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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  10850 (1)
Σύσταση Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) στο πλαίσιο 

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά−
δας 2007−2013 – Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α/267/3.12.2007).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Καν. (ΕΚ) 
1698/2005 «Για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης (ΕΓΤΑΑ)». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 
«Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α/98/22.4.2005).

5. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α/232/19.9.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 245245/2004 (ΦΕΚ Β/100/6.4.2004) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία διορίστη−
κε ο Παπαγιαννίδης Δημήτριος στη θέση του Ειδικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων.

7. Την υπ’ αριθμ. E(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 
έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013. 

8. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ B/1886/12.9.2008) με θέμα «Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013».

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη στο πλαίσιο της Τεχνικής 
Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας (Κωδικός Μέτρου 511).

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

Άρθρο 1
Ορισμοί

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (European 
Network for Rural Development): Διασύνδεση των εθνι−
κών δικτύων, οργανισμών και διοικητικών υπηρεσιών, 
που έχουν δραστηριότητα στον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης σε Κοινοτικό επίπεδο. 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (εφεξής ΕΑΔ): σύνολο οργα−
νισμών, φορέων, διοικητικών υπηρεσιών, που δραστη−
ριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, το 
οποίο συστήνεται, χωρίς νομική μορφή, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−
2013 – Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (εφεξής ΠΑΑ).

Δομή του ΕΑΔ: η δομή που απαιτείται για το συντο−
νισμό των ενεργειών του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
και λειτουργεί στο πλαίσιο συγκεκριμένης Μονάδας 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013» (εφεξής 
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ΕΥΔ ΠΑΑ). Ο αγγλικός όρος είναι National Network Unit 
(ΝΝU).

Συντονιστική επιτροπή του ΕΑΔ: συγκροτείται από 
στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ και μέλη του ΕΑΔ και έχει κα−
θοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο, όσον αφορά στις 
ενέργειες του ΕΑΔ.

Σχέδιο δράσης του ΕΑΔ: αναλυτική περιγραφή δρά−
σεων και ενεργειών που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων του ΕΑΔ, όπως αυτές προβλέπονται 
κατ΄ελάχιστον στο ΠΑΑ, και το οποίο καταρτίζεται από 
την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 2 
Σύσταση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ, συστήνεται το Εθνικό Αγροτικό 
Δίκτυο (ΕΑΔ), στο οποίο συμμετέχουν οι οργανισμοί/
φορείς καθώς και διοικητικές υπηρεσίες, που εμπλέκο−
νται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, όπως αυτά 
ορίζονται στο Άρθρο 4 της παρούσας. 

Άρθρο 3
Δομή για τη λειτουργία 

του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

Α. Δομή του ΕΑΔ
Αρμόδια Δομή για τη λειτουργία του ΕΑΔ είναι η 

Μονάδα Ε΄: Συντονισμού του Έργου του Εθνικού Αγρο−
τικού Δικτύου της ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
B/1886/12.9.2008) με θέμα «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότη−
τες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−
2013»

Το έργο της Δομής συνίσταται κυρίως στα:
• Κατάρτιση του σχεδίου δράσης του ΕΑΔ. Στο Σχέδιο 

Δράσης θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι δράσεις που 
απαιτούνται για την επίτευξη των δραστηριοτήτων του, 
όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, καθώς επίσης απαι−
τήσεις, προϋποθέσεις και ενέργειες για τη λειτουργία 
του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (για παράδειγμα, 
ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων, θεματικά δίκτυα, συ−
ντονιστικές ομάδες εργασίας). Κατά την εφαρμογή, το 
εν λόγω Σχέδιο Δράσης θα εξειδικεύεται ή και επικαιρο−
ποιείται, στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο. 

• Συντονισμό των δραστηριοτήτων που θα πραγμα−
τοποιηθούν για τα μέλη του ΕΑΔ.

• Ανάθεση/αναθέσεις σε αναδόχους της υλοποίησης 
μέρους ή του συνόλου των ενεργειών που προβλέπονται 
στο σχέδιο δράσης, εφόσον απαιτηθεί. Σημειώνεται ότι 
η ανάθεση/αναθέσεις σε αναδόχους, θα πραγματοποιεί−
ται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών του 
Σχεδίου Δράσης. 

• Διάχυση της πληροφόρησης στα μέλη του δικτύου.
Η Δομή του ΕΑΔ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Αγροτικό 

Δίκτυο και συνεργάζεται με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα 
των άλλων Κρατών – Μελών. 

