
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3299 
3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/20.9.2016 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυ-

ξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρε-

σιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020» (Β΄ 3066).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον 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 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και ιδίως τα άρθρα 
62, 63 και 65 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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 Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών 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) 1083/2006.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓ-
ΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 
του Συμβουλίου.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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) 352/78, (ΕΚ) 
165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και 
(ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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 Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 
και 2022 και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 
1305/2013, (ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον αφο-
ρά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 
2022 και του Κανονισμού (EE) 1308/2013 όσον αφορά 
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα 
έτη 2021 και 2022.

7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

11. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματει-
ών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» 
(Α΄ 100).

12. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 142).

13. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

14. Την υπ’ αρ. 6309/9.9.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» 
(B΄ 4190).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11.12.2015 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση 
του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/20.9.2016 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/21.3.2018 (Β΄ 1116) 
και 1226/10.4.2019 (Β΄ 1426) όμοιες αποφάσεις, ως κα-
τωτέρω:

1. Η περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«δ) Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύ-
σεις

Η Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις 
μεριμνά για την υλοποίηση των μέτρων ή υπομέτρων 
Μ4.1, Μ4.4, Μ05, Μ6.1, Μ6.3 και Μ113 του ΠΑΑ 2014-
2020, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα 
παρακάτω υπομέτρα του ΠΑΑ 2014 - 2020:

I. Μ4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
μόνο για τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την 
περίοδο 2007 - 2013.

II. Μ4.4 - Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων.

III. Δράση 5.1.1 - Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις 
που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτι-
κό κεφάλαιο, στην περίπτωση συλλογικών επενδύσεων 
επίγειων συστημάτων χαλαζικής προστασίας (δημόσια 
παρέμβαση).

Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων 

στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Δια-
χείρισης και Ελέγχου και συγκεκριμένα:

i. εκδίδει θεσμικό πλαίσιο, όπου απαιτείται
ii. εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων 

από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν 
λόγω υπομέτρων κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε 
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπλη-
ρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς 
εφαρμογής·

iii. έχει την ευθύνη της αξιολόγησης ή/και συντονίζει 
την αξιολόγηση των αποβληθεισών αιτήσεων στήριξης·

iv. έχει την ευθύνη εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών 
προσφυγών·

v. έχει την ευθύνη εξέτασης και διεκπεραίωσης τυχόν 
αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και τις διορθώ-
σεις προφανών λαθών σε αυτές·

vi. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων·
vii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποί-

ησης ενταγμένων πράξεων·

viii. πραγματοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου νομιμότη-
τας σύναψης και σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσε-
ων, όπου απαιτείται.

ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων 
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Δια-
χείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο, εάν υπάρχει, 
και σε ότι αφορά:

i. την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων επί 
των αιτήσεων πληρωμής και στην εκκαθάρισή τους·

ii. την εξέταση και τη διεκπεραίωση τυχόν αιτήσεων 
ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφα-
νών λαθών σε αυτές·

iii. την ολοκλήρωση των πράξεων και την έκδοση των 
απαιτούμενων διοικητικών πράξεων. 

γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών 
Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις 
των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 
μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.

δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων 
διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενι-
σχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονο-
μικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.

εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίη-
σης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.

στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαι-
τούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομέ-
τρων ή δράσεων αρμοδιότητάς της καθώς και των ελέγ-
χων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

Β. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση του θεσμικού πλαι-
σίου, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής 
εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και 
του θεσμικού πλαισίου για τα παρακάτω μέτρα, υπομέ-
τρα του ΠΑΑ 2014 - 2020:

I. Μ4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
II. Μ6.1 - Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους 

γεωργούς (νέες εντάξεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις)
III. Μ6.3 - Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την 

ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
IV. Μ113 - Πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και 

γεωργικών εργατών (ανειλημμένες υποχρεώσεις)
Γ. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρα-

κολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για 
το Μ05 - Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και 
ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων, εκτός της 
περίπτωσης συλλογικών επενδύσεων επίγειων συστη-
μάτων χαλαζικής προστασίας (δημόσια παρέμβαση) της 
δράσης 5.1.1- Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που 
αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό 
κεφάλαιο.

Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για 
την πορεία των μέτρων της παρ. Β (συμπεριλαμβανο-
μένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων) για τα οποία 
έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλ-
λους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).

Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίη-
σης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά 
ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.».
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2. Η περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ε) Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων
Η Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων 

μεριμνά για την υλοποίηση και την έκδοση του θεσμικού 
πλαισίου εφαρμογής των υπομέτρων ή δράσεων Μ4.3.1, 
Μ4.3.2, Μ4.3.3, Μ4.3.4, Μ7.3, Μ7.6, Μ8.3 και Μ8.4 του 
ΠΑΑ 2014-2020, όπου απαιτείται, κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

1. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα 
παρακάτω υπομέτρα ή δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020:

I. Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα με προϋπολο-
γισμό άνω των 2,2 εκ. ευρώ, καθώς και για εγγειοβελτι-
ωτικά έργα με προϋπολογισμό μέχρι του ορίου των 2,2 
εκ. ευρώ που χρηματοδοτούνται με πόρους του μετα-
βατικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220.

II. Δράση 4.3.4- Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για πράξεις που χρη-
ματοδοτούνται με πόρους του μεταβατικού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/2220.

III. Υπομέτρο 7.6 - Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις 
που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής 
αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-
οικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης.

IV. Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των μέ-
τρων δημοσίων παρεμβάσεων του Άξονα 1 (Μ125) και 
του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013.

Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων 

στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Δι-
αχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα και δράσεις αρ-
μοδιότητάς της και συγκεκριμένα:

i. εκδίδει το θεσμικό πλαίσιο, όπου απαιτείται·
ii. εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων 

από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν 
λόγω υπομέτρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε 
συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπλη-
ρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς 
εφαρμογής·

iii. αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης·
iv. εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες προσφυγές·
v. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλη-

σης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λα-
θών σε αυτές·

vi. εκδίδει τις αποφάσεις Ένταξης, τροποποίησης και 
ανάκλησης των πράξεων·

vii. πραγματοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου νομιμότη-
τας σύναψης και σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβά-
σεων.

ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων 
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Δι-
αχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα αρμοδιότητάς 
της και συγκεκριμένα:

i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των 
αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάρισή 
τους·

ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλη-
σης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών 
λαθών σε αυτές·

iii. ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει 
τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις. 

γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών 
Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις 
των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 
μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.

δδ) Μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις και 
την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο 
ΟΠΣΑΑ σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονο-
μικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.

εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίη-
σης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.

στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαι-
τούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομέ-
τρων αρμοδιότητάς της καθώς και των ελέγχων στα 
αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

Β. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακο-
λούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για τα 
παρακάτω υπομέτρα ή δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020:

I. Μ4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα με προϋπολογισμό 
μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. ευρώ, εκτός των πράξεων 
που χρηματοδοτούνται με πόρους του μεταβατικού Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2020/2220 .

II. Μ4.3.2 - Έργα αναδασμών.
III. Μ4.3.3 - Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού 

δικτύου.
IV. Μ4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εκτός των πράξεων που 
χρηματοδοτούνται με πόρους του μεταβατικού Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2020/2220.

V. Μ7.3- Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συ-
μπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και 
επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και 
την πρόβλεψη πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

VI. Μ8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρ-
καγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινό-
μενα.

VII. Μ8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασι-
κές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα.

για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή 
τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ). 
Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την 
πορεία τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων).

Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίη-
σης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά 
ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.

Γ. Μεριμνά για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξεων 
του ΠΑΑ 2007-2013 οι οποίες δε μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ 
2014-2020.».

