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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.12.1/137002/Β3 (1) 
  Ρύθμιση θεμάτων διάθεσης, διακίνησης, κοστολόγη−

σης και πληρωμής διδακτικών συγγραμμάτων.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 23 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και 

λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α87) 

β) Της παρ. E’ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 «Δομή 
και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173). 

γ) Του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της Ανώ−
τατης Εκπ/σης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού 
Τομέα αυτής» (Α 152). 

δ) Του άρθρου 15 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των 
Α.Ε.Ι.» (Α 69). 

ε) Του άρθρου 22 παρ.3 του ν.2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού Ελέγχων και Δαπανών του Κράτους 
κ.λ.π.» (Α 247). 

στ) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση 
θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκ−
πάιδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152). 

ζ) Του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο 
Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκ−
παίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

η) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 
63/2005 Α΄98). 

θ) Του π.δ. 226/2007 «Περί του τρόπου δωρεάν προμή−
θειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους 
φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι.» (Α 256). 

ι) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών» (Β΄1948), όπως ισχύει.

ια) Της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944). 

ιβ) Των υπ’ αριθμ. Φ.141/Β3/1402/20.3.1984 «Έκδοση και 
διακίνηση διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι. καθώς και αντί−
στοιχες καταβολές» (Β΄159) και Ε5/5878/1.11.1988 «Περί 
έκδοσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων των 
Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχες καταβολές» (Β΄ 838) Υπουργικών 
αποφάσεων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης.

ιγ) Της υπ’ αριθμ. Φ.5/107227/Β3/1.10.2007 απόφασης 
«Παροχές και διευκολύνσεις στους φοιτητές των Ανώ−
τατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών» (Β΄ 1994) 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ύψους € 27.000.000 περίπου για το τρέχον 
οικονομικό έτος και ύψους € 52.500.000 περίπου για το 
2009 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Για το τρέ−
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χον οικονομικό έτος η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.19−250 ΚΑΕ 1123, Φ.19−240 ΚΑΕ 2422 και 
Φ.19−230 ΚΑΕ 2424 και 1123). Για τα επόμενα οικονομικά 
έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα 
εγγράφονται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο
Μόνο

1. Στους φοιτητές ή σπουδαστές διανέμεται δωρε−
άν ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα για κάθε διδασκόμενο 
υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος 
σπουδών που ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρω−
μένο στο γνωστικό του αντικείμενο και καλύπτει κατά 
το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης 
και του περιεχομένου του μαθήματος, όπως καθορίζε−
ται στον Οδηγό Σπουδών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος ή προγράμ−
ματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 7 και 
8 του π.δ. 226/2007. Στην έννοια του ενιαίου συγγράμ−
ματος περιλαμβάνονται και τα βιβλία ασκήσεων,καθώς 
επίσης CD και DVD ύστερα από πρόταση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τομέα και απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών, 
προκειμένου να διανεμηθούν στους δικαιούχους φοιτη−
τές ή σπουδαστές.

2. Τα διδακτικά συγγράμματα, τα οποία έχουν κο−
στολογηθεί από τις επιτροπές κοστολόγησης ή έχει 
χορηγηθεί σε αυτά ποσοστό προσαύξησης μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008, διατηρούν τις ίδιες 
τιμές κοστολόγησης για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη 
όπως αυτές αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις, 
οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα Φ.Ε.Κ.. Για τα διδακτικά 
συγγράμματα που έχουν κοστολογηθεί και από τις δυο 
επιτροπές (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) ή έχει χορηγηθεί 
σε αυτά ποσοστό προσαύξησης, ισχύει η τιμή κοστο−
λόγησης των Πανεπιστημίων.

3. Οι εκδότες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την 
εκ νέου κοστολόγηση μετά την πάροδο τουλάχιστον 
(2) δύο ετών. Η διετία υπολογίζεται από το ακαδημαϊκό 
έτος 2008−2009.

4. Τα διδακτικά συγγράμματα, τα οποία περιλαμβάνο−
νται στους οριστικούς καταλόγους των Τμημάτων ή των 
Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. (μη συμπε−

ριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων) 
και ουδέποτε κοστολογήθηκαν, κοστολογούνται από 
την επιτροπή κοστολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 6 της παρούσας απόφασης.

5. Βελτιωμένες εκδόσεις των διδακτικών συγγραμμά−
των με ποσοστό βελτίωσης τουλάχιστον 20% που βε−
βαιώνεται από σχετική γνωμοδότηση του οικείου Τομέα 
ως προς το ποσοστό βελτίωσης, κοστολογούνται από 
την επιτροπή κοστολόγησης εφόσον αυτό ζητηθεί με 
αίτηση του εκδότη.

