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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 135073
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανα−
διάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού 
Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ 1886Β΄). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ−

χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 του 
ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνι−
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53Α) και του άρθρου 18 του 
ν. 3614/2007. 

β) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» (ΦΕΚ 187Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98Α).

δ) Την υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ 1886Β΄). 

2. Την υπ’ αριθμ. 383/18−1−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη». (ΦΕΚ 2408Β΄).

4. Την υπ’αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13−10−2010 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ 1642Β΄).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως 
ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013

1. Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου του ΚΠΣ 2000−2006, η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 334247/21−2−2001 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 222816/23−4−2003, 301480/
22−10−2004 και 324005/9−9−2008 όμοιες αποφάσεις και 
μετονομάστηκε με το ν. 3614/2007 σε «Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007−2013» (ΕΥΔ ΠΑΑ), υπάγεται στον Ειδικό 
Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων 
και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–
2013 (ΠΑΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα του σημείου α 
της παραγράφου 7 του άρθρου 5 και του άρθρου 36 
του ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επι−
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προσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
ν. 2860/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Έδρα της Υπηρεσίας ορίζεται η Αθήνα. 
3. Η Υπηρεσία διαρθρώνεται στις ακόλουθες μονά−

δες:
α) Μονάδα Α΄− Προγραμματισμού και Αξιολόγησης.
β) Μονάδα Β΄− Παρακολούθησης και ΟΠΣΑΑ.
γ) Μονάδα Γ΄− Ελέγχου. 
δ) Μονάδα Δ΄− Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμο−

γής. 
ε) Μονάδα Ε΄− Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.
στ) Μονάδα ΣΤ΄− Συντονισμού.
4. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας κατανέμονται με−

ταξύ των Μονάδων της ως ακολούθως:
α) Μονάδα Α΄− Προγραμματισμού και Αξιολόγησης. 
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – 

Ανασυγκρότηση της υπαίθρου» του Γ΄ ΚΠΣ 2000–2006.
αα) Συντάσσει την τελική έκθεση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΕΠ) και μεριμνά για την υποβολή της 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα), στη Διαχει−
ριστική Αρχή (ΔΑ) του ΚΠΣ και τη διαβίβασή της στην 
Επιτροπή ΕΚ.

ββ) Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την 
Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠΑΑΑΥ 2000−
2006, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις 
δαπάνες και τους ελέγχους και παρέχει κάθε αναγκαία 
πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο 
φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση 
δικαστικών επιπλοκών ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτη−
σης της Επιτροπής.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007–2013.

αα) Είναι ο κύριος συνομιλητής της χώρας με την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) για θέματα του Εθνικού Σχεδίου 
Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013 (ΕΣΣΑΑ) 
και του ΠΑΑ.

ββ) Επεξεργάζεται και συντάσσει προτάσεις για θέμα−
τα κοινοτικής νομοθεσίας σε ότι αφορά την Αγροτική 
Ανάπτυξη (Πυλώνας 2).

γγ) Συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, καθώς και σε τυχόν άλ−
λες επιτροπές της EΕ και Ομάδες Εργασίας του Συμ−
βουλίου.

δδ) Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις σε 
θέματα που σχετίζονται με τους στόχους και το αντικεί−
μενο του ΠΑΑ και συνεργάζεται για θέματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

εε) Συντάσσει και υποβάλλει προς αποδοχή στην ΕΕ 
προτάσεις αναθεώρησης του ΕΣΣΑΑ, συντάσσει προ−
τάσεις αναθεώρησης του ΠΑΑ, τις οποίες, μετά την 
έγκριση της ΕπΠα, όταν απαιτείται, υποβάλλει προς 
έγκριση στην ΕΕ.

στστ) Οργανώνει και παρακολουθεί την εξέλιξη των 
αξιολογήσεων του ΠΑΑ, διασφαλίζει τη διεξαγωγή τους 
εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στους Καν. 
(ΕΚ)1698/2005 και Καν. (ΕΚ)1974/2006, σύμφωνα με το 
Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, υπο−
βάλλει τις αξιολογήσεις στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
και στην ΕΕ και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

ζζ) Δημιουργεί σύστημα παράλληλης αξιολόγησης, 
υποβάλλει ετησίως στην ΕπΠα έκθεση για τις δραστηρι−

ότητες της παράλληλης αξιολόγησης και περιλαμβάνει 
σύνοψη αυτής στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων του 
ΠΑΑ.