Β. Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ
Στο πλαίσιο της σχετικής Δομής προβλέπεται η 

σύσταση και λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής, η 
οποία περιλαμβάνει έως 11 μέλη. Η εν λόγω Επιτροπή 
συγκροτείται από μέλη του δικτύου και στελέχη του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
έχει ρόλο καθοδηγητικό και συμβουλευτικό προς τη 
Δομή του Δικτύου όσον αφορά στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης. 

Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή συμβουλεύει την 
ΕΥΔ ΠΑΑ για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών του ΕΑΔ.

Τα μέλη του δικτύου που συμμετέχουν στη Συντονι−
στική Επιτροπή θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά 
των στόχων και των αντικειμένων των Αξόνων του ΠΑΑ. 
Ειδικότερα, στη σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατ’ ελάχιστον η συμμετοχή 
ενός οργανισμού/φορέα για κάθε Άξονα του ΠΑΑ. Τα 
μέλη αυτά ορίζουν έναν εκπρόσωπό τους με τον ανα−
πληρωτή του στην εν λόγω Επιτροπή. 

Η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής καθορίζεται 
με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ. 

Στο πλαίσιο συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτρο−
πής μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν ειδικοί 
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ανάλογα με το αντικεί−
μενο της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης.

Άρθρο 4 
Σύνθεση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

Τα μέλη του ΕΑΔ είναι:
α) οργανισμοί/συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν 

κατηγορίες δικαιούχων ή τους δικαιούχους του προ−
γράμματος ή άλλα μέλη που δραστηριοποιούνται σε 
πεδία σχετικά με τους στόχους και αντικείμενα των 
μέτρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης σε 
Εθνικό επίπεδο.

β) Διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται σε κεντρικό 
και περιφερειακό επίπεδο με την εφαρμογή του Προ−
γράμματος

Ειδικότερα, οι κύριες ενέργειες και αρμοδιότητες των 
ανωτέρω πρέπει να ανταποκρίνονται στους ακόλουθους 
Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους του ΠΑΑ: 

α) Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφι−
κού τομέα

β) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος δια−
χείριση των φυσικών πόρων 

γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές πε−
ριοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγρο−
τικής οικονομίας

δ) Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχό−
ληση και διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω 
της προσέγγισης LEADER.

Ως μέλη του ΕΑΔ καθορίζονται οι ακόλουθοι οργανι−
σμοί/φορείς και διοικητικές υπηρεσίες: 

Α. Οργανισμοί / φορείς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης

1. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών 
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) 

2. ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
3. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 
5. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας 

(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
6. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 

(Ε.Ν.Α.Ε.) 
7. Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 

Ελλάδος 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35061

8. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β) 
9. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

(ΣΕΒΤ) 
10. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 

(ΟΠΕ)
11. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 
12. Ελληνικός Σύνδεσμος Κτηνοτροφίας
13. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
14. Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργι−

κών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ)
15. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
16. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα 

Γεωπονίας – Τομέας Αγροτικής Οικονομίας και Σχολή 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)

17. Πάντειο Πανεπιστήμιο (Ινστιτούτο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης)

18. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
19. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωρο−

ταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
20. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική 

Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
21. Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Οικονομικών Επι−

στημών)
22. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Σχολή Διαχείρισης Φυ−

σικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αγρινίου − Τμήμα Οργά−
νωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

23. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 
24. ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. 
25. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος 

(ΕΛΟΓΑΚ) 
26. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF Hellas)
27. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
28. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 
29. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
30. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), 
31. Φορείς διαχείρισης περιοχών NATURA
32. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 
33. Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Άξονα 4, /

Ελληνικό Δίκτυο LEADER+ (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής 
Ανάπτυξης), /ΗΕLLADA

34. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

35. Ένωση Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρι−
σμών 

36. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο−
διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)

Υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΑΑΤ που εμπλέκονται 
στη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ, ειδικότερα: 

37. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ 
ΠΑΑ)

38. Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων 
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης

39. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Ορι−
ζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης

40. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του Προ−
γράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007− 
2013

41. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013

42. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Υποδομών Αγρο−
τικής Ανάπτυξης

43. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αλιείας»

44. Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
45. Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευ−

νας 
46. Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
47. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρ−

θρώσεων (Εκπρόσωποι ανά μέτρο ΠΑΑ)
48. Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών
49. Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περι−

βάλλοντος
50. Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονο−

μίας
51. Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων
52. Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θή−

ρας 
53. Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περι−

βάλλοντος 
54. Διεύθυνση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων 
55. Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
56. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών
57. Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλ−

λοντος 
58. Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής
59. Διεύθυνση Πολιτικής Γης
60. ΕΛΓΑ
61. Διεύθυνση Τοπογραφικής
62. Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής
63. Διεύθυνση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
64. Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής 
65. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης
66. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης
Τα μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου: 
1. μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων 
στο Σχέδιο Δράσης ενεργειών του ΕΑΔ.

2. μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στην ΕΥΔ ΠΑΑ 
που διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνο−
γνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

3. ορίζουν έναν εκπρόσωπό τους, ως άτομο επικοινωνί−
ας με το οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή η ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 5 
Αντικείμενο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 

Ως κύριο αντικείμενο του ΕΑΔ ορίζονται: 
Η διασύνδεση των οργανισμών/φορέων και Διοικητι−

κών Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στον τομέα της αγρο−
τικής ανάπτυξης και οι οποίοι αποτελούν τα μέλη του.

Η διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και η υπο−
στήριξη της εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολι−
τικής αγροτικής ανάπτυξης, όπως επίσης και η διασφά−
λιση και ο συντονισμός της ροής πληροφοριών μεταξύ 
τοπικού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου. 

Οι βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, όπως αυτές 
προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 που θα αναλη−
φθούν στο πλαίσιο του ΕΑΔ αφορούν: 

εντοπισμό, ανάλυση και πληροφόρηση σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις μεταβιβάσιμες ορθές 
πρακτικές για την αγροτική ανάπτυξη, 

οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, 
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παροχή τεχνικής στήριξης για τη διατοπική και δια−
κρατική συνεργασία για το Μέτρο 421 στο πλαίσιο του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ, 

διάχυση γνώσης και εμπειρίας σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο,

συνεργασία και διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Αγροτι−
κό Δίκτυο και τα άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες θα εξειδικευθούν στο 
Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που θα 
καταρτισθεί από την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ

1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση των 
μελών του ΕΑΔ και την ενεργή συμμετοχή τους στις 
προβλεπόμενες δραστηριότητες. 

2. Η ΕΥΔ ΠΑΑ σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επι−
τροπή, καθορίζει τις ενέργειες του ΕΑΔ. 

Άρθρο 7 
Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Οι λοιπές διατάξεις και λεπτομέρειες εφαρμογής που 
αφορούν στη λειτουργία του ΕΑΔ θα καθορίζονται με 
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα των Κοινοτικών Πόρων 
και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2008

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Ö
    Αριθμ. 10851 (2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δι−

αχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Υπη−
ρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Πρωτοβουλίας LEADER +, 
που μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδι−
κή Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 
με την υπ’  αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινή υπουργι−
κή απόφαση.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. To π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός 
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

4. Τον υπ’ αριθμ. 1290/2005 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμ−
βουλίου της 21.6.2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής καθώς και τους εφαρμοστικούς 
κανονισμούς αυτού υπ’ αριθμ. 883/2006, 884/2006 και 
885/2006 όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Τον υπ’ αριθμ. 1698/2005 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβου−
λίου της 20.9.2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Τον υπ’ αριθμ. 1974/2006 Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτρο−
πής της 15.12.2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του υπ’ αριθμ. 1698/2005 Κανονισμού (ΕΚ) 
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Τον υπ’ αριθμ. 1975/2006 Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτρο−
πής της 7.12.2006, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων 
εφαρμογής του υπ’ αριθμ. 1698/2005 Κανονισμού (ΕΚ) 
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασι−
ών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε 
σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 
όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Την υπ’ αριθμ. E(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 
έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013. 

9. Την υπ’ αριθμ. 334242/9.2.2001 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ133/Β΄/2001) με τίτλο «Σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τίτλο: Υπηρε−
σία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Πρω−
τοβουλίας LEADER+», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει κάθε φορά.

10. Την με υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕK 1886/
Β΄/12.9.2008) Κοινή Υπουργική απόφαση με τίτλο «Ανα−
διάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ει−
δικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007−2013», όπως ισχύει κάθε φορά. 

11. Την με υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 (ΦΕΚ 2153/
Β΄/16.10.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για τη θέσπιση Συστήματος Δι−
αχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013.

