Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.06.08 13:57:54
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9Α7Β4653ΠΓ-4ΛΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΓΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56

Ημερομηνία: 3-6-2021

Ταχ. Κώδικας :10441
Πληροφορίες: Δαβίλλας Α. – Δημητρούλης Η.
Τηλέφωνα : 2105275103 – 210 5275205

Α.Π.: 2082
Κωδικός Πρόσκλησης: Δ1.1.1_4

Fax :2105275268
Email : adavillas@mou.gr - idimitroulis@mou.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 01: ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ 1.1.1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών
εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν. στο
πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο
6.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους Κανονισμούς, Αποφάσεις και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 όπως κάθε φορά ισχύει.
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 όπως κάθε φορά ισχύει και
ιδιαίτερα το Άρθρο 14.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 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 όπως κάθε
φορά ισχύει.
4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 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 όπως κάθε φορά ισχύει.
5. 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 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το Άρθρο 6.
6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπή 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 όπως κάθε φορά
ισχύει.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 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
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σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει.
8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου
2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς
πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών όπως κάθε φορά ισχύει.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1725/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.
10. Την με αριθμό C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014−2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(CCI:2014GR 06RDNP001), όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. Τις διατάξεις Νόμων και τα Π.Δ.

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 265 Α΄) και ιδίως την παράγραφο 2 του
άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Το Ν. 2690/1997 (ΦΕΚ 45 Α΄) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας.

3. Tο Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

4. Το Νόμο 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης.

5. Του Ν. 2637/23.12.2005 (ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005) περί «Δημοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισμών

(Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως ισχύει, το Άρθρο 66 του Ν. 4002/18.08.2011

(ΦΕΚ 180/Α΄/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου−Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα
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αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης», περί συγχωνεύσεως Ν.Π.Ι.Δ. σε ενιαίο φορέα με την
επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ”», και την σε εκτέλεση των
διατάξεων αυτών της υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ 2284/Β΄/13.10.2011)
εκδοθείσας Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
&

Τροφίμων

περί

«Σύστασης

Οργανισμού

“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ−ΔΗΜΗΤΡΑ” και συγχώνευσης εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νομικών Προσώπων».

6. Τα Άρθρα 13-29 του Ν. 2637/27.08.1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.08.1998) περί
«Σύστασης

Οργανισμού

Πληρωμών

κι

Ελέγχου

Κοινοτικών

Ενισχύσεων

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
7.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά

όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22-4-2005).
8. Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ 138/Α΄/2017).

Γ. Τις Αποφάσεις
1. Την υπ’ αριθμ. Οικ: 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄/29.07.2008) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
και

Ελέγχου

(Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.)

των

Ενεργειών

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα
Επιχειρησιακά

Προγράμματα

που

εμπεριέχουν

δράσεις

κατάρτισης»

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
2. Την με αριθμό 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/26.09.2016) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού & Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 11510/14/12/2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016) απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής της
Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς
και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων
και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
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αριθμ πρωτ. 5994/ 25-11-2020 (ΦΕΚ:5455/Β΄/10-12-2020) και με αριθμ.πρωτ.
1014/17-3-2021 (ΦΕΚ΄1298/Β 19-3-2021) όμοιες απόφασεις.
5.

Την με αριθμ. πρωτ. 1317/7-4-2021 απόφαση του Γεν. Γραμμ.. Αγροτικής

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ,πλαισίου προδιαγραφών για την
εφαρμογή της τηλεκαταρτισης.
6. Την με αριθμ. Πρωτ.3350/17-12-2020 «Επικαιροποίηση της μελέτης για την
εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους των βασικών κατηγοριών δαπανών
των έργων που αφορούν στις δράσεις 1.1.1. και 1.1.2, του μέτρου Μ01 «Δράσεις
μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020»,
7. Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και της λήψης ειδικών μέτρων δεν
είναι δυνατή η κατάρτιση των υπόχρεων γεωργών με φυσική παρουσία και συνεπώς
απαιτείται η υλοποίηση της εκπαίδευσης με τηλεκατάρτιση.
8. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
και ειδικότερα το σημείο 8.2.1 «Μ01 – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
(Άρθρο 14)» όπως κάθε φορά ισχύει.
9.

Την

με

αρ.

‘’Αντικατάσταση

πρωτ.
της

υπ’

137675/ΕΥΘΥ
αριθμ.

1016

(ΦΕΚ

110427/ΕΥΘΥ/1020

5968

Τ.Β.

(ΦΕΚ

/31.12.2018),

3521/20.10.2016),

τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β/24.08.2015)

Υπουργικής

Απόφασης

«Εθνικοί

Κανόνες

Επιλεξιμότητας

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων

συγχρηματοδοτούμενων

πράξεων

ΕΣΠΑ

2014-2020

από

Αρχές

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»’’.
10. Τις αποφάσεις – συμπεράσματα της από 04.04.2016 1ης

Συνεδρίασης της

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 – (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια του Υπομέτρου
1.1 «Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων».
11. η υπ’ αριθμ. 160/9.1.2019 (ΦΕΚ 18/B’/2019) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3
«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.”
12. η υπ’ αριθμ. 592/23.1.2019 Απόφαση «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014 – 2020» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει”.
13. Το υπ’ αριθμ. 1501/ 31 - 5 -2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ που αφορά στην έκφραση
σύμφωνου γνώμης για την εν λόγω Απόφαση.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν
προκαλείται δημόσια δαπάνη ύψους σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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ΚΑΛΕΙ

Τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
για την υποβολή πρότασης πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του
Μέτρου 01 και της Δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους
γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους της
1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.3
«Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών
εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 και για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της
1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3
του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Σκοπός της Πράξης
Η πράξη αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και
μικρές εκμεταλλεύσεις του Μέτρου 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ
2014-2020. Η εν λόγω δράση εφαρμόζεται σε όλη τη Χώρα.
1.2

Ωφελούμενοι της Πράξης :

Οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων» του
ΠΑΑ 2014-2020 και για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,
Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις
εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο
Υπομέτρο 6.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» .
Πρόγραμμα Κατάρτισης
Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:
Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική
Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,
Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών,
Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια
της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
Εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες,
Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης
(όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί
καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κ.λπ.).
«Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»: Οι ατομικές ή οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
(δικαιούχοι φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα)με τυπική απόδοση εισόδου στην αρχική κατάσταση
τουλάχιστον ίση με 5000€ και έως 7999€.
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Το Πρόγραμμα και οι Προδιαγραφές Κατάρτισης, οι Εκπαιδευτικοί Όροι, η Διαδικασία κατανομής
ωφελούμενων σε τμήματα, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και η Αξιολόγηση των προγραμμάτων και
ωφελούμενων περιγράφονται αναλυτικά στη
4113/Β/21-12-2016)

με αριθμ. πρωτ. 11510/14/12/2016 (ΦΕΚ

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο

«Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους
γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και
Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθμ πρωτ. 5994/
25-11-2020 (ΦΕΚ:5455/Β΄/10-12-2020) και με αριθμ.πρωτ. 1014/17-3-2021 (ΦΕΚ΄1298/Β 19-32021) όμοιες απόφασεις και την με αριθμ. πρωτ. 1317/7-4-2021 απόφαση του Γεν. Γραμμ..
Αγροτικής

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ,πλαισίου προδιαγραφών για την

εφαρμογή της τηλεκαταρτισης.

Η στήριξη βάσει της παρούσας Πράξης δεν περιλαμβάνει και δεν αντικαθιστά κατάρτιση ή
μαθήματα τα οποία αποτελούν μέρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων, σε επίπεδο
δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης.

2.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.1
Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει στις ακόλουθες περιοχές εστίασης
του ΠΑΑ 2014-2020:
Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2 «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η
διαφοροποίηση της γεωργίας»
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 2A «Βελτίωση της αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η
διαφοροποίηση της γεωργίας»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία»
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 4A «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης
των ευρωπαϊκών τοπίων»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία»
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 4Β «Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της
διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 5 «Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή
του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας»
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 5Α «Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές»
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 6Γ «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές»

2.2

Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
Πίνακας 2.1: Δείκτες εκροών
Κωδικός
Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Τιμή Στόχος

Ε1

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

1.832.556,87

Ε3

Αριθμός δράσεων/πράξεων στις
οποίες παρέχεται στήριξη

Ε11

Αριθμός ημερών παρεχόμενης
κατάρτισης

Ε12

Αριθμός συμμετεχόντων σε
δράσεις κατάρτισης

Μονάδα
Μέτρησης

35.853,75

€
Αριθμός ειδών
προγραμμάτων
κατάρτισης
Αριθμός
ημερών

3.187

Αριθμός
συμμετεχόντων

4

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη της πράξης
ανέρχεται σε 1.832.556,87 € με την παρούσα πρόσκληση και κατανέμεται κατά περιοχή
εστίασης και Περιφέρεια ως ακολούθως:
Πίνακας 3.1
Α/Α

(1)
1
2
3
4
5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
(3)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

(2)
2Α
4Α
4Β
5Α
6Γ

733.022,75 €
274.883,53 €
274.883,53 €
366.511,37 €
183.255,69 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.832.556,87 €
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Πίνακας 3.2

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΥΠΟΕΡΓΟ

(1)

(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
(3)

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας

349.031,07 €
10.925,19 €
97.176,69 €
214.478,73 €
47.150,82 €
121.902,12 €
244.379,25 €
13.225,23 €
252.429,39 €
143.177,49 €
29.900,52 €
179.978,13 €
128.802,24 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.832.556,87 €

3.2

Η ΕΥΕ (με σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ) δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την
κατανομή της ανά περιοχή εστίασης και περιφέρεια ή και να προβεί σε αιτιολογημένη
ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση το Δικαιούχο μέσω
της οικείας ιστοσελίδας του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr).

4

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

4.1

Οι δαπάνες που συσχετίζονται με κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι επιλέξιμες από την
Απόφαση Ένταξης Πράξης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες μετά την ολοκλήρωσή του
προγράμματος κατάρτισης.
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4.2

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν την υποβολή της Αίτησης
στήριξης δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