6. Ο οριστικός κατάλογος των διδακτικών συγγραμ−
μάτων αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. ή 
της Α.Ε.Α. κατά περίπτωση και στην επίσημη ιστοσε−
λίδα του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών.Ο 
εν λόγω κατάλογος φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή 
του Προέδρου ή Προϊσταμένου του Τμήματος ή του 
Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών και του Γραμ−
ματέα του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών 
του οικείου Ιδρύματος.Οι Γραμματείες των Τμημάτων 
και των Προγραμμάτων Σπουδών αποστέλλουν τον 
αναφερόμενο κατάλογο μαζί με τις ειδικές βεβαιώσεις 
αιτιολόγησης ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας ή στη Διεύθυνση Ανώτατης Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης κατά περίπτωση,στα Τμήματα 
των Διδακτικών Συγγραμμάτων των Ιδρυμάτων καθώς 
και στους εκδότες ώστε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία 
κοστολόγησης. Ο εκδότης με σχετική αίτηση, υποβάλλει 
κατά περίπτωση στη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητι−
κής Μέριμνας ή στη Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 

i) Ένα αντίτυπο του διδακτικού συγγράμματος. 
ii) Υπεύθυνη δήλωση με συνημμένη κατάσταση στην 

οποία θα αναφέρεται η τιμή ελευθέρου εμπορίου χω−
ρίς Φ.Π.Α. που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
υπεύθυνης δήλωσης. 

iii) Επίσημο τιμοκατάλογο των εκδόσεων του ακαδη−
μαϊκού έτους για το οποίο υποβάλλεται προς κοστο−
λόγηση το σύγγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση η τιμή κοστολόγησης των διδακτι−
κών συγγραμμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% 
της τιμής τους στο ελεύθερο εμπόριο. 

7. Η κλίμακα τιμών κοστολόγησης των διδακτικών 
συγγραμμάτων παρατίθεται ενδεικτικά στον κατωτέ−
ρω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ανά σελίδα) 

ΑΠΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟ−ΜΑ−
ΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕ−
ΧΝΙΚΟ−ΤΕΧΝΗΣ

ΣΚΛΗΡΟ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ

CD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑΣ

1ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ 1 ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 14x21 0,030−0,040 0,040−0,050 0,050−0,062 0,040−0,050 0,050−0,060 0,060−0,072 1,00−1,30 1,00−1,20
17x24 0,035−0,048 0,040−0,058 0,060−0,070 0,040−0,058 0,050−0,068 0,060−0,080 1,00−1,30 1,00−1,20
21x29 0,040−0,080 0,050−0,100 0,070−0,124 0,050−0,100 0,060−0,120 0,070−0,144 1,50−2,10 1,00−1,20

ΑΠΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟ−ΜΑΘΗ−
ΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙ−

ΚΟ−ΤΕΧΝΗΣ

ΣΚΛΗΡΟ 
ΕΞΩΦΥΛ−

ΛΟ

CD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑΣ

1ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ 1 ΧΡΩΜΑ 2ΧΡΩΜΟ 4ΧΡΩΜΟ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ 14x21 0,030−0,050 0,040−0,060 0,050−0,072 0,045−0,060 0,050−0,070 0,060−0,082 1,00−1,30 1,00−1,20
17x24 0,030−0,058 0,040−0,068 0,060−0,080 0,050−0,068 0,060−0,078 0,060−0,090 1,00−1,30 1,00−1,20
21x29 0,060−0,100 0,070−0,120 0,070−0,145 0,070−0,120 0,080−0,140 0,080−0,165 1,50−2,10 1,00−1,20
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8. Στο Φ.Ε.Κ. θα αναφέρονται μόνο τα στοιχεία του εκ−
δότη, του συγγραφέα, ο τίτλος και η τιμή κοστολόγησης 
του διδακτικού συγγράμματος καθώς και το ακαδημαϊκό 
έτος διανομής. Δε θα αναφέρονται Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α., Τμήμα 
ή Πρόγραμμα Σπουδών διανομής.

9α. Αιτήσεις για κοστολόγηση των διδακτικών συγ−
γραμμάτων υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 
εκάστου έτους. 

9β. Εκκρεμότητες κοστολόγησης διδακτικών συγγραμ−
μάτων παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών ρυθμίζονται μέχρι 
30.6.2009, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου εκδότη. 

10. Ένσταση ως προς την τιμή κοστολόγησης μπορεί 
να υποβάλεται στην επιτροπή κοστολόγησης εντός μη 
ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως της σχετικής απόφασης κοστολόγησης. Εκπρό−
θεσμη αίτηση δεν εξετάζεται.

11. Τα κλασσικά κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής, Λα−
τινικής, Βυζαντινής και Νεοελληνικής Γραμματείας, κώ−
δικες, άτλαντες, λεξικά, λευκώματα, παρτιτούρες, ερ−
γαστηριακές ασκήσεις και άλλα διδακτικά βοηθήματα 
δεν αποτελούν συγγράμματα για τα οποία ο φοιτητής 
ή σπουδαστής έχει σύμφωνα με το π.δ. 226/2007 δι−
καίωμα επιλογής,εφόσον όμως υπάρξει πρόταση της 
Γ.Σ. του Τομέα και απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ή 
του Προγράμματος Σπουδών,περιλαμβάνονται σε ειδικό 
κατάλογο και διανέμονται σε όλους τους δικαιούχους 
φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.. 