ηη) Συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την 
υλοποίηση του ΠΑΑ, περιλαμβανομένων των αποτε−
λεσμάτων των παράλληλων αξιολογήσεων, τις οποίες, 
μετά την έγκριση της ΕπΠα, υποβάλλει στην ΕΕ, στις 
προθεσμίες που ορίζονται στο Άρθρο 82 του Καν. (ΕΚ) 
1698/2005.

θθ) Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της 
ΕπΠα και παρέχει σε αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και 
πληροφορίες, τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακο−
λούθηση της υλοποίησης του ΠΑΑ σε σχέση με τους 
στόχους του. Μεριμνά για την επεξεργασία, εκπόνηση 
και εισήγηση των θεμάτων στην ΕπΠα του ΠΑΑ, σε 
συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, την Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) και τους καθ’ ύλην αρμόδιους 
φορείς.

ιι) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, με 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) και με τις αρμόδιες εθνι−
κές και περιφερειακές αρχές, για θέματα συντονισμού 
των παρεμβάσεων μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και των άλλων 
ταμείων και χρηματοδοτικών μέσων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΤΑ, 
Ταμείο Συνοχής, παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τρά−
πεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ.λπ.) σε περιφερειακό και 
τομεακό επίπεδο.

ιαια) Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρ−
χές, τη συμπληρωματικότητα και το διαχωρισμό των 
δράσεων του ΠΑΑ με αυτές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του 
ΕΠΑΛ των Κοινών Οργανώσεων Αγορών (ΚΟΑ) και του 
προγράμματος των μικρών νησιών του Αιγαίου.

ιβιβ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της 
επιτροπής που υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονι−
σμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4(γ) του 
άρθρου 10 του ν. 3614/2007 σχετικά με το συντονισμό 
του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρη−
ματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

ιγιγ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της 
Διυπουργικής Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 
28 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά.

ιδιδ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της 
Ετήσιας Διάσκεψης Προέδρων των ΕπΠα των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ.

ιειε) Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό φορέων στους 
οποίους ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτή−
των της ΕΥΔ ΠΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 75 του Καν. 
1698/2005.

ιστιστ) Συντονίζει και εποπτεύει το έργο των φορέων 
στους οποίους ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρ−
μοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ συμπεριλαμβανομένων των 
Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών που προβλέπονται 
στην παράγραφο 5 (α) του άρθρου 36 του ν. 3614/2007 
και παρέχει σε αυτούς τις απαιτούμενες οδηγίες και 
κατευθύνσεις σε θέματα προγραμματισμού και αξιο−
λόγησης του ΠΑΑ.

ιζιζ) Προβαίνει στον προγραμματισμό/κατανομή των 
ισχύοντων κάθε φορά χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ΠΑΑ, συνεπικουρούμενη από τη Μονάδα Β΄ και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.

ιηιη) Συντονίζει το σχεδιασμό, τις προσαρμογές και 
αναθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του ΠΑΑ (ΣΔΕ), ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσμα−
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τική του λειτουργία καθώς και η σαφής κατανομή και 
ο διαχωρισμός των καθηκόντων μεταξύ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
και άλλων Οργανισμών και φορέων.

ιθιθ) Μεριμνά για τη διαμόρφωση του απαιτούμενου 
θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και εφαρμογή του 
ΠΑΑ, σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους 
φορείς.

κκ) Μεριμνά για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλο−
γής των πράξεων του ΠΑΑ, για τα οποία γνωμοδοτεί η 
ΕπΠα, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

κακα) Θεσπίζει, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες, κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, με την 
επιφύλαξη των ειδικών όρων που προβλέπονται από τον 
Καν.(ΕΚ)1698/2005 και τα προβλεπόμενα στις ΚΟΑ.

κβκβ) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του ΠΑΑ 
και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική του πρόοδο, τους 
ποσοτικοποιημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής 
τους, καθώς και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από 
την Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Πε−
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ, σε συνερ−
γασία με τη Μονάδα Β΄ του ΠΑΑ, παρέχοντας σχετικές 
οδηγίες.

κγκγ) Διαμορφώνει μεθοδολογία και συγκεντρώνει 
στοιχεία για τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ.

κδκδ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+2, σε 
συνεργασία με τη Mονάδα Β΄, υποστηρίζει και συντονί−
ζει τους φορείς που εξουσιοδοτούνται για την άσκηση 
μέρους των αρμοδιοτήτων της ως προς την τήρηση 
του κανόνα.