4.3

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης κατάρτισης
και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα,
περιλαμβάνουν:
Αποζημίωση εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού που αφορούν αποκλειστικά στην
υλοποίηση της δράσης. Δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί των υπαλλήλων, του
Δικαιούχου,
Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του προσωπικού (εκπαιδευτών και
διοικητικού προσωπικού), που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της δράσης,
Γενικά δαπάνες για την υλοποίηση της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων
απόκτησης δεξιοτήτων (ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια), όπως υλικό κατάρτισης
(έντυπο, ηλεκτρονικό κ.α.), υλικά πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με
τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση, κ.λ.π.,
Λειτουργικές δαπάνες (βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013), οι οποίες
αφορούν αποκλειστικά και μόνο την υλοποίηση της δράσης, μεταξύ των οποίων και
δαπάνες τακτικής επιμόρφωσης του προσωπικού του Δικαιούχου,
Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης των καταρτιζόμενων,
Δαπάνες ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της δράσης από τους καταρτιζόμενους.
Σε ειδικές περιστάσεις όπως για παράδειγμα σε περίπτωση πανδημίας (υγειονομική
κρίση του Covid 19) ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας οι οποίες απαιτούν αφενός
κοινωνική αποστασιοποίηση και αφετέρου προστασία και διευκόλυνση των ευπαθών
ομάδων, και καθιστούν αδύνατη την κατάρτιση των υπόχρεων γεωργών με φυσική
παρουσία, η υλοποίηση της εκπαίδευσης μπορεί να γίνει με τηλεκατάρτιση. Η
τηλεκατάρτιση πραγματοποιείται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του δικαιούχου
και αποδοχή - τελική έγκριση από τον ΕΦΔ Οι ευπαθείς ομάδες θα προσδιορίζονται
με βάση τον αρμόδιο εθνικό φορέα
και θα προσκομίζουν τα κατάλληλα
δικαιολογητικά..
Ειδικότερα στην περίπτωση εφαρμογής τηλεκαταρτισης και σύμφωνα με την αριθμ.
Πρωτ.3350/17-12-2020 «Επικαιροποίηση της μελέτης για την εκτίμηση του εύλογου
εύρους μοναδιαίου κόστους των βασικών κατηγοριών δαπανών των έργων που
αφορούν στις δράσεις 1.1.1. και 1.1.2, του μέτρου Μ01 «Δράσεις μετάδοσης
γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020»ισχυουν τα παρακατω,
Αποκλειστικά τηλεκατάρτιση για το σύνολο των καταρτιζόμενων που συμμετέχουν σε
Πρόγραμμα Κατάρτισης και είναι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3: 5,11 / ώρα /
καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
κατάρτισης των 90 ωρών.
. Υλοποίηση μικτών τμημάτων κατάρτισης, με ένα μέρος των καταρτιζόμενων να
συμμετέχουν με φυσική παρουσία και οι υπόλοιποι με τηλεκατάρτιση ,για τους
καταρτιζόμενους που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και είναι
Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3: 6,23 € / ώρα / καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει
πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης των 90 ωρών.
Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση:
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Δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων,
Αποσβέσεις παγίων, όταν συνέβαλλαν για την αγορά τους εθνικές ή κοινοτικές
ενισχύσεις ή όταν δεν αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης,
Τόκοι επί χρεών,
Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στον Δικαιούχο με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους
κατά μονάδα. Ο Δικαιούχος επιστρέφει στους συμμετέχοντες τις δαπάνες που έχουν
καταβάλλει.
Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
4.4

Έργα με έσοδα
Δεν αφορά στην παρούσα δράση.

4.5

Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας
Η αρχή της χρήσης της επιλογής της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους είναι η
εξής: Το σύνολο ή το μέρος των επιλέξιμων δαπανών υπολογίζεται με βάση τις
ποσοτικοποιημένες δραστηριότητες πολλαπλασιασμένες με ένα μοναδιαίο κόστος που
ορίζεται εκ των προτέρων.
Από τη στιγμή που καθορίζεται η τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους, δεν μπορούν
να πραγματοποιηθούν αλλαγές κατά τη διάρκεια ή μετά την υλοποίηση της πράξης, με
σκοπό την αντιστάθμιση της αύξησης δαπανών ή της υποχρησιμοποίησης του διαθέσιμου
προϋπολογισμού.
Όταν μειώνονται οι δηλωθείσες ποσότητες (συγκριτικά με τη μέγιστη προβλεπόμενη
ποσότητα) μειώνεται και ο τελικός προϋπολογισμός.

4.6

Καταβολή ενίσχυσης με τη μορφή τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους
Η ενίσχυση χορηγείται στο Δικαιούχο με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά
μονάδα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη εκτίμησης του εύλογου εύρους του μοναδιαίου
κόστους των επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών.
Το μοναδιαίο κόστος προσδιορίζεται σε 6,389 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και ανά
καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
κατάρτισης των 90 ωρών.
Η δημόσια δαπάνη της Πράξης υπολογίζεται με βάση τον τύπο: αριθμός ωρών x αριθμός
καταρτιζόμενων x μοναδιαίο κόστος: 90ώρες x 3.187 καταρτιζόμενοι x 6,389 €
Για την τεκμηρίωση υλοποίησης της πράξης και της παροχής υπηρεσιών που
ενσωματώνονται στο φυσικό της αντικείμενο απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
εγγράφων που τεκμηριώνουν την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης (Μηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών με αναλυτικά στοιχεία
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης).

5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
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5.1

Ο Δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά την πρόταση του στο ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS).
Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του Δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό
πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην
ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

5.2

Η πρόταση υποβάλλεται μέσω ΟΠΣΑΑ και μόνο η αίτηση στήριξης υποβάλλεται
υπογεγραμμένη στην
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ στη διεύθυνση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 54-56, 10441,
Αθήνα

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Από την ημερομηνία έκδοσης της
Πρόσκλησης
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης
Ημερομηνία υποβολής υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης στην ΕΥΕ ΠΑΑ:
εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής

Πέντε

Δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση στήριξης πέραν των ανωτέρω προθεσμιών και αίτηση για
την οποία δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.
5.3

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣΑΑ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης
στήριξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i)

Αίτηση Στήριξης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Λοιπά έγγραφα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης ο
Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ (μία ΥΔ για τον καθένα χωριστά) δεν
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α· 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
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νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να δηλώνει ότι ο Δικαιούχος μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της πρότασής του:
α) δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών,
β) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του,
γ) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
αντίστοιχα,
δ) δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005.
3. Ισολογισμό και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων τελευταίας περιόδου (1/1/2020 έως
31/12/2020), εγκεκριμένο από το ΔΣ του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο
Ισολογισμός, να υποβληθεί το ισοζύγιο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δεκεμβρίου 2020,
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοκονομικής του κατάστασης,
κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.
4. Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου φορέα με το οποίο:



5.
6.
7.