Επισημαίνεται ότι όπου υπάρχουν περισσότερα κλιμά−
κια του ιδίου μαθήματος μπορούν οι διδάσκοντες του 
οικείου κλιμακίου, να προτείνουν στην Γενική Συνέλευση 
του Τομέα, διαφορετικά βοηθήματα για κάθε κλιμάκιο.

Για τους φοιτητές Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των 
Α.Ε.Ι. επιτρέπεται η διανομή και ξενόγλωσσων βοηθη−
μάτων (παρτιτούρες). 

Για τους φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών με−
τάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου επιτρέ−
πεται η διανομή και γενικών λεξικών, μονόγλωσσων ή 
δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων) και ειδικών ορο−
λογιών για τις δυο γλώσσες εργασίας τους, καθώς και 
σε μία της επιλογής τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος. Επίσης, για τους φοιτητές του 
Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευ−
ξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης επι−
τρέπεται η διανομή και γενικών λεξικών, μονόγλωσσων 
ή δίγλωσσων (ευθέων ή και αντιστρόφων) και ειδικών 
ορολογιών για τις Παρευξείνιες γλώσσες, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Τα διδακτικά αυτά βοηθήματα περιλαμβάνονται σε 
ειδικό κατάλογο και διανέμονται σε όλους τους δικαι−
ούχους φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., 
εφόσον η διανομή τους είναι αναγκαία ύστερα από 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τομέα. Για την κοστολόγησή τους εφαρμόζεται η 
ίδια διαδικασία με τα διδακτικά συγγράμματα.

12. Για τα ξενόγλωσσα βιβλία των Τμημάτων ξένων 
Γλωσσών και Φιλολογιών των παν/μίων εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.141/Β3/1402/20.3.1984 
υπουργικής απόφασης (Β 159). 

13. Στη δωρεάν διανομή διδακτικών συγγραμμάτων δεν 
περιλαμβάνονται διδακτορικές διατριβές, βιβλιογραφίες, 
μονογραφίες περιορισμένου αντικειμένου, άρθρα και 
λοιπά δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο 

(εξαιρουμένων των επιστημονικών περιοδικών), κασέτες, 
ταινίες (VIDEO κ.λ.π.), δισκέτες, ντοσιέ εργασίας, παι−
χνίδια, εκδόσεις τέχνης (συλλογές εικόνων, συλλογές 
σχεδίων κ.λ.π.), περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, πανδέκτες, 
συνεντεύξεις, και γενικά υλικό που δεν μπορεί να θεω−
ρηθεί ως διδακτικό σύγγραμμα, καθώς επίσης ανακοι−
νώσεις συνεδρίων, ανακοινώσεις συμποσίων, πρακτικά 
συνεδρίων ή ημερίδων πρακτικά σεμιναρίων (εκτός 
εκείνων που έχουν υποστεί επιστημονική επεξεργασία 
και δημοσιεύονται στη συνέχεια και αυτό αποδεικνύεται 
από βεβαίωση του οικείου Τομέα). 

14. Βιβλία με το σύστημα των συγγραφικών δικαιωμά−
των καθώς και πανεπιστημιακές παραδόσεις δε διανέ−
μονται. Τυχόν αποθέματα βιβλίων από προηγούμενες 
εκδόσεις ή ανατυπώσεις παραδίδονται στις βιβλιοθήκες 
του Ιδρύματος. Πανεπιστημιακές παραδόσεις που μέχρι 
σήμερα διανέμονταν με απεριόριστο αριθμό σελίδων και 
με συγγραφικά δικαιώματα μπορούν να διανέμονται σε 
όλους τους φοιτητές ή σπουδαστές ως πανεπιστημια−
κές σημειώσεις χωρίς καταβολή συγγραφικών δικαιω−
μάτων και με απεριόριστο αριθμό σελίδων. Πρόσθετοι 
φάκελλοι επιτρέπονται να διανέμονται σε όλους τους 
φοιτητές ή σπουδαστές χωρίς καταβολή συγγραφικών 
δικαιωμάτων και χωρίς περιορισμό σελίδων.

15. Μετά την υποβολή της δήλωσης του εκδοτικού 
οίκου για τα πραγματικώς διανεμηθέντα αντίτυπα (παρ. 
12, αρ. 1 του π.δ. 226/2007) προς την αρμόδια υπηρεσία 
του Ιδρύματος και εντός (30) τριάντα ημερών:

i) Συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται από τον αρ−
μόδιο υπάλληλο που διενεργεί το σχετικό έλεγχο, υπεύθυνη 
δήλωση για τον αριθμό των διανεμηθέντων αντιτύπων.

ii) Συντάσσεται εις τριπλούν κατάσταση πληρωμής με 
τα σχετικά οικονομικά στοιχεία με βάση τη δημοσιευ−
θείσα στο ΦΕΚ απόφαση κοστολόγησης.