κεκε) Εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή και επιτάχυνση της υλοποίησης των μέτρων 
του ΠΑΑ, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β της ΕΥΔ 
ΠΑΑ.

κστκστ) Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών 
λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με 
τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του ΠΑΑ.

κζκζ) Οργανώνει και παρακολουθεί τη δημοσιότητα 
του ΠΑΑ και μεριμνά ώστε να διαχέονται όσο το δυνα−
τόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης μέσω αυτού. Καταρτίζει, παρακολουθεί 
και υλοποιεί το σχέδιο επικοινωνίας του ΠΑΑ, παρέχει 
οδηγίες και κατευθύνσεις και συντονίζει τις ενέργειες 
δημοσιότητας των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα 
με το άρθρο 76 του Καν. 1698/2005 και άρθρο 58 του 
Καν.1974/2006.

κηκη) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότη−
τα των στοιχείων που καταχωρεί στο Πληροφοριακό 
Σύστημα.

κθκθ) Μεριμνά για τη λειτουργία Γραφείου Υποστήρι−
ξης (Helpdesk) διαβιβάζοντας τα ερωτήματα αρμοδίως 
και εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απάντησή τους.

β) Μονάδα Β΄− Παρακολούθησης και ΟΠΣΑΑ.
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανα−

συγκρότηση της υπαίθρου» του Γ΄ ΚΠΣ 2000 – 2006. 
αα) Προβαίνει στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες 

για την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων, παρακολου−
θεί την διαδικασία αποπληρωμής τους και προβαίνει 
στις διαδικασίες κλεισίματος εντός των προβλεπομέ−
νων χρονικών ορίων από τις σχετικές εγκυκλίους του 
ΥΠΟΙΑΝ και της Αρχής Πληρωμής.

ββ) Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την 
Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠΑΑΑΥ 2000−

2006, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις 
δαπάνες και τους ελέγχους και παρέχει κάθε αναγκαία 
πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο 
φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση 
δικαστικών επιπλοκών ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτη−
σης της Επιτροπής.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007–2013 

αα) Συνεργάζεται με τις λοιπές μονάδες της ΕΥΔ ΠΑΑ 
και την ΕΥΕ για το σχεδιασμό, προσαρμογή και αναθε−
ώρηση του ΣΔΕ του ΠΑΑ.

ββ) Στις περιπτώσεις που διατυπωθούν συστάσεις 
από τα αρμόδια όργανα και φορείς για τροποποιήσεις 
του ΣΔΕ, επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις, καθώς 
και τις οικονομικές επιπτώσεις τους, σε συνεργασία με 
τις λοιπές Μονάδες, την ΕΥΕ και τις αρμόδιες Εθνικές 
Αρχές.

γγ) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Α΄ 
της ΕΥΔ ΠΑΑ, με την ΕΥΕ και τους φορείς στους οποί−
ους ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων 
της ΕΥΔ ΠΑΑ, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων στα 
Μέτρα του ΠΑΑ, για τα οποία γνωμοδοτεί η ΕπΠα.

δδ) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετι−
κές με την εφαρμογή πράξεων του ΠΑΑ και ιδιαίτερα 
προς τους φορείς στους οποίους ανατίθεται η άσκηση 
μέρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ. Λαμβάνει από 
αυτούς την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τις αρ−
μοδιότητες που αναλαμβάνουν.

εε) Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδι−
κασίες παρακολούθησης, εφαρμογής και διαχείρισης 
που εφαρμόζονται. 

στστ) Υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτού−
μενα στοιχεία για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή Τακτικό Προϋπολογισμό των 
προς χρηματοδότηση πράξεων, σε συνεργασία με τη 
Μονάδα Α΄ ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αυ−
τών και ενημερώνει σχετικά τους φορείς στους οποίους 
ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της, 
καθώς και τον Οργανισμό Πληρωμών.

ζζ) Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των πράξεων όλων των Μέτρων του ΠΑΑ και παρέχει 
κάθε απαιτούμενη πληροφορία την ΕΥΕ και λοιπές μο−
νάδες της ΕΥΔ ΠΑΑ.

ηη) Λαμβάνει από τον Οργανισμό Πληρωμών την απαι−
τούμενη πληροφόρηση για τις πραγματοποιούμενες 
πληρωμές και δίδει την απαιτούμενη πληροφόρηση στη 
Δ/νση Δημ. Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ. 

