viii.Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και 

να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, 

εφόσον ζητηθεί. 
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ix.Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής 

της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ. 

x.Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που 

παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου. 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ 

και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος ορίζεται στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ο κ. Θ. Σερεπίσος, Προϊστάμενος 

Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, τηλ: 210 5275043 και η κα Π. Γεωργοτόλη στέλεχος 

της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, τηλ. 210 5275123.  

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το ΣΣ ΚΑΠ, το 

σύστημα διαχείρισης του Π.Α.Α. το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο 

εν λόγω Π.Α.Α. τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε 

πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας 

επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης 

προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) παρέχονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr.  

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της  Ε.Υ.Δ. ΣΣ ΚΑΠ με το σύνολο 

των ενδιαφερομένων για το Π.Α.Α. 2014-2020 και το ΣΣ ΚΑΠ και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε 

σχετική πληροφορία. 

 

 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ KAI ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
                                                                                                                                            

                  

                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

✓ Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

✓ ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ 

✓ ΕΥΕ ΠΑΑ  
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