3. Η περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«η) Μονάδα Ελέγχων
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αα) Διενεργεί τους κανονιστικούς, επιτόπιους και εκ 
των υστέρων ελέγχους, βάσει του Εκτελεστικού Κανο-
νισμού 809/2014, στα παρακάτω μέτρα ή υπομέτρα του 
ΠΑΑ 2014-2020:

I. Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέ-
ρωσης»

II. Υπομέτρο 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις»

III. Υπομέτρο 4.3 «Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέ-
ονται με την ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό ή την προσαρ-
μογή της γεωργίας και της δασοκομίας»

IV. Μέτρο 16 «Συνεργασία»
V. Μέτρο 19 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER 

(ΤΑΠΤοΚ)».
ββ) Διενεργεί τους επιτόπιους και εκ των υστέρων 

ελέγχους, βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού 65/2011 
και του Καν. 809/2014, στα μέτρα 121, 125, 132 και τα μέ-
τρα των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013, που συνεχί-
ζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

γγ) Διενεργεί έκτακτους ελέγχους σε περιπτώσεις κα-
ταγγελιών ή ακόμη σε περιπτώσεις ύπαρξης σοβαρών 
ενδείξεων παρατυπιών, μετά από σχετική διαβίβαση / 
γνωστοποίηση από την ΕΥΔ ΠΑΑ, για τα μέτρα ή υπο-
μέτρα που περιγράφονται στο εδάφιο αα.

δδ) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων για τους ελέγχους αρ-
μοδιότητάς της και μεριμνά για την καταχώριση των απο-
τελεσμάτων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα και την 
κοινοποίησή τους στον Οργανισμό Πληρωμών, στους 
δικαιούχους και σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

εε) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρίζει στο Ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.

στστ) Εισηγείται την έκδοση της απόφασης δημοσιο-
νομικής διόρθωσης, μείωση / επιβολή κύρωσης ή ακύ-
ρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, 
η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσμα ελέγχων της στην 
εφαρμογή των μέτρων του εδαφίου ββ, καθώς επίσης και 
όσον αφορά τα μέτρα ή υπομέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020, 
όπως αυτά περιγράφονται στο εδάφιο αα.

ζζ) Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για οιουσδήποτε ελέγχους διε-
νεργούνται από αυτή σε σχέση με τις πράξεις που έχουν 
επιλεγεί για χρηματοδότηση.

ηη) Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρε-
σιών σχετικά με τις παρατυπίες που απαιτείται να ανακοι-
νωθούν προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία και προκύπτουν κατόπιν ελέγχων της.

θθ) Διατηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 
βάσει της υπ’ αρ. 135073/3.2.2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης όσον αφορά στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006.

ιι) Παρέχει στη Μονάδα Ελέγχων της ΕΥΔ ΠΑΑ όλα 
τα στοιχεία των ελέγχων που διενεργεί και τα οποία 
απαιτούνται για την ετήσια έκθεση βάσει του Καν. (ΕΕ) 
65/2006 Άρθρο 31 και του Καν. (ΕΕ) 809/2014 Άρθρο 9.

ιαια) Συνεργάζεται με την Μονάδα Ελέγχων της ΕΥΔ 
ΠΑΑ και κάθε υπηρεσία άλλου Ενδιάμεσου Φορέα Δια-
χείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να διασφαλί-
ζεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης στα πλαί-
σια εφαρμογής των μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 του 
εδαφίου ββ καθώς επίσης και όσον αφορά στα μέτρα 
ή υπομέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 που περιγράφονται 
στο εδάφιο αα και εφόσον κρίνεται σκόπιμο εισηγείται 
στην αρμόδια μονάδα της ΕΥΕ ΠΑΑ για έκδοση σχετικών 
οδηγιών.

ιβιβ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων 
πληρωμής της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020, 
και συγκεκριμένα:

i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των 
αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάρισή 
τους·

ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλη-
σης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών 
σφαλμάτων σε αυτές.

ιγιγ) Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο της ΕΥΕ ΠΑΑ, έχει 
την ευθύνη διακίνησης εγγράφων και εν γένει τη γραμ-
ματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού.

ιδιδ) Αποστέλλει παρατηρήσεις πριν την έκδοση του 
θεσμικού πλαισίου των μέτρων ή υπομέτρων του εδα-
φίου αα σε ότι αφορά τους ελέγχους και τις κυρώσεις.

ιειε) Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των αρμόδιων 
μονάδων την ΕΥΕ ΠΑΑ και των λοιπών εμπλεκόμενων 
φορέων, σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.».

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 24944/20.9.2016 
κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/21.3.2018 (Β΄ 1116) και 
1226/10.4.2019 (Β΄ 1426) όμοιες αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υφυπουργοί

Ανάπτυξης  Αγροτικής Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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