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Θέμα : «1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών” του Μέτρου 2 “Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης 

γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση” του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)» 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη:  

Α. Τις εθνικές διατάξεις: 

1. Το ν. 4314/2014 «Α) 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» (ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως έχει 

τροποποιηθεί και κάθε φορά ισχύει. 
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2. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (ΦΕΚ Α΄ 100). 

3. Την αριθ. 1065/19.4.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄ 1273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθ. 24944/20.9.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020» (ΦΕΚ Β΄ 3066), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Την αριθ. 4760/23.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών 

Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 483). 

6. Την αριθ. 586/22.3.2022 απόφαση γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα 

βαθμολογικά κριτήρια του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό 

τομέα». 

7. Την αριθ. 3597/15.9.2021 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 

4363 και 5718). 

8. Την υπ’ αριθ. 2278/21.9.2021 επιστολή ενημέρωσης της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

9. Το με αρ. πρωτ. 3422/28.12.2021 έγγραφο διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

10. Την υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΗΩΤ4653ΠΓ-ΟΙ5) 

για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» 

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

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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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. 

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 και ιδιαίτερα το άρθρο 15 αυτού. 

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 αυτού. 

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου. 

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (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. 

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (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. 

7. Τον εκτελεστικό κανονισμό (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 ΕΓΤΑΑ και 

ιδιαίτερα το άρθρο 7 αυτού. 

ΑΔΑ: ΨΗΗΞ4653ΠΓ-ΩΟΓ



4 
 

8. Τον εκτελεστικό κανονισμό (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 και ιδιαίτερα το 

άρθρο 55 αυτού. 

9. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 834/2014 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2014 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

10. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως 

κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 

κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 

αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με 

τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των 

ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό 

αναπαραγωγικό υλικό και ιδιαίτερα το άρθρο 1 αυτού. 

11. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Δεκεμβρίου 2020 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 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. 

12. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για 

την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την τροποποίηση της υπ. αριθ. 874/28-3-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως εξής: 
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1. Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 3.1.1.1, η πρώτη σειρά αντικαθίσταται ως εξής: 

Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο, σε μία εγκατάσταση στην Περιφέρεια που πρόκειται να υποβάλουν 

αίτηση στήριξης, 

2. Στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 3.1.1.1, η τελευταία υπο-περίπτωση αντικαθίσταται ως 

εξής: 

 Αυτοκίνητο (1 ανά ΓΣ) 

3. Στην τεκμηρίωση του κριτηρίου 2.2 της παραγράφου 3.1.2.3, η πρώτη διευκρίνιση 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 Στο 2ο υπο-κριτήριο ως συμμετοχή του ΓΣ σε δράσεις κ.λπ. νοείται η συμμετοχή του, κατά την 

τρέχουσα χρονική περίοδο, ατομικά ή μέσω κάποιου φορέα (π.χ. μέσω ενός συντονιστή φορέα 

μιας Επιχειρησιακής Ομάδας του Μ16). 

4. Στην τεκμηρίωση του κριτηρίου 3.2 της παραγράφου 3.1.2.3, η μόνη παράγραφος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

Η κατάλληλη οργάνωση του υποψήφιου παρόχου μπορεί να βοηθήσει υποστηρίζοντας 

επιστημονικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΓΣ που δραστηριοποιούνται στον αγρό, με το να 

εξασφαλίζει τακτική ενημέρωση και - επιπλέον της υποχρεωτικής - εκπαίδευση, να αξιοποιεί 

δεδομένα, να διατηρεί διασύνδεση με ερευνητικούς φορείς και άλλους ΦΠΓΣ κ.ά. Π.χ. α) η 

παρουσία ενός ΠΕ Γεωπόνου (που δεν ανήκει στο δυναμικό ΓΣ), με εμπειρία 5 ετών στη 

συμβουλευτική, ως υπεύθυνου συντονιστή των ΓΣ, που παρέχει απαντήσεις σε πρακτικά θέματα, 

διαπιστώνει ανάγκες εκπαίδευσης κ.λπ., β) η σύναψη σύμβασης συνεργασίας του ΦΠΓΣ με 

κατάλληλο εξωτερικό συνεργάτη (μεμονωμένο επιστήμονα, Πανεπιστημιακό ίδρυμα, ερευνητικό 

φορέα κ.λπ.). Η μοριοδότηση του κριτηρίου γίνεται με κατάλληλη αιτιολόγηση στον πίνακα 

διοικητικού προσωπικού της αίτησης στήριξης. 

5. Στην τεκμηρίωση του κριτηρίου 3.3 της παραγράφου 3.1.2.3, η μόνη παράγραφος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

Μοριοδοτείται η περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος, εντός της Περιφέρειας για την οποία 

υποβάλει αίτηση και επιπλέον της εγκατάστασης με το ελάχιστο δυνατό δυναμικό ΓΣ του σημείου 

(δ) της παραγράφου 3.1.1.1, δραστηριοποιείται με εγκατάσταση (έδρα/υποκατάστημα/γραφείο) 

σε διαφορετική ΠΕ. Το μέγιστο της μοριοδότησης αφορά έως και δύο (2) επιπλέον εγκαταστάσεις 

σε διαφορετικές ΠΕ της συγκεκριμένης Περιφέρειας. Κάθε επιπλέον εγκατάσταση: 
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 πρέπει να φέρει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του σημείου (στ) της παραγράφου 

3.1.1.1 για τον/την/τους/τις ΓΣ που εδρεύουν σε αυτή, 

 στελεχώνεται με έναν/μία τουλάχιστον ΓΣ, ανεξάρτητα από τη σχέση και το χρόνο εργασίας 

του/της στον ΦΠΓΣ. 