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

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται 

αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Πρωτοβουλίας LEADER+, η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 334242/9.2.2001 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 133/Β΄/2001), μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης LEADER του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 και αναδιαρθρώθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση, αναλαμβάνει καθήκοντα της Ειδικής Υπηρεσί−
ας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007−2013» (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα 
με την παράγραφο 7(γ) του άρθρου 5 του ν.3614/2007 
για τα ακόλουθα μέτρα του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 − Αλέξανδρος Μπαλ−
τατζής» (εφεξής ΠΑΑ):
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Άξονας 4 «Προσέγγιση LEΑDER»

Κωδικός 
μέτρου

Τίτλος μέτρου

Προϋπολογισμός
Δημόσιας 
Δαπάνης

σε €

41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

230.208.053,1 

411 Ανταγωνιστικότητα 30.027.139,4 

413 Ποιότητα ζωής/
Διαφοροποίηση

200.180.914,7 

421 Συνεργασία 10.009.045,3 

431 Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση 55.049.751,6 

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης των ανωτέρω 
Μέτρων είναι ενδεικτικός και δύναται να αναμορφώνε−
ται σύμφωνα με τους κάθε φορά ισχύοντες χρηματο−
δοτικούς πίνακες του ΠΑΑ και τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ. 

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του Προγράμ−
ματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 −2013, όπως 
μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
324005/9.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση, αναλαμβάνει, 
στο πλαίσιο του ΠΑΑ για τα Mέτρα του άρθρου 1 της 
παρούσας, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

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

αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και του ΠΑΑ, 

των αξιολογήσεων του ΠΑΑ, 
της σύνταξης των Eτήσιων και Tελικών Eκθέσεων 

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

της εκπόνησης, επεξεργασίας και εισήγησης θεμάτων 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα), 

του προγραμματισμού / κατανομής χρηματοοικονο−
μικών στοιχείων των Μέτρων του Άρθρου 1 της πα−
ρούσας, 

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

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

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

των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
των Μέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας.

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

3. Εισηγείται την έκδοση του απαιτούμενου θεσμικού 
πλαισίου που απαιτείται για την υλοποίηση των Μέτρων 
του άρθρου 1 της παρούσας με τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

4. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδί−
κευση των Μέτρων, που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.

5. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Μέτρων 
του άρθρου 1 της παρούσας και ειδικότερα τη χρημα−
τοοικονομική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, καθώς και τις 
σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την απόφαση 
έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ, μετά από οδηγίες της 
ΕΥΔ ΠΑΑ. Συντάσσει σχετικές αναφορές για την ενη−
μέρωση της ΕΥΔ ΠΑΑ.

6. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+2 των 
Μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει 
σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ. 

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

8. Επεξεργάζεται τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
των Μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας και εισηγείται 
σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστικοποίηση ή/και 
την τροποποίησή τους. 

9. Εισηγείται, σε συνέχεια ανοιχτού διαγωνισμού, την 
επιλογή των ΟΤΔ και την έγκριση των αντίστοιχων 
τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ, καθώς 
και τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία. Εισηγείται την 
έγκριση τυχόν τροποποιήσεων των τοπικών προγραμ−
μάτων κατά τη διάρκεια εφαρμογής. 

10. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απαιτούμενη πλη−
ροφόρηση και στοιχεία για την εγγραφή στο ΠΔΕ των 
προς χρηματοδότηση πράξεων, καθώς και τις τροπο−
ποιήσεις του.

11. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις προς 
τις ΟΤΔ του Άξονα 4 του ΠΑΑ σχετικές με την παρα−
κολούθηση και διαχείριση των τοπικών τους προγραμ−
μάτων. 

12. Παρακολουθεί το έργο και την τήρηση των υποχρε−
ώσεων των ΟΤΔ, εξασφαλίζει ότι διαθέτουν διοικητική 
και ελεγκτική ικανότητα για τους ελέγχους που αναλαμ−
βάνουν και εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα εποπτείας 
τους.

13. Εξετάζει τα Τεχνικά Δελτία των πράξεων που υπο−
βάλλουν οι ΟΤΔ και μεριμνά για την έκδοση απόφασης 
ένταξης−χρηματοδότησης των πράξεων στον Άξονα 4 
του ΠΑΑ, καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της 
απόφασης ένταξης ή της ανάκλησης αυτής. 