θθ) Εκδίδει ενημερωτικές επιστολές στις λοιπές ΕΥE 
και στους λοιπούς φορείς όπου εκχωρούνται αρμοδιότη−
τες εφαρμογής μέτρων του ΠΑΑ ώστε να προχωρήσουν 
σε προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματο−
δότησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα 
με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ, του ΣΔΕ και 
των σχετικών αποφάσεων εκχωρήσεων. 

ιι) Παρακολουθεί αν οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώ−
θηκαν με σαφή και λεπτομερή τρόπο για τις διοικητικές 
διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, ώστε να ικανο−
ποιηθούν τα κριτήρια για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του ΠΑΑ, για την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης 
των αιτήσεων χρηματοδότησης, για τους όρους ή/και 
τα κριτήρια επιλογής για την επιλογή και αξιολόγηση 
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των προς χρηματοδότηση πράξεων, για τα ονόματα 
των υπευθύνων ή των σημείων επικοινωνίας σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για την παροχή επε−
ξηγήσεων σε σχέση με τη λειτουργία του ΠΑΑ και τα 
κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων και 
προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες όταν απαιτείται. 

ιαια) Συγκεντρώνει στοιχεία για την πορεία υποβολής 
προτάσεων−αξιολόγησης των ενστάσεων, ένταξης πρά−
ξεων − τροποποίησής των, εξέλιξης των σταδίων υλο−
ποίησης των πράξεων και υλοποίησής των και εν γένει 
την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των πράξεων.

ιβιβ) Εποπτεύει την πορεία υλοποίησης των συγχρημα−
τοδοτούμενων πράξεων με βάση τις αποφάσεις έγκρι−
σης και τις αποφάσεις ένταξης – χρηματοδότησης. 

ιγιγ) Εποπτεύει την εφαρμογή των συγχρηματοδοτού−
μενων πράξεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής 
τους και προβαίνει σε συστάσεις στις λοιπές Μονάδες 
Β΄ της ΕΥΕ για την λήψη μέτρων σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στον Καν.(ΕΚ) 1975/2006 και τα οριζόμενα 
στο ΣΔΕ. Εποπτεύει αν ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες 
ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
στις περιπτώσεις που προέκυψαν από έλεγχο.

ιδιδ) Έχει πρόσβαση σε όλα τα δικαιολογητικά έγγρα−
φα που τηρεί η ΕΥΕ σχετικά με τις δαπάνες και τους 
λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζονται 
και που τηρούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 
Καν. (ΕΚ) 885/2006.

ιειε) Εποπτεύει την ακρίβεια και την πληρότητα των 
στοιχείων που τηρούνται για κάθε καθεστώς ενισχύσε−
ων, που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 9Β του ΠΑΑ, επί δέκα 
έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η 
τελευταία ατομική ενίσχυση. Τα εν λόγω Μητρώα πε−
ριέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να διαπι−
στωθεί 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. 

ιστιστ) Εποπτεύει την ακρίβεια και την πληρότητα των 
στοιχείων που καταχωρούνται στα Πληροφοριακά Συ−
στήματα και εισηγείται σε συνεργασία με τον Οργανι−
σμό Πληρωμών ή/και την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ 
τυχόν τροποποιήσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ΣΔΕ του 
ΠΑΑ. Μεριμνά για τη σύνδεση των στοιχείων των ενταγ−
μένων πράξεων με το ΠΔΕ και την αυτόματη εγγραφή 
τους στο ΠΔΕ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΟΙΑΝ.

ιζιζ) Εκπονεί υποδείγματα Τεχνικών Δελτίων και Δελ−
τίων Παρακολούθησης των πράξεων που εντάσσονται 
στο ΠΑΑ, καθώς και τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, 
σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες των ΕΥΕ και 
τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς.

ιηιη) Μεριμνά για την εκπαίδευση και στήριξη των χρη−
στών ως προς την εισαγωγή δεδομένων και την παροχή 
κωδικών πρόσβασης ανάλογα με τον χρήστη.

ιθιθ) Μεριμνά για την κωδικοποίηση δεδομένων ώστε 
να συνάγονται ευχερώς τα απαραίτητα συμπεράσματα 
βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και ώστε 
να εξασφαλίζεται ενιαία κωδικοποίηση των στοιχείων 
του ΠΑΑ.

κκ) Εξάγει στατιστικά δεδομένα και μεριμνά για την 
επεξεργασία τους.

κακα) Υποστηρίζει, συντονίζει και εποπτεύει τη συμ−
βατότητα και διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστή−
ματος με επικουρικά πληροφοριακά συστήματα των 
φορέων στους οποίους ανατίθεται η άσκηση μέρους 
των αρμοδιοτήτων της.