Τα ανωτέρω υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προ−
ϊσταμένο του Τμήματος ή τον Διευθυντή του Προγράμμα−
τος Σπουδών και διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες 
των Ιδρυμάτων προκειμένου να καταβληθεί η δαπάνη στο 
δικαιούχο εκδότη από την οικονομική υπηρεσία του Ιδρύ−
ματος ή την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2008  

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 
F

Αριθμ. 9828 (2)
    Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−

ρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελ−
λάδας 2007−2013» (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην «Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από 
το ΕΓΤΠΕ−Π», που μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε 
σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων 
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. 
324005/9.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κώδικας Νο−
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μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα». 

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

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

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21.6.2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής καθώς και τους εφαρμοστικούς κανονισμούς 
αυτού με υπ’ αριθμ. 883/2006 και 885/2006 όπως ισχύουν 
κάθε φορά.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 
20.9.2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 
15.12.2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως 
ισχύει κάθε φορά.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής της 
7.12.2006, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρ−
μογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών 
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέ−
ση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής της 
5.9.2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον 
αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προ−
βλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 
του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

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

10. Την υπ’ αριθμ. 256223/16.10.2003 (ΦΕΚ 1557/Β΄/ 
22.10.2003) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο « Διάρ−
θρωση, αρμοδιότητες, και λειτουργία Ειδικών Υπηρεσιών 
«Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπα−
ϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυή−

σεων – Προσανατολισμός (ΕΓΤΠΕ−Π)» και «Εφαρμογής 
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Προ−
σανατολισμός (ΕΓΤΠΕ−Π)», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει κάθε φορά.

11. Την με υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕK 1886/Β΄/ 
12.9.2008) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Αναδιάρ−
θρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013», όπως ισχύει κάθε φορά. 

12. Την με υπ’ αριθμ. 8932/22.09.08 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη θέσπιση 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμμα−
τος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013.

13. 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 Ειδική Υπηρεσία «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμε−
νων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π», η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 256223/16.10.2003 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1557/Β΄/22.10.2003) μετονομάσθηκε σε Ειδική 
Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και αναδιαρθρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση, ανα−
λαμβάνει καθήκοντα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013» (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με την παρά−
γραφο 7(γ) του άρθρου 5 του ν. 3614/2007:

Α. Στο πλαίσιο παρακολούθησης και συγκέντρωσης 
στοιχείων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των 
Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών στις οποίες σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του Άρθρου 36 του ν. 3614/2007 
ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της 
ΕΥΔ ΠΑΑ. Η παρακολούθηση και συγκέντρωση στοι−
χείων αφορά συγκεκριμένα Μέτρα και Δράσεις (βάσει 
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης εκχώρησης στις 
Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές) που η εφαρμογή τους 
σχετίζεται με την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πρά−
ξεων Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με την επόμενη 
παράγραφο. 

Β. Στο πλαίσιο των ακόλουθων μέτρων του ΠΑΑ:

Κωδικός μέτρου Τίτλος μέτρου Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €

112 Εγκατάσταση νέων γεωργών 30.000.000
(Ανειλημμένες υποχρεώσεις) 

121 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
(α) 

230.000.000
(Επενδύσεις μικρού κόστους στις γεωρ−
γικές εκμεταλλεύσεις και ανειλημμένες 

υποχρεώσεις) 
311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηρι−

ότητες 
−

312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 
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313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Δράσεις :

Α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
− Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών
Β) Οι παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας που αναφέρονται στο ΠΑΑ

321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό

Δράση:
− Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδει−
ξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς 
− στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, 
μουσικών οργάνων, στολών.

322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 
Δράσεις:
− Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμά−
των με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 
ιστορικής αξίας

323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κλη−
ρονομιάς

Δράση:
− Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου

341 Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

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

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται

Α. Η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων 
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει στο 
πλαίσιο του ΠΑΑ για τα Μέτρα/Δράσεις 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 ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

προόδου του ΠΑΑ, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμ−
βάνεται και έκθεση των δραστηριοτήτων παράλληλης 
αξιολόγησης, 

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

− του προγραμματισμού / κατανομής χρηματοοικο−
νομικών στοιχείων των Μέτρων/Δράσεων του Άρθρου 
1 της παρούσας, 

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

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

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

− τις προβλέψεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
των Μέτρων/Δράσεων του Άρθρου 1 της παρούσας.

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

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

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

5. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Μέτρων/
Δράσεων του άρθρου 1 της παρούσας και ειδικότερα 
τη χρηματοοικονομική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποι−
ημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, καθώς 
και τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την 
απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ−
λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ, μετά από οδη−
γίες της ΕΥΔ ΠΑΑ. Συντάσσει σχετικές αναφορές για 
την ενημέρωση στην ΕΥΔ ΠΑΑ.

6. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+2 των 
Μέτρων/Δράσεων του άρθρου 1 της παρούσας και ενη−
μερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ. 

7. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ πληροφόρηση και υποστήρι−
ξη στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα 
που σχετίζονται με τα Μέτρα/Δράσεις του άρθρου 1 
της παρούσας. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το 
δυνατόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευ−
καιρίες χρηματοδότησης μέσω των μέτρων του άρθρου 
1 της παρούσας. 