14. Προβαίνει στην ένταξη του Τεχνικού Δελτίου της 
πράξης στο Πληροφοριακό Σύστημα.

15. Τηρεί αρχείο για τις ενταγμένες πράξεις και ενη−
μερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πλη−
ρωμών.

16. Παρακολουθεί και διατυπώνει γνώμη, όπου απαι−
τείται, κατά την εξέλιξη των σταδίων κατάρτισης δη−
μοσίων συμβάσεων έργων, ιδίως κατά τη διαδικασία 
διακήρυξης, ανάθεσης, κατάρτισης και τροποποίησης 
της σχετικής σύμβασης. 

17. Παρακολουθεί και εποπτεύει την πορεία υλοποίη−
σης των τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 
και ειδικότερα:

− εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των τοπικών προγραμμάτων και μεριμνά για την έγκαιρη 
επίλυσή τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,

− προτείνει μέτρα υποστήριξης των ΟΤΔ, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε συνεργα−
σία με την ΕΥΔ ΠΑΑ,

− παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των τοπικών προγραμμάτων, καθώς και το προβλεπό−
μενο χρονοδιάγραμμα,

− εξετάζει τον βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτι−
κών στόχων των πράξεων σύμφωνα με τις αναληφθεί−
σες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από 
τους όρους της απόφασης Ένταξης − Χρηματοδότησης 
ή χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, 
σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαί−
νει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση 
αδικαιολόγητων αποκλίσεων, εισηγείται την ανάκληση 
ή κατά περίπτωση την τροποποίηση της Απόφασης 
Ένταξης −Χρηματοδότησης της πράξης,

− παρακολουθεί τις ΟΤΔ σχετικά με την τήρηση των 
υποχρεώσεών τους, την πορεία των πράξεων που εκτε−
λούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση 
χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής 
κωδικοποίησης, καθώς και την υποχρέωσή τους για 
την υποβολή δελτίων παρακολούθησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των πράξεων των τοπικών 
προγραμμάτων.

18. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συγχρηματο−
δοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
τους. Για το σκοπό αυτό διενεργεί επιτόπιους ελέγχους 
δειγματοληπτικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
υπ’ αριθμ. 1975/2006, Καν. (ΕΚ) οι οποίοι καλύπτουν ανά 
περίπτωση τις ενδεικνυόμενες διοικητικές, οικονομικές 
και φυσικές πτυχές των πράξεων των Μέτρων του άρ−
θρου 1 της παρούσας, και ειδικότερα: 

− Εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή των απαιτούμενων 
διοικητικών ελέγχων πριν από την ένταξη και κατά την 
υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων, την τήρηση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών και ιδίως των εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων που διέπουν την υλοποίηση και 
συγχρηματοδότηση των πράξεων.

− Επιβεβαιώνει τα ανωτέρω με επισκέψεις στον τόπο 
εκτέλεσης των πράξεων.

19. Κατανέμει τους επιτόπιους ελέγχους ετησίως βά−
σει ανάλυσης κινδύνου που παρουσιάζουν οι διάφορες 
δεσμεύσεις στο πλαίσιο κάθε μέτρου του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ και φυλάσσει αρχείο της μεθοδολογίας του δείγ−
ματος.

20. Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων και μεριμνά για την 
καταχώρηση των αποτελεσμάτων τους στο Πληροφορι−
ακό Σύστημα και την κοινοποίησή τους στην ΕΥΔ ΠΑΑ, 
στον Οργανισμό Πληρωμών, στην ΟΤΔ, στο δικαιούχο 
και σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

21. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδεί−
ξεις για ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη διενέργεια 
έκτακτου επιτόπιου ελέγχου, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ 
και τον Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται ει−
σηγείται στα αρμόδια όργανα την αναστολή της χρη−
ματοδότησης.

22. Εισηγείται τη μείωση ή ακύρωση μέρους ή του 
συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
ως αποτέλεσμα ελέγχου και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ 
και τον Οργανισμό Πληρωμών προκειμένου να πραγ−
ματοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες ανάκτησης των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

23. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης της πράξης.

24. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο 
Πληροφοριακό Σύστημα.

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις του φορέα 

στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες 

1. Τηρεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του ΠΑΑ.

2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτήν 
κάθε πληροφορία που ζητείται.

3. Ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ για τις προσκλήσεις στις 
οποίες προβαίνουν οι ΟΤΔ για την υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35065

4. Ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πλη−
ρωμών για τις εντάξεις πράξεων στα Μέτρα του άρθρου 
1 της παρούσας. 

5. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ στοιχεία για τη διατύπωση 
προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των 
Μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας.

6. Έχει την ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικο−
ποιημένων δεικτών των Μέτρων/Δράσεων του Άρθρου 
1 της παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ και 
τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ .

7. Παρέχει στον Οργανισμό Πληρωμών την αναγκαία 
πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύ−
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

8. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους, από το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθε−
ωρήσεις, που διενεργούνται απ΄ όλα τα αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται ελέγχους 
από την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτήν όλα τα ανα−
γκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο κατά 
τα δέοντα τρόπος άσκησης των καθηκόντων που του 
έχουν ανατεθεί. 

9. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 
υπ’ αριθμ. 885/2006 Καν. (ΕΚ).

10. Διασφαλίζει ότι τηρούνται λεπτομερή μητρώα για 
κάθε καθεστώς ενισχύσεων, που αναφέρεται στο Κε−
φάλαιο 9Β του ΠΑΑ, επί δέκα έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική ενί−
σχυση. Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν όλες τις αναγκαί−
ες πληροφορίες για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής που ορίζονται στον υπ’ αριθμ. 
1628/2006 Καν. (ΕΚ), περιλαμβανομένων των πληροφο−
ριών για το καθεστώς των επιχειρήσεων των οποίων 
το δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται από το καθεστώς 
τους ως ΜΜΕ. 

11. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο 
Πληροφοριακό Σύστημα. Στις περιπτώσεις χρήσης επι−
μέρους πληροφοριακών συστημάτων από τις ΟΤΔ, δι−
ασφαλίζει την σε περιοδική βάση αξιόπιστη διαβίβαση 
των δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα.

12. Συνεργάζεται με την Μονάδα Ε’ της ΕΥΔ ΠΑΑ στο 
πλαίσιο του έργου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου για 
αντικείμενα που σχετίζονται με τα Μέτρα του Άξονα 4.

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007 −2013» (ΕΥΔ ΠΑΑ)

1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρε−
σία Διαχείρισης LEADER του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 −2013 για:

θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με τη 
διαχείριση των Μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας,

τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που 
σχετίζονται με τα Μέτρα του άρθρου 1 της παρούσας,

το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
και κάθε τροποποίηση αυτού,

τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των πράξεων 
των Μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Η ΕΥΔ ΠΑΑ συντονίζει και εποπτεύει την Ειδική Υπη−
ρεσία Διαχείρισης LEADER του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 −2013 ως προς την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας και έχει 
την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχεί−
ριση του συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

3. Η ΕΥΔ ΠΑΑ εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύν−
σεις στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του 
Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−
2013 σχετικές με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγη−
σης, παρακολούθησης και διαχείρισης των Μέτρων του 
άρθρου 1 της παρούσας. 

4. Η ΕΥΔ ΠΑΑ μεριμνά για την εγγραφή στο ΠΔΕ των 
προς χρηματοδότηση πράξεων των Μέτρων του άρθρου 
1 της παρούσας και ενημερώνει σχετικά την Ειδική Υπη−
ρεσία Διαχείρισης LEADER του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 −2013 

5. Η ΕΥΔ ΠΑΑ παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοι−
χεία ως προς την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των πράξεων των Μέτρων του Άρθρου 1 
της παρούσας. 

6. Η ΕΥΔ ΠΑΑ παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη 
ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του Προγράμμα−
τος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 −2013 με τα 
απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για 
τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, 
τους ελέγχους, την αξιολόγηση, καθώς και τις λογιστι−
κές εγγραφές των πράξεων των Μέτρων του Άρθρου 
1 της παρούσας. 

7. Η ΕΥΔ ΠΑΑ παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του Προγράμμα−
τος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 −2013 όσον 
αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων για τα Μέτρα του άρ−
θρου 1 της παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία 
ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

8. Η ΕΥΔ ΠΑΑ διενεργεί ελέγχους στην Ειδική Υπηρε−
σία Διαχείρισης LEADER του Προγράμματος Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 −2013. 

9. Η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την ευθύνη για την υποβολή στην 
ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της 
ΕΕ σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
LEADER του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδος 2007−2013.

10. Η ΕΥΔ ΠΑΑ εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πλη−
ρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για 
τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
των μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02024560212080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00


		2008-12-03T10:09:16+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




