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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 1064 (1)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−

χείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014−2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Προγραμμα−
τισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Δι−
αχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005).

2. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/2014), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/2014).

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄20)

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄ 23.09.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄ 22.09.2015) «Ανασύστα−
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλί−
ας 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 Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί−
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων 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 των άρθρων 62, 63 και 65 αυτού.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής 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.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί−
ου 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.

9. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επι−
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014−2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.

15895



15896 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται 

αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανα−
λαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (εφεξής 
ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014−2020 (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 65 
του Ν.4314/2014 για τα ακόλουθα μέτρα/υπομέτρα του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (εφεξής 
ΠΑΑ) με τους εξής όρους:

1. Μέτρο 4 − Υπομέτρο 4.2 Στήριξη σε επενδύσεις στην 
μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Κωδικός 
υπομέτρου

Τίτλος υπομέτρου

4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι 
(γεωργικό προϊόν) επενδυτικών σχεδίων

4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελι−
κό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι 

(μη γεωργικό προϊόν)
4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων από 
επαγγελματίες αγρότες

Ειδικότερα για τα υπομέτρα 4.2.1 και 4.2.2 πέραν της 
έκδοσης θεσμικού πλαισίου εκχωρείται η αρμοδιότητα 
υλοποίησης των υπομέτρων για επενδύσεις συνολικού 
προϋπολογισμού άνω των 600.000 € ανά επένδυση ενώ 
για το υπομέτρο 4.2.3 εκχωρείται η αρμοδιότητα μόνο 
ως προς την έκδοση του απαραίτητου θεσμικού πλαι−
σίου για την υλοποίησή του.

2. Μέτρο 13 − Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρί−
ζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Κωδικός 
υπομέτρου

Τίτλος υπομέτρου

13.1 Αποζημίωση για ορεινές περιοχές
13.2 Αποζημίωση για άλλες περιοχές που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά 
φυσικά μειονεκτήματα

Εκχωρείται η αρμοδιότητα μόνο ως προς την έκδοση, 
του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση 
του Μέτρου, των προσκλήσεων καθώς και των σχετικών 
αποφάσεων ένταξης.

3. 113 − Πρόωρη Συνταξιοδότηση (Ανειλημμένες υπο−
χρεώσεις)

Κωδικός υπομέτρου Τίτλος υπομέτρου
113 Πρόωρη Συνταξιοδότηση

Για τα ανωτέρω μέτρα/υπομέτρα ο ΕΦΔ θα ενημερώ−
νεται από την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογι−
σμό και τη δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλω−
σης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρι−
σης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για το ΠΑΑ.

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται

Ο ΕΦΔ — Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμο−
γών αναλαμβάνει στο πλαίσιο του ΠΑΑ για τα μέτρα/
υπομέτρα όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά πε−
ρίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/
και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο:

• αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του Συμφώνου 
Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και του ΠΑΑ,

• της παρακολούθησης των αξιολογήσεων του ΠΑΑ,
• της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

προόδου του ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβά−
νεται και έκθεση των δραστηριοτήτων της παράλληλης 
αξιολόγησης,

• της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμά−
των στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα),

• του προγραμματισμού / κατανομής χρηματοοικονο−
μικών στοιχείων των μέτρων/υπομέτρων του Άρθρου 1 
της παρούσας για τα οποία εκδίδει προσκλήσεις και 
είναι αρμόδιος ως ΕΦΔ για την υλοποίηση τους,

• του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,

• του καθορισμού κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών,
• της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, με 

ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και της κατάρτισης 
των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους,

• των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
των μέτρων/υπομέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας για 
τα οποία εκδίδει προσκλήσεις και είναι αρμόδιος για 
την υλοποίησή τους.

2. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίη−
ση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ 
και της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που 
σχετίζονται με τα μέτρα/υπομέτρα του άρθρου 1 της 
παρούσας, μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ.

3. Εισηγείται την έκδοση του απαιτούμενου θεσμικού 
πλαισίου που απαιτείται για την υλοποίηση των μέτρων/
υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας με τη σύμφωνη 
γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα θέματα 
αρμοδιότητας τους.

4. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδί−
κευση των μέτρων/υπομέτρων του άρθρου 1 της πα−
ρούσας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.