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

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

10. Εκδίδει προσκλήσεις, μετά τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ, για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χρη−
ματοδότησης, προς τους δυνητικούς δικαιούχους των 
Μέτρων/Δράσεων του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφω−
να με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ και του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

11. Εξασφαλίζει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώ−
νονται με σαφή και λεπτομερή τρόπο σχετικά με τα 
ακόλουθα: 

α) τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν 
ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια για χρημα−
τοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ,

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

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

δ) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοι−
νωνίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για 
την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με τη λειτουργία 
του ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης 
των πράξεων.

12. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των 
προτάσεων που υποβάλλονται, και διατηρεί σχετικό 
αρχείο.

13. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για τα Μέ−
τρα/Δράσεις του άρθρου 1 της παρούσας, διασφαλίζει 
ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους 
όρους για την υλοποίηση της πράξης και εκδίδει από−
φαση έγκρισης της πράξης στην οποία αποτυπώνονται 
αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης της 
πράξης. 

14. Διαβιβάζει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απόφαση έγκρισης 
της πράξης, προκειμένου να εκδοθεί από αυτήν η από−
φαση Ένταξης της πράξης στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

15. 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.

16. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί ορ−
γανισμοί που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πρά−
ξεων:

− Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που 
απορρέουν από την ενίσχυση που προβλέπεται να χο−
ρηγηθεί και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, 
είτε κατάλληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες 
στις οποίες εμπλέκονται και οι οποίες σχετίζονται με 
την πράξη.

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

17. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων με βάση τις αποφάσεις 
έγκρισης και ένταξης –χρηματοδότησης πράξης και 
ειδικότερα: 

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

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

− παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και μεριμνά για την 
εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα των Δελτίων 
Παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικει−
μένου των πράξεων

− εξετάζει τον βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσο−
τικών στόχων των πράξεων σύμφωνα με τις αναλη−
φθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης 
από τους όρους της απόφασης Έγκρισης ή χρονικών 
καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση 
με την προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαίνει σε επα−
νεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολό−
γητων αποκλίσεων, δύναται να προβεί στην ανάκληση 
της απόφασης έγκρισης και να εισηγηθεί στην ΕΥΔ 
ΠΑΑ την ανάκληση ή κατά περίπτωση τροποποίηση της 
απόφασης Ένταξης −Χρηματοδότησης της πράξης,

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

− τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης κατά τα προβλεπό−
μενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

18. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματο−
δοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες καθ΄όλη την περίοδο υλοποίησής 
τους. Για το σκοπό αυτό: 

− προβαίνει σε διοικητικούς ελέγχους σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Καν.(ΕΚ) 1975/2006 και τα οριζόμενα 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

− διενεργεί επιτόπιους ελέγχους δειγματοληπτικά, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν.(ΕΚ) 1975/2006, 
οι οποίοι καλύπτουν ανά περίπτωση τις ενδεικνυόμενες 
διοικητικές, οικονομικές και φυσικές πτυχές πράξεων 
όλων των Μέτρων του Άρθρου 1 ανωτέρω, και ειδικό−
τερα: 

α) 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.

β) Επιβεβαιώνει τα ανωτέρω με επισκέψεις στον τόπο 
εκτέλεσης των πράξεων.

19. Κατανέμει τους επιτόπιους ελέγχους ετησίως βάσει 
ανάλυσης κινδύνου που παρουσιάζουν οι διάφορες δε−
σμεύσεις στο πλαίσιο κάθε Μέτρου/Δράσης του Άρθρου 
1 ανωτέρω και φυλάσσει αρχείο της μεθοδολογίας του 
δείγματος.

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

21. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
για ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη διενέργεια έκτα−
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κτου επιτόπιου ελέγχου, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον 
Οργανισμό Πληρωμών και όπου απαιτείται εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα την αναστολή της χρηματοδό−
τησης.

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.

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 σχετικά με τις προσκλή−
σεις που εκδίδει για την ένταξη πράξεων στο ΠΑΑ. 

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

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

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

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

9. 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 ανα−
γκαίες πληροφορίες για να διαπιστωθεί αν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις απαλλαγής που ορίζονται στον Καν. 
(ΕΚ) 1628/2006, περιλαμβανομένων των πληροφοριών 
για το καθεστώς των επιχειρήσεων των οποίων το 
δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται από το καθεστώς τους 
ως ΜΜΕ. 

10. Διαβιβάζει σε περιοδική βάση τα απαιτούμενα δε−
δομένα των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων 
προκειμένου να καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό Σύ−
στημα. 

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 Υπηρεσία 
Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτι−
κής Ανάπτυξης για:

− θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του άρθρου 1 της 
παρούσας,

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

− το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
και κάθε τροποποίηση αυτού,

− τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των πρά−
ξεων των Μέτρων/Δράσεων του άρθρου 1 της παρού−
σας.

2. Η ΕΥΔ ΠΑΑ συντονίζει και εποπτεύει την Ειδική 
Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πρά−
ξεων Αγροτικής Ανάπτυξης ως προς την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας και έχει την 
τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση 
του συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

3. Η ΕΥΔ ΠΑΑ εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευ−
θύνσεις στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων 
Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικές με 
θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθη−
σης και διαχείρισης των μέτρων/δράσεων του άρθρου 
1 της παρούσας. 