8.

Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην εν λόγω πρόσκληση,
Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση
να
υπογράψει
όλα
τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης, καθώς και για να καταθέσει την πρόταση.
Πρόγραμμα Κατάρτισης (περιληπτική αναφορά του περιεχομένου των προγραμμάτων
κατάρτισης),
Οργανόγραμμα, του/των Παρόχου/ων,
Συμπληρωμένο πίνακα (σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης) συμμόρφωσης της
προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ
του ΠΑΑ 2014-2020,
Ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει και επιπλέον στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να
ενισχύσουν την πρότασή του.
Ο Δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και
δικαιολογητικά μέσω του ΟΠΣΑΑ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή
αρχείου τύπου pdf.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική
υποβολή, ο Δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ στη διεύθυνση : Λ.
ΑΘΗΝΩΝ 54-56, 10441, Αθήνα, τις ώρες 09:00 -15:00 συνημμένα στην υπογεγραμμένη
αίτηση στήριξης.
Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία
οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.
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Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα
του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της είναι της αποκλειστικής
ευθύνης του Δικαιούχου.
5.4

Διόρθωση – ανάκληση αιτήσεων στήριξης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Ο Δικαιούχος μπορεί να διορθώνει την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα έγγραφα,
ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική
ημερομηνία που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό ακολουθεί τη
διαδικασία Ι.1.2 που προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ ΠΑΑ 20142020) όπως ισχύει.
Εφόσον η διόρθωση αφορά και σε έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή,
αυτά αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΥΕ ΠΑΑ για την αντικατάστασή τους.

6
6.1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) της αίτησης στήριξης διενεργείται από την ΕΥΕ ΠΑΑ,
σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.3 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ΠΑΑ 2014
2020 και εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.
11510/14/12/2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις
Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ
2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθμ πρωτ. 5994/ 25-11-2020
(ΦΕΚ:5455/Β΄/10-12-2020) και με αριθμ.πρωτ. 1014/17-3-2021 (ΦΕΚ΄1298/Β 19-3-2021)
όμοιες απόφασεις
Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου δύναται να ζητηθεί, η υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στον Δικαιούχο. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά
τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του
Δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι
στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης σχετικά με τη βαθμολογία και το οικονομικό αντικείμενο
της αίτησης όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν του διοικητικού ελέγχου, κοινοποιείται στον
Δικαιούχο με σαφή ενημέρωσή του για τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής. Προκειμένου
να επιλεγεί η αίτηση στήριξης θα πρέπει να συγκεντρώνει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση
του 40% της μέγιστης.
Τυχόν προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως και πρωτοκολλείται στην ΕΥΕ ΠΑΑ εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στον Δικαιούχο και εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή η οποία συγκροτείται
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων.
Στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΕ
ΠΑΑ τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης στήριξης την οποία
αφορά η προσφυγή. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν
την προσφυγή διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία μέσω της υποβολής δήλωσης μη
σύγκρουσης συμφερόντων.
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Αν η υποβληθείσα προσφυγή γίνει αποδεκτή, επικαιροποιείται το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος.
6.2

Ένταξη Πράξης: Με βάση τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου η ΕΥΕ ΠΑΑ
εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης Πράξης σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.4 του ΣΔΕ
ΠΑΑ 2014-2020. Τελικός διατάκτης της απόφασης είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων.
Η Έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης
πραγματοποιείται στο ΟΠΣΑΑ με ευθύνη της ΕΥΕ.