κβκβ) Εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης στο Πρόγραμ−
μα, πράξεων που αφορούν τα Δημόσια Έργα Δήμων 
του Άξονα 3 σύμφωνα με τον φάκελο αξιολόγησης που 
υποβάλλει η ΕΥΕ ΠΑΑ αφού προβεί σε δειγματοληπτικό 
έλεγχο. Εκδίδει της τροποποιήσεις των εν λόγω αποφά−
σεων ένταξης. Εκδίδει τη Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώ−
σεων των δικαιούχων των πράξεων του Άξονα 3.

γ) Μονάδα Γ΄− Ελέγχου. 
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – 

Ανασυγκρότηση της υπαίθρου» του Γ΄ ΚΠΣ 2000–2006
αα) Εποπτεύει τους Τελικούς Δικαιούχους όσον αφορά 

την παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων 
που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο κάθε Μέ−
τρου βάσει του Κανονισμού 1260/99, άρθρο 30 παρ. 4.

ββ) Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την 
Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠΑΑΑΥ 2000−
2006, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις 
δαπάνες και τους ελέγχους και παρέχει κάθε αναγκαία 
πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο 
φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση 
δικαστικών επιπλοκών ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτη−
σης της Επιτροπής.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007 – 2013 

αα) Συνεργάζεται με τις λοιπές μονάδες για το σχε−
διασμό, προσαρμογή, αναθεώρηση και ορθή εφαρμογή 
του ΣΔΕ του ΠΑΑ.

ββ) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συγχρηματο−
δοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
τους. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο μιας πλήρους 
διαδρομής ελέγχου διενεργεί και επιτόπιους ελέγχους 
με βάση κατάλληλο δείγμα, σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 και το ΣΔΕ, οι οποίοι 
καλύπτουν ανά περίπτωση τις ενδεικνυόμενες διοικη−
τικές, οικονομικές και φυσικές πτυχές πράξεων όλων 
των Μέτρων του ΠΑΑ, και ειδικότερα: 

I) Εποπτεύει και εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή των 
απαιτούμενων διοικητικών ελέγχων κατά την υλοποίηση 
και ολοκλήρωση πράξεων, την τήρηση των προβλεπό−
μενων διαδικασιών και ιδίως των εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων που διέπουν την υλοποίηση και συγχρηματο−
δότηση των πράξεων.

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

γγ) Κατανέμει τους επιτόπιους ελέγχους ετησίως βά−
σει ανάλυσης κινδύνου που παρουσιάζουν οι διάφορες 
δεσμεύσεις στο πλαίσιο κάθε μέτρου του ΠΑΑ και φυ−
λάσσει αρχείο της μεθοδολογίας του δείγματος.

δδ) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων και μεριμνά για την 
καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Πληροφορι−
ακό Σύστημα και την κοινοποίησή τους στον Οργανισμό 
Πληρωμής, στο δικαιούχο και σε λοιπούς εμπλεκόμενους 
φορείς.

εε) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδεί−
ξεις για ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη διενέργεια 
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έκτακτου επιτόπιου ελέγχου, ενημερώνει τον Οργανισμό 
Πληρωμών και όπου απαιτείται εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα την αναστολή της χρηματοδότησης.

στστ) Εισηγείται τη μείωση ή ακύρωση μέρους ή του 
συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
ως αποτέλεσμα ελέγχου και ενημερώνει τον Οργανι−
σμό Πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
σχετικές ενέργειες ανάκτησης των αχρεωστήτως κα−
ταβληθέντων ποσών. 

ζζ) Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρε−
σιών σχετικά με παρατυπίες που απαιτείται να ανακοι−
νωθούν προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία.

ηη) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ και 
τις αντίστοιχες Μονάδες της ΕΥΕ για την έκδοση της 
Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης μέτρων.

θθ) Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στους φορείς 
στους οποίους ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμο−
διοτήτων της όσον αφορά τη διεξαγωγή των ελέγχων 
που πραγματοποιούν και συντονίζει την προετοιμασία 
ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

ιι) Ενημερώνεται και παρακολουθεί για τον προγραμ−
ματισμό και την ορθή εφαρμογή των ελέγχων που διε−
νεργούνται από τις Μονάδες Ελέγχου της ΕΥΕ σύμφωνα 
με τις κοινοτικές διατάξεις.