5. Παρακολουθεί για τα μέτρα/υπομέτρα του άρθρου 
1 της παρούσας για τα οποία εκδίδει προσκλήσεις και 
είναι αρμόδιος για την υλοποίησή τους, την πορεία 
εφαρμογής και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική τους 
πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τις προο−
πτικές εξέλιξης τους, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις 
που προκύπτουν από την Απόφαση έγκρισης της Στρα−
τηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του ΠΑΑ, μετά από οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ. Συντάσσει 
σχετικές αναφορές για την ενημέρωση της ΕΥΔ ΠΑΑ.

6. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+3 των 
μέτρων/υπομέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας για τα 
οποία εκδίδει προσκλήσεις και είναι αρμόδιος για την 
υλοποίησή τους και ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ.
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7. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστήρι−
ξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα 
που σχετίζονται με τα μέτρα/υπομέτρα του Άρθρου 1 
της παρούσας για τα οποία εκδίδει προσκλήσεις και 
είναι αρμόδιος για την υλοποίησή τους. Μεριμνά ώστε 
να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι πληροφο−
ρίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω 
των μέτρων/υπομέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας 
για τα οποία εκδίδει προσκλήσεις και είναι αρμόδιος 
για την υλοποίησή τους.

8. Επεξεργάζεται τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
των μέτρων/υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας 
και εισηγείται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστι−
κοποίηση ή/και την τροποποίησή τους.

9. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις στους 
φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων/
υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας σχετικές με 
την παρακολούθηση και διαχείριση αυτών.

10. Εξασφαλίζει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι των μέ−
τρων/υπομέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας για τα 
οποία εκδίδει προσκλήσεις και είναι αρμόδιος για την 
υλοποίηση τους, ενημερώνονται με σαφή και λεπτομερή 
τρόπο σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τις διοικητικές διαδικασίες, που πρέπει να τηρη−
θούν, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ,

β) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αι−
τήσεων στήριξης, γ) τους όρους ή/και τα κριτήρια επι−
λεξιμότητας για την επιλογή και αξιολόγηση των προς 
χρηματοδότηση πράξεων,

δ) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επι−
κοινωνίας για την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με 
τη λειτουργία του ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και 
αξιολόγησης των πράξεων.

11. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των προ−
τάσεων που υποβάλλονται για τα μέτρα/υπομέτρα για τα 
οποία εκδίδει προσκλήσεις, και διατηρεί σχετικό αρχείο, 
συνεπικουρούμενος από τους φορείς που εμπλέκονται 
στην υλοποίηση των μέτρων/υπομέτρων όπου απαιτείται.

12. Πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους στις 
αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, που ισχύουν για 
τα μέτρα/υπομέτρα του άρθρου 1 της παρούσας για τα 
οποία εκδίδει προσκλήσεις, διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος 
είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους όρους για την υλο−
ποίηση της πράξης και εκδίδει απόφαση ένταξης πρά−
ξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης. Τροποποιεί την 
εν λόγω απόφαση ή την ανακαλεί αν χρειαστεί.

13. Μεριμνά για την αποστολή στην ΕΥΔ ΠΑΑ της από−
φασης ένταξης πράξης/πράξεων που εκδίδει ώστε να 
εγγραφεί στο ΠΔΕ και την ενημερώνει σχετικά προκει−
μένου να μεριμνήσει για την εγγραφή των απαιτούμενων 
πιστώσεων από το ΠΔΕ για το τρέχον έτος.

14. Έχει την ευθύνη εξέτασης, για τα μέτρα/υπομέτρα 
του Άρθρου 1 της παρούσας για τα οποία εκδίδει προ−
σκλήσεις και είναι αρμόδιος για την υλοποίηση τους, 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, εξέτασης και διεκπε−
ραίωσης τυχόν αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων στήριξης 
και τις διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές, καθώς 
και την ευθύνη εξέτασης και διεκπεραίωσης αιτημάτων 

τροποποίησης ενταγμένων πράξεων αρμοδιότητας της. 
Επίσης, έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των ενταγμένων 
πράξεων αρμοδιότητας της.

15. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

α) Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συν−
δέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί 
και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε κατάλ−
ληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες στις οποίες 
εμπλέκονται και οι οποίες σχετίζονται με την πράξη.

β) Είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την 
παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων 
και των αποτελεσμάτων.

16. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων για τα μέτρα/υπομέτρα 
του Άρθρου 1 της παρούσας για τα οποία εκδίδει προ−
σκλήσεις και είναι αρμόδιος για την υλοποίηση τους, 
με βάση τις αποφάσεις ένταξης πράξης/πράξεων που 
εκδίδονται και ειδικότερα:

α) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη−
σης των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυση 
τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, 

β) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προ−
κειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε 
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,

γ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα,

δ) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την 
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις 
για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής 
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης,

ε) Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης.
17. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον 
Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται εισηγείται στα 
αρμόδια όργανα την αναστολή της χρηματοδότησης.

18. Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων 
διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενι−
σχύσεων (ΠΣΚΕ) σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

19. Μεριμνά για τη καταχώρηση και έχει την ευθύ−
νη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των 
στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

20. Μεριμνά για την επίτευξη του ετήσιου στόχου 
απορρόφησης ανά Μέτρο/Υπομέτρο στο πλαίσιο του 
κανόνα ν+3.

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

1. Τηρεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την εφαρμογή των μέτρων/υπομέτρων του άρθρου 1 της 
παρούσας απόφασης.

2. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 
(ΕΥΔ ΠΑΑ) και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (EYE 
ΠΑΑ) και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

3. Παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση/στοιχεία/ανα−
φορές, σχετικά με:
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α) τις προσκλήσεις που εκδίδονται για την ένταξη 
πράξεων,

β) τις/την αποφάσεις/απόφαση ένταξης πράξεων/πράξης,
γ) τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης τους,
δ) την επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης και 

την επίτευξη των σχετικών ποσοτικοποιημένων δεικτών
ε) την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικει−

μένου των πράξεων.
4. Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών την αναγκαία 

πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύ−
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

5. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των δει−
κτών για τα μέτρα/υπομέτρα του Άρθρου 1 της παρού−
σας για τα οποία εκδίδει προσκλήσεις και είναι αρμό−
διος για την υλοποίηση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο ΠΑΑ και τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.

6. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθε−
ωρήσεις, που διενεργούνται απ' όλα τα αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικούς 
και επιτόπιους ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την EYE 
ΠΑΑ και παρέχει σε αυτές όλα τα αναγκαία στοιχεία 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο κατά τα δέοντα τρόπος 
άσκησης των καθηκόντων που της έχει ανατεθεί.

7. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 
Καν. (ΕΚ) 1306/2013.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 −2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την 
EYE ΠΑΑ:

1. Ενημερώνει έγκαιρα τον ΕΦΔ για:
α) θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με 

την εφαρμογή των μέτρων/υπομέτρων του άρθρου 1 
της παρούσας,

β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που 
σχετίζονται με τα μέτρα/υπομέτρα του άρθρου 1 της 
παρούσας,

γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
και κάθε τροποποίηση αυτού,

δ) τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των πράξε−
ων των μέτρων/υπομέτρων του άρθρου 1 της παρούσας,

ε) το διαθέσιμο προϋπολογισμό και την έκδοση πρό−
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνη−
τικούς δικαιούχους.

2. Συντονίζει και εποπτεύει τον ΕΦΔ ως προς την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας. Επίσης 
η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής 
για τη διαχείριση του συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ σχε−
τικές με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, πα−
ρακολούθησης και διαχείρισης των μέτρων/υπομέτρων 
του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης από τον ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομέ−
να υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονο−
μική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, 
την αξιολόγηση, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για 
κάθε πράξη που διαχειρίζεται.

5. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των πράξεων των μέτρων/υπομέτρων του Άρθρου 1 της 
παρούσας.

6. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ όσον 
αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για τα μέτρα/υπομέτρα 
του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και για την προε−
τοιμασία ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

7. Διενεργεί ελέγχους και έχει την ευθύνη για την 
υποβολή στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα 
ελέγχου της ΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΔ.

8. Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους ελέγχους 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μέτρων/υπο−
μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας.

9. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαι−
τούμενων πιστώσεων από το ΠΔΕ των μέτρων/υπο−
μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει 
σχετικά τον ΕΦΔ.

Άρθρο 5 
Πεδίο ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020 και καταργείται ή τροποποιείται και 
συμπληρώνεται με όμοια απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    Αριθμ. 1063 (2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δι−

αχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης 2014−2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτρο−
φής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
(ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005).

2. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/2014), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 
237/Α΄/2014).

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄20)
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4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄ 23.09.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄ 22.09.2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, 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 Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείρι−
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων 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 των άρθρων 62, 63 και 65 αυτού.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής 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.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί−
ου 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.

9. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επι−
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014−2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της 

ΕΥΔ ΠΑΑ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως Ενδιά−
μεσος Φορέας Διαχείρισης (εφεξής ΕΦΔ) την άσκηση 
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (εφεξής 
ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4314/2014 

για την ακόλουθη δράση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014−2020 (εφεξής ΠΑΑ) με τους εξής όρους:

Μέτρο 10 − Υπομέτρο 10.2 Στήριξη για τη Διατήρηση 
και Βιώσιμη Χρήση και Ανάπτυξη γεωργικών πόρων στη 
γεωργία

Κωδικός δράση Τίτλος υπομέτρου
10.2.01 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Για την ανωτέρω δράση ο ΕΦΔ θα ενημερώνεται από 
την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη 
δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) για το ΠΑΑ.

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται

Ο ΕΦΔ — Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών 
Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων αναλαμβάνει 
στο πλαίσιο του ΠΑΑ για τη δράση όπως αυτή προσ−
διορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

1. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά πε−
ρίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/
και προτάσεις και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο:

• αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων του Συμφώνου 
Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και του ΠΑΑ,

• της παρακολούθησης των αξιολογήσεων του ΠΑΑ,
• της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

προόδου του ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβά−
νεται και έκθεση των δραστηριοτήτων της παράλληλης 
αξιολόγησης,

• της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμά−
των στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα),

• του προγραμματισμού / κατανομής χρηματοοικονομι−
κών στοιχείων της δράσης του Άρθρου 1 της παρούσας,

• του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,

• του καθορισμού κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών,
• της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, 

με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και της κατάρ−
τισης των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επι−
τευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους 
στόχους,

• των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
της δράσης του Άρθρου 1.

2. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και 
της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχε−
τίζονται με τη δράση του άρθρου 1 της παρούσας, μετά 
από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ.

3. Εισηγείται την έκδοση του απαιτούμενου θεσμικού 
πλαισίου που απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης 
του άρθρου 1 της παρούσας με τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα θέματα αρμοδιότητά τους.

4. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδί−
κευση της δράσης του άρθρου 1 της παρούσας σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.

5. Παρακολουθεί για τη δράση του άρθρου 1 της πα−
ρούσας, την πορεία εφαρμογής και ειδικότερα τη χρη−
ματοοικονομική της πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους 
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δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξης της, καθώς και τις 
σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την Απόφαση 
έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ, μετά από οδηγίες της 
ΕΥΔ ΠΑΑ. Συντάσσει σχετικές αναφορές για την ενη−
μέρωση της ΕΥΔ ΠΑΑ.

6. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+3 της 
δράσης του Άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει 
σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ.

7. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστή−
ριξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέ−
ματα που σχετίζονται με τη δράση του Άρθρου 1 της 
παρούσας. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνα−
τόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης μέσω της δράσης του Άρθρου 1.

8. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις στους 
φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης 
του άρθρου 1 της παρούσας σχετικές με την παρακο−
λούθηση και διαχείριση αυτής.

9. Εξασφαλίζει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης 
του Άρθρου 1 της παρούσας, ενημερώνονται με σαφή 
και λεπτομερή τρόπο σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τις διοικητικές διαδικασίες, που πρέπει να τηρη−
θούν, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ,

β) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αι−
τήσεων στήριξης, 

γ) τους όρους ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την 
επιλογή και αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση πράξεων,

δ) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επι−
κοινωνίας για την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με 
τη λειτουργία του ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και 
αξιολόγησης των πράξεων.

10. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των προ−
τάσεων που υποβάλλονται για τη δράση για την οποία 
εκδίδει προσκλήσεις, και διατηρεί σχετικό αρχείο, συνε−
πικουρούμενος από τους φορείς που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση της δράσης όπου απαιτείται.

11. Πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους στις 
αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας, που ισχύουν για τη δράση του 
άρθρου 1 της παρούσας, διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος 
είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους όρους για την υλο−
ποίηση της πράξης και εκδίδει απόφαση ένταξης πρά−
ξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης. Τροποποιεί την 
εν λόγω απόφαση ή την ανακαλεί αν χρειαστεί.

12. Μεριμνά για την αποστολή στην ΕΥΔ ΠΑΑ της από−
φασης ένταξης πράξης/πράξεων που εκδίδει ώστε να 
εγγραφεί στο ΠΔΕ και την ενημερώνει σχετικά προκει−
μένου να μεριμνήσει για την εγγραφή των απαιτούμενων 
πιστώσεων από το ΠΔΕ για το τρέχον έτος.