6.3

Η σχετική Απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ
2014-2020. Επιπλέον δημοσιοποιείται με ευθύνη της ΕΥΕ, με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο
ή/και κοινοποιείται ατομικά (μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου) στο Δικαιούχο.
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7.
7.1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης, την συμπλήρωση
της αίτησης στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Κακαβά Μαρία τηλ.:
2105272062, e-mail: mkakava@mou.gr, Η. Δημητρούλης τηλ: 2105275205 e-mail:
idimitroulis@mou.gr και Δ. Κολώνης τηλ: 2105275248, e-mail: dkolonis@mou.gr
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την
υποβολή της αίτησης στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.agrotikianaptixi.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο
επικοινωνίας της ΕΥΔ/ΕΥΕ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και
ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ K.
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Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι «Υποχρεώσεις Δικαιούχου»
2. Παράρτημα ΙΙ για την εξειδίκευση της «Εξασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα
με αναπηρία»
3. Παράρτημα ΙΙΙ «Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις
της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 2014-2020»
4. Παράρτημα IV «Πίνακας ανάλυσης τιμών κριτηρίων επιλογής»
5. Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ο Δικαιούχος της πράξης που θα ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020 αναλαμβάνει την τήρηση των
παρακάτω υποχρεώσεων :
1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως
όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη
διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
1. Ο Δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην
Απόφαση Ένταξης της πράξης και μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται σε
αυτή.
Πέραν αυτής της βασικής υποχρέωσης ο Δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα:
2. Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνει τις Υπηρεσίες
στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της πράξης.
3. Να καταρτίζει και να τηρεί μητρώο καταρτιζόμενων για το πρόγραμμα κατάρτισης
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από ΕΦΔ/ΕΥΕ, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο
κίνδυνος συμμετοχής ενός καταρτιζόμενου παραπάνω από μια φορά σε ίδιο πρόγραμμα,
και να ζητά από τους εν δυνάμει καταρτιζόμενους τα απαραίτητα, για το σκοπό αυτό,
δικαιολογητικά.
4. Να αποστέλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ τον προγραμματισμό του σχετικά με την υλοποίηση των
προγραμμάτων κατάρτισης τηρώντας την απαίτηση για ολοκλήρωση αυτής εντός 36
μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης των καταρτιζόμενων, στο υπομέτρο
6.3 των καταρτιζόμενων" ενημερώνοντας για τυχόν επικαιροποίηση του σχετικού
προγραμματισμού σε 6μηνιαία βάση.
5. Να διασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη πρόσκληση των καταρτιζόμενων.
6. Για λόγους παρακολούθησης της υλοποίησης και για τον συντονισμό της Δράσης ο
Δικαιούχος οφείλει να σχεδιάσει και να λειτουργήσει κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα
Παρακολούθησης Καταρτίσεων, στο οποίο θα έχει δικαιώματα πρόσβασης και η ΕΥΕ ΠΑΑ.
Στόχος του συστήματος αυτού είναι η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real-time) του
βαθμού υλοποίησης της Δράσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη υλοποίηση των
προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και να παρέχεται η δυνατότητα λήψης διορθωτικών
ενεργειών. Στο σύστημα αυτό θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν
τους υπόχρεους κατάρτισης και την παροχή της κατάρτισής τους μέσω της Δράσης.
Επιπροσθέτως ο Δικαιούχος οφείλει:
Α) να παρέχει πρόσβαση στην ΕΥΕ ΠΑΑ στο πληροφοριακό σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια
της υλοποίησης της Δράσης,
Β) να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε
εκπαιδευτικής δράσης/εκπαιδευτικό τμήμα ως προς τα στοιχεία που θα απαιτούνται για
κάθε υπόχρεο κατάρτισης,
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Γ) να τροποποιεί άμεσα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος, για τα οποία έχει
ενημερωθεί από τους ΕΦΔ των Υπομέτρου
6.3 ότι συντρέχει σχετικός λόγος
τροποποίησης.
7. Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΟΠΣAΑ με τα
δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και
έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική
διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των
δεικτών.
8.

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει
στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να αποστέλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ την Έκθεση Προόδου Εργασιών με τα στοιχεία
παρακολούθησης της πράξης, σε μηνιαία βάση. Η Έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά
στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του
προγράμματος σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά του
Δικαιούχου.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες
οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως με το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο της πράξης
που δηλώνεται στην ΕΥΕ.
10.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και
για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα,
δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να
διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση
της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
11.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i) Να αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του
Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας
από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε
περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί
προστασίας των δεδομένων.
(ii) Να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας και πληροφόρησης όπως αυτοί προβλέπονται στον
Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 808/2014 Παράρτημα ΙΙΙ και ειδικότερα:
Σε κάθε έγγραφο που εκδίδει, συμπεριλαμβανομένου του παρουσιολογίου ή άλλου
πιστοποιητικού, να περιλαμβάνει στην πρώτη σελίδα:
1.

Τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα όπως
παρουσιάζονται
στην
ιστοσελίδα
http://europa.eu/about-eu/basicinformation/symbols/flag/index_el.htm, αμέσως από κάτω: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και στην επόμενη γραμμή: Η Ευρώπη επενδύει
στις αγροτικές περιοχές.
2.

Την Ελληνική σημαία κατ’ αντιστοιχία και ισομεγέθης αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και αμέσως από κάτω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

Και να αναγράφει σε εμφανές σημείο (footer):
3.

Το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και

4.

Το λογότυπο του ΠΑΑ 2014-2020

Τα ανωτέρω τέσσερα αυτά στοιχεία, μαζί με τους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους, θα
πρέπει να περιλαμβάνονται και σε κάθε ιστοσελίδα σχετική με την υλοποίηση της δράσης.

12. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν την
υλοποίηση την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης. Τα ανωτέρω
στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή
επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς
δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
(ii) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας της τυποποιημένης
κλίμακας μοναδιαίου κόστους θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να αποθηκεύονται τα
σχετικά δεδομένα. Επίσης θα πρέπει να παρέχονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη
συμμετοχή των ωφελούμενων στο πρόγραμμα κατάρτισης (π.χ φύλλα παρουσιών) και
να τηρούνται τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο
εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, την
ΕΥΕ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πληρωμών του ΠΑΑ 2014-2020.

7.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Να αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση κοινοποίησης και
συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Εξειδίκευση της «Εξασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και
τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ.
Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης
Πράξης, οι κάτωθι περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά.

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. αρχαιολογικών χώρων,
παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.

(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί
τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.)

(2) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισμοί
παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)

(3) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος,
προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών,
ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) (2) Πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/
αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λ.π.)
(3)

πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής

(4)

πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου

(5)

πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)

(6)

πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές
(1)

πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών ( βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε

κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”)
(2)
πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου,
δυνατότητα κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι
χώροι εστίασης κ.λπ.)
(3)
πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική
πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)
(4)
πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων μειωμένης
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.)
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Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ.
Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης Πράξης, οι
κάτωθι περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά.
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. αρχαιολογικών χώρων,
παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.
(1)
πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές,
‘οδηγοί τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.)
(2)
πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά,
εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)
(3)
πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος,
προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών,
ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) (2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/
αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.)
(3)

πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής

(4)

πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου

(5)
πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)
(6)

πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)

(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές
(1)
πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε
κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”)
(2)
πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου,
δυνατότητα κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι
χώροι εστίασης κ.λπ.)
(3)
πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική
πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)
(4)
πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων μειωμένης
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.)
(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες
(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε αναπηρικό
αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης
ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη διάθεσης
αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να διανύσουν μικρές μόνο
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αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης εμπορευμάτων κατ’
οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής
βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών ατόμων κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών υποβολής
αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης
μέσω
συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.).