4. Η ΕΥΔ ΠΑΑ μεριμνά για την εγγραφή στο ΠΔΕ των 
προς χρηματοδότηση πράξεων των μέτρων/δράσεων 
του άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει σχετικά 
την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων 
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

5. Η ΕΥΔ ΠΑΑ προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο 
πριν την έκδοση της απόφασης Ένταξης των πράξεων 
των Μέτρων/Δράσεων του άρθρου 1 της παρούσας. 

6. Η ΕΥΔ ΠΑΑ μεριμνά για την έκδοση της απόφα−
σης Ένταξης των πράξεων στα Μέτρα/Δράσεις του 
Άρθρου 1 της παρούσας και ενημερώνει σχετικά τον 
Οργανισμό Πληρωμών για τις οριστικά ενταγμένες 
πράξεις. 

7. Η ΕΥΔ ΠΑΑ προβαίνει στην ένταξη του Τεχνικού 
Δελτίου της πράξης στο Πληροφοριακό Σύστημα.

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

9. Η ΕΥΔ ΠΑΑ μεριμνά για τη δημοσίευση τουλάχιστον 
ετησίως με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο, του καταλόγου 
των δικαιούχων στήριξης από το ΠΑΑ, των τίτλων των 
πράξεων και των ποσών των δημόσιων συνεισφορών 
που κατανέμονται σε αυτές τις πράξεις.

10. Η ΕΥΔ ΠΑΑ παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στην 
Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και 
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης όσον αφορά στη διεξα−
γωγή ελέγχων για τα Μέτρα/Δράσεις του άρθρου 1 της 
παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία ελέγχων 
από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.
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11. Η ΕΥΔ ΠΑΑ διενεργεί ελέγχους στην Ειδική Υπη−
ρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

12. Η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει την ευθύνη για την υποβολή 
στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου 
της ΕΕ σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συγ−
χρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

13. 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. 

Άρθρο 5
Ειδικοί όροι

Μέρος των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της πα−
ρούσας δύναται να εκτελούνται από άλλον φορέα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ, το Σύστημα Δια−
χείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ και τις σχετικές κοινές 
υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής και εκχωρήσεων 
των μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως ισχύουν 
κάθε φορά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F

Αριθμ. 8543 (3)
    Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−

ρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007−2013» (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρε−
σία Διαχείρισης του Προγράμματος «Έγγραφο Προ−
γραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης», που μετονο−
μάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007−2013 με την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 
κοινή υπουργική απόφαση.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κώδικας Νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα». 

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

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 Κανονισμό (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21.6.2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής καθώς και τους εφαρμοστικούς κανονισμούς 
αυτού με υπ’ αριθμ. 883/2006 και 885/2006 όπως ισχύουν 
κάθε φορά.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 
20.9.2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 
152006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως 
ισχύει κάθε φορά.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής της 
7.12.2006, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρ−
μογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών 
ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέ−
ση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης όπως 
ισχύει κάθε φορά.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής της 
5.9.2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον 
αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προ−
βλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 
του Συμβουλίου.

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

10. Την υπ’ αριθμ. 371352/16.5.2001 (ΦΕΚ 656/Β΄/30.5.2001) 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων) με θέμα «Σύσταση – Οργάνωση 
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον 
τίτλο ‘Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης’ (ΕΠΑΑ)», όπως αυτή τροποποιή−
θηκε και ισχύει κάθε φορά.

11. Την με υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕK 1886/
Β΄/12.09.2008) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ανα−
διάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού 
Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», όπως ισχύει κάθε 
φορά. 

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 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
«Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης», 
η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 371352/16.5.2001 
(ΦΕΚ 656/Β΄/30.5.2001) απόφαση του Υπουργού Γε−
ωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
μετονομάσθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ει−
δικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 
(ΕΥΔ ΕΠΑΑ) και αναδιαρθρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
324005/9.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση, αναλαμ−
βάνει καθήκοντα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013» (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με την παρά−
γραφο 7(γ) του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 για τα ακό−
λουθα μέτρα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007 −2013 −Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 
(εφεξής ΠΑΑ) :



Κωδικός μέτρου Τίτλος μέτρου Προϋπολογισμός Δη−
μόσιας Δαπάνης σε €

113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών 10.000.000
114 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και δασο−

καλλιεργητές 
49.998.253,2

115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων, γεωργών αντι−
κατάστασης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκμε−
τάλλευση και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

−

131 Παροχή βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρμοσθούν σε απαιτη−
τικά πρότυπα βασιζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία.

29.998.951,9

132 Στήριξη γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα ποιότητας τρο−
φίμων

19.999.301,3

133 Στήριξη ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποι−
ότητα τροφίμων

29.998.951,9

211 Ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών 
περιοχών

344.976.353,7

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των 
ορεινών περιοχών.