13. Έχει την ευθύνη εξέτασης, για τη δράση του Άρ−
θρου 1 της παρούσας, τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, 
εξέτασης και διεκπεραίωσης τυχόν αιτήσεων ανάκλησης 
αιτήσεων στήριξης και τις διορθώσεις προφανών λαθών 
σε αυτές, καθώς και την ευθύνη εξέτασης και διεκπεραί−
ωσης αιτημάτων τροποποίησης ενταγμένων πράξεων 
αρμοδιότητας της. Επίσης, έχει την ευθύνη ολοκλήρω−
σης των ενταγμένων πράξεων αρμοδιότητας της.

14. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

α) Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συν−
δέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί 
και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε κατάλ−
ληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες στις οποίες 
εμπλέκονται και οι οποίες σχετίζονται με την πράξη.

β) Είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την 
παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων 
και των αποτελεσμάτων.

15. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων για τη δράση του Άρθρου 1 
της παρούσας, με βάση τις αποφάσεις ένταξης πράξης/
πράξεων που εκδίδονται και ειδικότερα:

α) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη−
σης των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυση 
τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,

β) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προ−
κειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε 
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,

γ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα,

δ) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την 
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις 
για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής 
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης,

ε) Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης.
16. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον 
Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται εισηγείται στα 
αρμόδια όργανα την αναστολή της χρηματοδότησης.

17. Μεριμνά για τη καταχώρηση και έχει την ευθύ−
νη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των 
στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

18. Μεριμνά για την επίτευξη του ετήσιου στόχου 
απορρόφησης στο πλαίσιο του κανόνα ν+3.

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

1. Τηρεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την εφαρμογή της δράσης του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης.

2. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
ΠΑΑ (ΕΥΔ ΠΑΑ) και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
ΠΑΑ (EYE ΠΑΑ) και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία 
που ζητείται.

3. Παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση/στοιχεία/ανα−
φορές, σχετικά με:

α) τις προσκλήσεις που εκδίδονται για την ένταξη 
πράξεων,

β) τις/την αποφάσεις/απόφαση ένταξης πράξεων/πράξης,
γ) τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης τους,
δ) την επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης και 

την επίτευξη των σχετικών ποσοτικοποιημένων δεικτών
ε) την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικει−

μένου των πράξεων.
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4. Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών την αναγκαία 
πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύ−
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

5. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των δει−
κτών για τη δράση του Άρθρου 1 της παρούσας και 
είναι αρμόδιος για την υλοποίηση της σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ΠΑΑ και τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.

6. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθε−
ωρήσεις, που διενεργούνται απ' όλα τα αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικούς 
και επιτόπιους ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την EYE 
ΠΑΑ και παρέχει σε αυτές όλα τα αναγκαία στοιχεία 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο κατά τα δέοντα τρόπος 
άσκησης των καθηκόντων που της έχει ανατεθεί.

7. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 
Καν. (ΕΚ) 1306/2013.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 −2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την 
EYE ΠΑΑ:

1. Ενημερώνει έγκαιρα τον ΕΦΔ για:
α) θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με 

την εφαρμογή της δράσης του άρθρου 1 της παρούσας,
β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που 

σχετίζονται με τη δράση του άρθρου 1 της παρούσας,
γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

και κάθε τροποποίηση αυτού,
δ) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πράξεων της δρά−

σης 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
ε) το διαθέσιμο προϋπολογισμό και την έκδοση πρό−

σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνη−
τικούς δικαιούχους.

2. Συντονίζει και εποπτεύει τον ΕΦΔ ως προς την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας. 
Επίσης η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την τελική ευθύνη έναντι της 

Επιτροπής για τη διαχείριση του συνόλου του ΠΑΑ σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

3. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ σχε−
τικές με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρα−
κολούθησης και διαχείρισης της δράσης του άρθρου 1 
της παρούσας.

4. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης από τον ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομέ−
να υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονο−
μική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, 
την αξιολόγηση, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για 
κάθε πράξη που διαχειρίζεται.

5. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των πράξεων της δράσης του Άρθρου 1 της παρούσας.

6. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στον ΕΦΔ όσον 
αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για τη δράση του άρ−
θρου 1 της παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία 
ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

7. Διενεργεί ελέγχους και έχει την ευθύνη για την 
υποβολή στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα 
ελέγχου της ΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΦΔ.

8. Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους ελέγχους 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης του 
άρθρου 1 της παρούσας.

9. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαι−
τούμενων πιστώσεων από το ΠΔΕ της δράσης του άρ−
θρου 1 της παρούσας και ενημερώνει σχετικά τον ΕΦΔ.

Άρθρο 5 
Πεδίο ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020 και καταργείται ή τροποποιείται και 
συμπληρώνεται με όμοια απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02012950905160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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