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
(1)
συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις
Οδηγίες για την
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)
του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο
προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”
(2)
στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που
προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα
τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού
Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C
(3)
σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει
και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines
2.0) του W3C
(4)
σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να
λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες
Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του
W3C
(5)
σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία
διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια
πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού»
(6)
σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων
με διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ.
αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης).

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση
(1)
πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιμες
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille,
έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας
στη νοηματική, κ.λπ.)
(2)
πρόβλεψη προσβασιμότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών
υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”,
προσβάσιμων εντύπων και εξοπλισμού, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.)
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Σχετικό θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ
Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα με τη φύση της
πράξης ισχύει ταυτόχρονα με τυχόν ισχύον ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική νομοθεσία/
προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις
κ.λπ.).

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες”
Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και
Α.Π.οικ.29467/13.06.2012

σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 με

“Διευκρινίσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ η οποία απαιτείται να
εμπεριέχεται στις μελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑμεΑ με Α.Π. οικ 42382/16.07.2013 “
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
(Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα
ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων και Απόφαση ΥΠΕΚΑ με Αριθ. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β/
15.10.2013 “Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.”
Α.3. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ
Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών”,
Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411
Β’ “Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών”,
Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισμός των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των
παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης
και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια”.
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”
Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ
(Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές

Γ.1. Κανονισμοί (ΕΕ) με αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα
δικαιώματα των επιβατών
Γ.2. Κανονισμός (EE) με αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος
της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα
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Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”
Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ”
Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ
(Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:

Δ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”
Δ.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία –Απαιτήσεις και
συστάσεις”
(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”
Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”
Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.0
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)
Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση
1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ Αγγλικά)
Ε.7. Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)

Περιεχομένου

Ιστού

ΑΤAG

2.0

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση

ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”-άρθρα 2, 9 και 21 της
Σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
«Συμμόρφωση της προτεινόμενης Πράξης με τις κατευθύνσεις της 152950/23-102015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ
2014-2020»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2014-2020»
ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΑΞΗΣ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ
1. Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των σημαντικών
φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, θα πρέπει μέσω
του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, είτε με τη θέσπιση
ειδικών κριτηρίων, είτε με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους
των αξιολογούμενων προς ένταξη πράξεων, να ακολουθούνται οι παρακάτω
κατευθύνσεις:
1.1. Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής
προτάσεων για ένταξη στο ΠΑΑ, που αφορούν σε
έργα ή δράσεις εντός περιοχών του δικτύου
Natura 2000, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία
της βιοποικιλότητας και το βαθμό συσχέτισης
των αξιολογούμενων προτάσεων με τους
στόχους διατήρησης των προστατευόμενων
ειδών και οικοτόπων κάθε περιοχής, ελέγχοντας
παράλληλα τη συμβατότητα με τις
προβλέψεις των εγκεκριμένων σχεδίων
διαχείρισης, όπου υφίστανται.

1.2. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί μεταξύ των
κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων και ο
βαθμός συσχέτισης των έργων ή δράσεων που θα
ενισχυθούν με την Εθνική Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα (φ.ε.κ. Β΄ 2383/8.8.2014).

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
1.3. Οι επενδύσεις για δασοκομικές τεχνολογίες
ή επεξεργασία, μετακίνηση και αξιοποίηση
δασικών προϊόντων και υποπροϊόντων θα πρέπει
να διασφαλίζουν την ευρωστία των δασικών
οικοσυστημάτων.

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

2. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή
υποβάθμισής τους, θα πρέπει μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και
υλοποίησης του ΠΑΑ, είτε με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων, είτε με βάση τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των αξιολογούμενων προς ένταξη
πράξεων, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
ΝΑΙ
2.1. Ενθάρρυνση προτάσεων για περιορισμό της
διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση της
οργανικής του ύλης.

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
2.2. Ελαχιστοποίηση αλλοιώσεων στο εδαφικό
ανάγλυφο, ιδίως μέσω μέριμνας για την όσο το
δυνατόν μικρότερη επίδραση στη μορφολογία
του εδάφους από τις μεθόδους γεωργικής
καλλιέργειας και το σχεδιασμό των
κτηνοτροφικών μονάδων.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
2.3. Εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για
τη μείωση των συγκεντρώσεων αζώτου και
φωσφόρου στο έδαφος.

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

3. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση
νερού θαπρέπει, μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ,
να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

3.1. Ενθάρρυνση προτάσεων που περιλαμβάνουν
πρακτικές μείωσης κατανάλωσης νερού από
πρωτογενείς υδατικούς πόρους ή/και μείωσης
των υγρών αποβλήτων.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

- 27 -

ΑΔΑ: 9Α7Β4653ΠΓ-4ΛΕ

3.2. Εφαρμογή των βασικών και
συμπληρωματικών μέτρων που καθορίστηκαν
στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του οικείου κάθε φορά Υδατικού
Διαμερίσματος, ιδίως σε ότι αφορά θέματα
άρδευσης και περιορισμό της ρύπανσης από
λιπάσματα και φυτοπροστατευτικές ουσίες.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ
3.3. Έμφαση σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν
την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής
στην κλιματική αλλαγή.