79.995.748,9

213 Ενισχύσεις NATURA 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την 
οδηγία 2000/60/ΕΟΚ 

7.999.574,5

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 891.952.602,5
215 Ενισχύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων −
216 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις 19.998.937,6
221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών 139.992.560,3
222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωρ−

γική γη 
−

223 Πρώτη δάσωση μη γεωργικών γαιών 29.998.406,3
224 Ενισχύσεις NATURA 2000 (δασικά) 9.999.468,8 
225 Δασοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων −
226 Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης
179.996.175

227 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις 9.999.043

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης των ανωτέρω 
Μέτρων είναι ενδεικτικός και δύναται να αναμορφώνεται 
σύμφωνα με τους κάθε φορά ισχύοντες χρηματοδοτικούς 
πίνακες του ΠΑΑ και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 αναλαμβάνει, στο πλαί−
σιο του ΠΑΑ για τα μέτρα 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 Ετήσιων και Τελικών Εκθέσεων 

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

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

− του προγραμματισμού / κατανομής χρηματοοικο−
νομικών 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 Μέ−
τρων του άρθρου 1 της παρούσας και δίνει το σύμφωνο 
γνώμης στους εμπλεκόμενους Φορείς Εφαρμογής για 
κοινή υπουργική απόφαση, υπουργική απόφαση κλπ για 
τα αντίστοιχα καθεστώτα των Μέτρων του άρθρου 1 
της παρούσας.

4. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδί−
κευση των Μέτρων, που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ.
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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 στην 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 
παρούσας. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνα−
τόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης μέσω των 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. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απαιτούμενη πληρο−
φόρηση και στοιχεία για την εγγραφή στο ΠΔΕ ή στον 
Τακτικό Προϋπολογισμό των προς χρηματοδότηση πρά−
ξεων των μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας καθώς 
και τις τροποποιήσεις τους.

10. Εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους των Μέ−
τρων του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ και του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου. 

11. Εξασφαλίζει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώ−
νονται με σαφή και λεπτομερή τρόπο σχετικά με τα 
ακόλουθα: 

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

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

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

δ) τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοι−
νωνίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για 
την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με τη λειτουργία 
των Μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας και τα κριτήρια 
επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων.

12. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των 
προτάσεων που υποβάλλονται, και διατηρεί σχετικό 
αρχείο.

13. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν 
για τα Μέτρα του άρθρου 1 της παρούσας, διασφα−
λίζει ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει 
τους όρους για την υλοποίηση της πράξης και εκδί−
δει απόφαση έγκρισης στην οποία αποτυπώνονται 
αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης 
της πράξης. 

14. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης−
χρηματοδότησης των πράξεων στους Άξονες του ΠΑΑ, 

καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφα−
σης ένταξης ή ανάκλησης αυτής. 

15. Προβαίνει στην ένταξη του τεχνικού δελτίου της 
πράξης στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

16. Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί οργανι−
σμοί που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:

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

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

17. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων ή τυχόν συμπληρωματικών 
ποσών ενισχύσεων με βάση τις αποφάσεις έγκρισης και 
ένταξης−χρηματοδότησης και ειδικότερα: 

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

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

− παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή τυχόν συμπλη−
ρωματικών ποσών ενισχύσεων καθώς και το προβλεπό−
μενο χρονοδιάγραμμα, 

− εξετάζει τον βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτι−
κών στόχων των πράξεων σύμφωνα με τις αναληφθείσες 
νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους 
όρους της απόφασης Έγκρισης ή χρονικών καθυστε−
ρήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την 
προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαίνει σε επανεξέταση 
της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων απο−
κλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της από−
φασης Έγκρισης και την ανάκληση ή κατά περίπτωση 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης−χρηματοδότησης 
της πράξης.

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

− μεριμνά για την τήρηση της υποχρέωσης υποβολής 
δελτίων παρακολούθησης του οικονομικού και φυσι−
κού αντικειμένου των πράξεων από τους αρμόδιους 
φορείς,

− τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης κατά τα προβλεπό−
μενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

18. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων πράξεων ή τυχόν συμπληρωματικών ποσών 
ενισχύσεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες καθ΄όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Για το 
σκοπό αυτό: 

− προβαίνει σε διοικητικούς ελέγχους σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Καν.(ΕΚ) 1975/2006 και τα οριζόμενα 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

− διενεργεί επιτόπιους ελέγχους δειγματοληπτικά, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν.(ΕΚ) 1975/2006, οι 
οποίοι καλύπτουν ανά περίπτωση τις ενδεικνυόμενες δι−
οικητικές, οικονομικές και φυσικές πτυχές πράξεων όλων 
των Μέτρων του Άρθρου 1 ανωτέρω, και ειδικότερα: 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31819

α) Εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή των απαιτού−
μενων διοικητικών ελέγχων/επαληθεύσεων πριν από 
την ένταξη και κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση 
πράξεων, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικα−
σιών και ιδίως των εθνικών και κοινοτικών κανόνων 
που διέπουν την υλοποίηση και συγχρηματοδότηση 
των πράξεων.