Οι πάροχοι ενθαρρύνονται από τα κριτήρια να βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται η έδρα 

εκμετάλλευσης των ωφελούμενων γεωργών και να είναι εξοικειωμένοι με τις τοπικές πρακτικές 

και συστήματα. 

6. Η παράγραφος 5.1.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 04/04/2022 (ώρα 

00.00) έως και 04/07/2022 (ώρα 23.59). 

7. Στο δικαιολογητικό α/α 5 του πίνακα 9 του υποδείγματος της αίτησης στήριξης του 

Παραρτήματος 1, προστίθεται περίπτωση (iv) ως εξής: 

iv) Στην περίπτωση ρυθμισμένων φορολογικών ή/και ασφαλιστικών οφειλών, αποδεικτικό 

φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση και απόφαση ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό 

έγγραφο υπαγωγής σε ρύθμιση. 

8. Η γενική περίπτωση του δικαιολογητικού α/α 6 του πίνακα 9 του υποδείγματος της αίτησης 

στήριξης του Παραρτήματος 1, αντικαθίσταται ως εξής: 

Για όλους τους/τις Γεωργικούς Συμβούλους: 

Απόφαση της διοίκησης ή άλλου αρμόδιου οργάνου του φορέα που καθορίζει το προσωπικό που 

θα απασχοληθεί στην πράξη, τα καθήκοντα και το χρόνο απασχόλησής του σε αυτή, σε σχέση με 

τις ενέργειες και τα παραδοτέα της πράξης (έναρξη/λήξη, πλήρης/σταθερού ποσοστού). 

Καθορίζεται, επίσης, το ποσοστό (%) απασχόλησης (στην περίπτωση που η απασχόληση του 

προσωπικού στην πράξη αποτελεί σταθερό ποσοστό της μηνιαίας απασχόλησής του στο φορέα) 

και όρος αποκλειστικής απασχόλησης στο φορέα, τουλάχιστον για τους/τις ΓΣ που αποτελούν το 

ελάχιστο δυνατό δυναμικό. 

9. Οι υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης (γ) του δικαιολογητικού α/α 6 του πίνακα 9 του 

υποδείγματος της αίτησης στήριξης του Παραρτήματος 1, αντικαθίστανται ως εξής: 

i) Σε περίπτωση μισθωτής εργασίας, σύμβαση όπως στις παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β), με όρο 

αποκλειστικής απασχόλησης στο φορέα, εφόσον απαιτείται. 

ii) Σε περίπτωση μίσθωσης έργου, σύμβαση όπου περιγράφεται το αντικείμενο της απασχόλησης 

στην πράξη σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, η χρονική διάρκεια και οι ώρες εργασίας, ο τόπος 
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εργασίας, ο τρόπος παραλαβής του έργου, η αμοιβή, όρος αποκλειστικής απασχόλησης στο φορέα, 

εφόσον απαιτείται, και δικαιολογητικά ασφάλισης. 

10. Μετά την υποπερίπτωση (iii) της περίπτωσης (γ) του δικαιολογητικού α/α 6 του πίνακα 9 του 

υποδείγματος της αίτησης στήριξης του Παραρτήματος 1, προστίθεται υποπερίπτωση (iv) ως εξής: 

iv) Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.), επιπλέον του «Απόφαση της διοίκησης 

ή άλλου αρμόδιου οργάνου του φορέα…» της γενικής περίπτωσης, δικαιολογητικά ασφάλισης των 

εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσωπική εργασία τους τεκμηριώνεται από την κατηγορία 

δικαιολογητικού (1). 

11. Η περίπτωση (iii) του δικαιολογητικού α/α 9 του πίνακα 9 του υποδείγματος της αίτησης 

στήριξης του Παραρτήματος 1, αντικαθίσταται ως εξής: 

iii) Τίτλοι σπουδών του διοικητικού κ.ά. υποστηρικτικού προσωπικού. Η σχέση εργασίας του 

υποστηρικτικού προσωπικού θα πρέπει να αποτυπώνεται στη συγκεντρωτική κατάσταση 

προσωπικού που υποβάλλεται με την κατηγορία δικαιολογητικού (6), αλλιώς θα συνυποβάλλεται 

σε αυτήν την κατηγορία η αναγγελία πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ ή η σύμβαση εργασίας. Στην 

περίπτωση συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη, σύμβαση/συμφωνητικό όπου θα 

αποτυπώνονται με σαφήνεια σε αυτήν οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για 

την κάλυψη των απαιτήσεων μοριοδότησης του κριτηρίου 3.2. 

 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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