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

4. Για την μείωση των αερίων ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου, θα
πρέπει μέσω του
μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, να ακολουθούνται οι
παρακάτω κατευθύνσεις:

4.1. Ενίσχυση των δασικών οικοσυστημάτων, με
αναδασώσεις και επέκταση της δασικής
διαχείρισης, καθώς και προστασία τους από
πυρκαγιές.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
4.2. Στα έργα διαχείρισης αποβλήτων που
συνοδεύουν τις δράσεις που περιλαμβάνονται
στο ΠΑΑ, θα πρέπει από τα πρώτα στάδια
σχεδιασμού και αξιολόγησης να λαμβάνεται
μέριμνα για ελαχιστοποίηση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

5. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πρέπει μέσω του
μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ και με βάση τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των αξιολογούμενων προς ένταξη
πράξεων, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις<:
5.1 Να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα
έργα του προγράμματος δεν θα ενέχουν
κινδύνους για την υποβάθμιση θέσεων και
ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

5.2 Ο σχεδιασμός των έργων θα πρέπει να
επιδιώκει την ενσωμάτωση τρόπων προβολής και
ανάδειξης των ιστορικών και πολιτιστικών
στοιχείων της περιοχής τους.

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

- 29 -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
“Πίνακας Ανάλυσης Τιμών Κριτηρίων»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ –
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

(%)

(κλίμακα 0-100)

Ισχύουν

1. Ποσοτικοποιημένα

ταυτόχρονα τα

παραδοτέα
1.1

1&2

Σαφήνεια
πρότασης
2. Εξυπηρέτηση των

10 %

θεματικών προτεραιοτήτων
1. Ποιότητα και συνάφεια της

1 ούτε το 2

πρότασης (συμπεριλαμβανομένου
και του εκπαιδευτικού υλικού) και

1. Σύνδεση φυσικού έργου

κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση

με τεχνικά χαρακτηριστικά

του έργου

πρότασης και με
Πληρότητα
πρότασης

δυνατότητα πρακτικής
εξάσκησης

0

Ισχύει το 1

100

Ισχύει το 2

60

Δεν ισχύει ούτε το

αντικειμένου με τεχνικά

1 ούτε το 2

χαρακτηριστικά πρότασης
5%

- 30 -

50

5%

2. Σύνδεση φυσικού

1.3

Ισχύει μόνο το 1
Δεν ισχύει ούτε το

του Μέτρου

1.2

100

Ναι

0

100
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Ωριμότητα

Δυνατότητα άμεσης

υλοποίησης
πρότασης

Ρεαλιστικότητα
1.4

Όχι

υλοποίησης

προϋπολογισμού
πρότασης

1. Περιλαμβάνει τα

Ισχύουν 1,2,3

αναγκαία κόστη υλοποίησης

ταυτόχρονα

2. Τα προβλεπόμενα κόστη

Ισχύουν τα 1 & 2 ή

ανταποκρίνονται στο

τα 1 & 3 κριτήρια

κόστος αναφοράς
3. Ρεαλιστικό κόστους ανά

10 %

διακριτή κατηγορία

Ισχύει μόνο το
κριτήριο 1

δαπανών

0

100

60

30

1. Διαθέτει εμπειρία ειδικά

παρόχου

2.2

στην

επαγγελματική
κατάρτιση

Διαθέτει ειδική

θεματικών πεδίων του

εμπειρία

100

Μέτρου

Εμπειρία
2.1

στην κατάρτιση των

10 %
2. Διαθέτει εμπειρία γενικά

Διαθέτει γενική

σε προγράμματα

εμπειρία

50

κατάρτισης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων.

Καμία εμπειρία

0

1. Διαθέτει πιστοποιημένες

Ισχύει το 1

100

Ισχύει το 2

50

δομές μεταφοράς γνώσης
από ΕΟΠΠΕΠ
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2. Δομή και σύνθεση οργανωτικού

Υλικοτεχνική

σχήματος του παρόχου της σχετικής

υποδομή

υπηρεσίας

2. Διαθέτει πρόσβαση σε

10 %

πιστοποιημένες δομές

Δεν ισχύουν το 1
και το 2

0

1. Πιστοποιημένο
προσωπικό (Μητρώο
ΕΟΠΠΕΠ) ανάλογα με την
ειδικότητα, εξειδίκευση και

Πιστοποιημένο 60-

τις απαιτήσεις των

100

100%

επιμέρους εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε ποσοστό
60 - 100 %
2. Πιστοποιημένο
προσωπικό (Μητρώο
ΕΟΠΠΕΠ) ανάλογα με την
Διαθέσιμο
2.3

ανθρώπινο
δυναμικό

ειδικότητα, εξειδίκευση και

Πιστοποιημένο

τις απαιτήσεις των

40-59%

65

επιμέρους εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε ποσοστό
40 - 59 %
3. Πιστοποιημένο

15 %

προσωπικό (Μητρώο
ΕΟΠΠΕΠ) ανάλογα με την

Πιστοποιημένο

ειδικότητα, εξειδίκευση και

<40%

τις απαιτήσεις των
επιμέρους εκπαιδευτικών

- 32 -
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προγραμμάτων σε ποσοστό
μικρότερο του 40 %

2.4

Διαθεσιμότητα υποστηρικτικού προσωπικού

Πλάνο
3.1

υλοποίησης
δράσης

Ναι

100

Όχι

0

Ναι

100

Όχι

0

5%

Υπάρχει αλληλουχία και
σωστή κλιμάκωση
ενεργειών και οροσήμων

5%

υλοποίησης της δράσης.