β) 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 Άρθρου 1 
ανωτέρω και φυλάσσει αρχείο της μεθοδολογίας του 
δείγματος.

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

21. Στις περιπτώσεις, που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
για ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη διενέργεια έκτα−
κτου επιτόπιου ελέγχου, ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ, τον 
Οργανισμό Πληρωμών και, όπου απαιτείται, εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα την αναστολή της χρηματοδό−
τησης.

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 καταχωρεί στο Πληρο−
φοριακό Σύστημα.

25. Συνεργάζεται με τη Μονάδα ΣΤ’ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
για θέματα τεχνικής και μηχανογραφικής στήριξης του 
Πληροφοριακού Συστήματος.

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. Δίνει το σύμφωνο γνώμης στους εμπλεκόμενους 
Φορείς Εφαρμογής για κοινή υπουργική απόφαση, ΥΑ 
κλπ για τα αντίστοιχα καθεστώτα των Μέτρων του 
άρθρου 1 της παρούσας.

4. Ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις προσκλή−
σεις που εκδίδει για την ένταξη πράξεων στο ΠΑΑ. 

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

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

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

8. Έχει την ευθύνη για την επίτευξη των ποσοτικοποιη−
μένων δεικτών των Μέτρων του Άρθρου 1 της παρούσας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ και τις κατευθύνσεις 
της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

9. 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. 

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

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007 −2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) 

1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης 2007−2013 για:

− θέματα κοινοτικής νομοθεσίας, που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των Μέτρων του άρθρου 1 της παρού−
σας,

− 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 πρά−
ξεων των Μέτρων του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Η ΕΥΔ ΠΑΑ συντονίζει και εποπτεύει την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτι−
κής Ανάπτυξης 2007−2013 ως προς την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας και έχει την 
τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση 
του συνόλου του ΠΑΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

3. Η ΕΥΔ ΠΑΑ εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύν−
σεις στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμ−
βάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 σχετικές με 
θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολού−
θησης και διαχείρισης των Μέτρων του άρθρου 1 της 
παρούσας. 

4. Η ΕΥΔ ΠΑΑ παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενη−
μέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013 με τα απαραίτητα δεδομένα υλο−
ποίησης, που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την 
αξιολόγηση, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για 
κάθε πράξη που διαχειρίζεται.

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

6. Η ΕΥΔ ΠΑΑ παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβά−
σεων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013, όσον αφορά στη 
διεξαγωγή ελέγχων για τα Μέτρα του άρθρου 1 της 
παρούσας, καθώς και για την προετοιμασία ελέγχων 
από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

7. Η ΕΥΔ ΠΑΑ διενεργεί ελέγχους στην Ειδική Υπη−
ρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013.

8. 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 Ει−
δικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013.

9. 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. 

Άρθρο 5
Ειδικοί Όροι 
1. Ως προς το Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές 

Ενισχύσεις» τελικός διατάκτης της απόφασης έγκρισης 
πράξης είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτι−
κής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Μέρος των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της παρού−
σας δύναται να εκτελούνται από άλλον φορέα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ και το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του ΠΑΑ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2008

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 9870 (4)     
 3η Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επι−

τροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγρο−
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 – «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.) 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 36, 42 και 46 του 

ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013» (ΦΕΚ Α/267/3.12.2007). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 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 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). 

4. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α/232.19.9.2007). 

5. Την υπ’ αριθμ. 245245/2004 (ΦΕΚ Β/100/6.4.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε ο Πα−
παγιαννίδης Δημήτριος στη θέση του Ειδικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Τις υπ’ αριθμ. 2035/25.5.2005, 4096/25.5.2006, 
4110/16.5.2007 και 10267/14.11.2007 αποφάσεις του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες 
ορίστηκαν οι πλέον αντιπροσωπευτικοί εταίροι αγρο−
τικής ανάπτυξης.

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. 1736/21.02.2008 απόφαση συγκρότη−
σης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμμα−
τος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 – «Αλέ−
ξανδρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.). 

9. Την υπ’ αριθμ. 5416/23.6.2008 1η τροποποίηση της 
απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά−
δας 2007−2013 – «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.). 

10. Την υπ’ αριθμ. 6884/29.7.2008 2η τροποποίηση της 
απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά−
δας 2007−2013 – «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.). 

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1736/21.02.2008 απόφαση 
συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ−
γράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 
– «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.) ως προς το Άρθρο 1, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως :

Α. Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου : 
στην παράγραφο 6 – Εκπρόσωποι των Οικονομικών 

Εταίρων και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων : 
Διαγράφονται τα σημεία :
6.5 Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελ−

λάδος (ΓΕΣΑΣΕ) και 
6.6 Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος 

(ΣΥΔΑΣΕ) 
Η υπ’ αριθμ. 1736/21.02.2008 απόφαση συγκρότησης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 – «Αλέξαν−
δρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 5416/23.06.2008 και 6884/29.07.2008 
αποφάσεις κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ  
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