Ποσοστό
ολοκληρωμένων

3. Οργάνωση /ροή της

ενεργειών
Ποσοστό υλοποίησης του

παρεχόμενης ενέργειας
3.2

Ρεαλιστικότητα

φυσικού έργου

χρονοδιαγράμ-

(προγράμματα κατάρτισης)

ματος

στο 50% του χρόνου
υλοποίησης της δράσης

75%
10 %

Ποσοστό
ολοκληρωμένων
ενεργειών
50 - 74%

- 33 -
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τουλάχιστον
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Ποσοστό
ολοκληρωμένων
ενεργειών

30

21- 49%
Ποσοστό
ολοκληρωμένων
ενεργειών

0

0- 20%
Πανελλαδική κάλυψη

Πανελλαδική

(δομές σε 9-13

των αναγκών για κατάρτιση ή άλλων

Περιφέρειες)

Εμβέλεια

4. Δυνατότητα πανελλήνιας κάλυψης
4.1

ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων

κάλυψης
παρεχόμενης
δράσης

κάλυψη

της

Περιφερειακή κάλυψη
(δομές σε 3-8 Περιφέρειες)
Τοπική κάλυψη (δομές σε 1
ή 2 περιφέρειες)

15 %

Περιφερειακή
κάλυψη

Τοπική κάλυψη

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% της μέγιστης βαθμολογίας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
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ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Δικαιούχος:

Πόλη:

Ταχ. Διεύθυνση:

Ημερομηνία:

Ταχ. Κώδικας:

Αρ. Πρωτ.:

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

Προς:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 01: ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ 1.1.1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Για ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών
εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 και για τις περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν
στο πλαίσιο της Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.3. έτους 2019 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. …….… πρόσκλησης, με Κωδικό:…..…. της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής του ΠΑΑ για την υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 01, Δράση:
1.1.1 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, Προκήρυξης του υπομέτρου 6.3.»
του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβάλλουμε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με
τίτλο: «……………………………………………..», κωδικό ΟΠΣΑΑ …….. και συνολική
δημόσια δαπάνη …………….. ευρώ.
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Η προτεινόμενη πράξη περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα αίτηση στήριξης και στα σχετικά
συνοδευτικά έγγραφα.
Επιπρόσθετα βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:
α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της προτεινόμενης πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε
θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα
ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
β) Από την εν λόγω πράξη, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, δεν δύναται να
παραχθούν έσοδα, μετά την ολοκλήρωση της πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της.
γ) Κατά την εκτέλεση της πράξης θα τηρούνται η Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία και ιδίως όσον
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την
προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
δ) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει
περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως) σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 6 του Καν.
1303/2013.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

(υπογραφή)

-2-
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Τα ακόλουθα έχουν υποβληθεί στο ΟΠΣΑΑ για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ ………:
Αναγράφονται αναλυτικά από το Δικαιούχο



Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης ο
Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ (μία ΥΔ για τον καθένα χωριστά)
δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α· 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).



Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να δηλώνει ότι ο Δικαιούχος μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της πρότασής του:
α) δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών,
β) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του,
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γ) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του αντίστοιχα,
δ) δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005.



Ισολογισμό και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων τελευταίας περιόδου (1/1/2020 έως
31/12/2020), εγκεκριμένο από το ΔΣ του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο
Ισολογισμός, να υποβληθεί το ισοζύγιο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών
Δεκεμβρίου
2020, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον υπεύθυνο του
λογιστηρίου.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του
κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.









Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου με το οποίο:
 Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην εν λόγω πρόσκληση.
 Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση
να
υπογράψει
όλα
τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης, καθώς και για να καταθέσει την πρόταση.
Πρόγραμμα Κατάρτισης (περιληπτική περιγραφή περιεχομένου κατάρτισης).
Οργανόγραμμα ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Συμπληρωμένος πίνακας (σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης) συμμόρφωσης της
προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ
του ΠΑΑ 2014-2020.
Ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει και επιπλέον στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να
ενισχύσουν την πρότασή του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
EMAIL:

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
(εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός Υποέργα, η αναφορά γίνεται ανά Υποέργο)
1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά,
λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής).

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης και
των επιμέρους υποέργων της).

Εμπειρία παρόχου στην επαγγελματική κατάρτιση

(συμπεριλαμβάνεται πίνακας υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης)

Υλικοτεχνική υποδομή

Διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό

Διαθεσιμότητα υποστηρικτικού προσωπικού

Πλάνο υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα

Εμβέλεια κάλυψης της παρεχόμενης δράσης

3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (α. Ποσοτικοποιημένα παραδοτέα: κατανομή προγραμμάτων κατάρτισης ανά περιφέρεια
και θεματική κατεύθυνση και β. εξυπηρέτηση των θεματικών προτεραιοτήτων-περιοχών εστίασης 2Α,
4Α, 4Β, 5Α, 6Γ του μέτρου)

4.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δυνατότητα άμεσης υλοποίησης)
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5.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
1.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

2.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

3.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ):

(θα πρέπει να αναφέρονται οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της
Πρόσκλησης, για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ΑμεΑ και να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αυτές
προβλέπεται να ικανοποιηθούν. Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται σχετικές απαιτήσεις (λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση της πράξης) δηλώνεται το γεγονός αυτό από τον Δικαιούχο.)

4.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Θα πρέπει να συμπληρώνεται ο πίνακας (σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης – Παράρτημα ΙΙΙ)
συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ
του ΠΑΑ 2014-2020.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:
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