ιαια) Διενεργεί ελέγχους στους φορείς στους οποίους 
ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της 
ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του Καν. 
1698/2005. 

ιβιβ) Μεριμνά για την υποβολή των απαντήσεων στην 
ΕΕ στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της ΕΕ για όλα τα 
Μέτρα του ΠΑΑ, σε συνεργασία με τους ελεγχθέντες 
φορείς.

ιγιγ) Παρακολουθεί τα πορίσματα των ελέγχων που 
ασκούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ιδιδ) Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβά−
νει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για οιουσδήποτε 
ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που 
έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση.

ιειε) Συγκεντρώνει από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς τα στοιχεία που απαιτούνται για την ετήσια 
έκθεση σε εφαρμογή του άρθρου 34 του Καν. 1975/2006 
και τα διαβιβάζει αρμοδίως.

ιστιστ) Συντάσσει και αποστέλλει αρμοδίως τα τρι−
μηνιαία δελτία παρατυπιών σε εφαρμογή των Καν. 
2035/2005 και 1848/2006.

δ) Μονάδα Δ΄− Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής. 
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ΄ ΚΠΣ 2000–
2006.

αα) Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την 
Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠΑΑΑΥ 2000−
2006, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις 
δαπάνες και τους ελέγχους και παρέχει κάθε αναγκαία 
πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο 
φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση 
δικαστικών επιπλοκών ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτη−
σης της Επιτροπής.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007–2013 

αα) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμ−
ματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του 

ΠΑΑ συνολικά, περιλαμβανομένων και των ενεργειών 
του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ), σε συ−
νεργασία με τις άλλες μονάδες και τους λοιπούς εμπλε−
κόμενους φορείς και την υποβολή του προς έγκριση. 

ββ) Υλοποιεί τις ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης 
Εφαρμογής με δικαιούχο την ΕΥΔ ΠΑΑ και της Τεχνι−
κής Υποστήριξης Εφαρμογής χρηματοδοτούμενων από 
αμιγώς Εθνικούς Πόρους και τηρεί τα στοιχεία φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών αυτών.

γγ) Ως δικαιούχος του μέτρου 511, υποβάλλει στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ τα αιτήματα πληρωμής των πράξεων που 
έχουν εγκριθεί από το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Υπο−
στήριξης Εφαρμογής, ενταχθεί στο ΠΑΑ και καταχω−
ρηθεί στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
εγκύκλιο.

δδ) Προβαίνει στην πληρωμή των πράξεων χρηματο−
δοτούμενων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

εε) Χειρίζεται νομικά θέματα και θέματα προσωπικού 
(διοικητικά, οικονομικά και θέματα οργάνωσης) της ΕΥΔ 
ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ.

στστ) Παρέχει Τεχνική Υποστήριξη για τη λειτουργία 
του εξοπλισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ.

ζζ) Σχεδιάζει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή σε 
επίπεδο ΕΥΔ ΠΑΑ, λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και 
ΕΥΕ ΠΑΑ και είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και 
ενημέρωση των απαραίτητων λογισμικών.

ηη) Μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων της 
ΕπΠα του ΠΑΑ συνολικά. 

θθ) Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο της ΕΥΔ ΠΑΑ, έχει 
την ευθύνη διακίνησης εγγράφων και εν γένει τη γραμμα−
τειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού.

ιι) Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα 
που καθορίζονται σε συνεργασία με τις λοιπές μονάδες 
της ΕΥΔ ΠΑΑ, της ΕΥΕ ΠΑΑ και τις λοιπές εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες.

ιαια) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, με−
λετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ΕΥΔ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ.

ιβιβ) Συντονίζει και εποπτεύει τις ενέργειες Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής, των φορέων στους οποίους 
ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της.

ιγιγ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότη−
τα των στοιχείων που καταχωρεί στο Πληροφοριακό 
Σύστημα.

ε) Μονάδα Ε΄− Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. 
1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2007–2013 
αα) Καταρτίζει, εξειδικεύει και επικαιροποιεί το σχέδιο 

δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου σε συνεργασία 
με τη Μονάδα Α΄, καθώς και άλλες εμπλεκόμενες υπηρε−
σίες, σύμφωνα με το Άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ)1698/2005 
και τον Καν. (ΕΚ)1974/2006.

ββ) Μεριμνά για την εφαρμογή των ενεργειών του 
σχεδίου δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

γγ) Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τις λοιπές μονάδες 
και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τη συμπληρωματι−
κότητα των ενεργειών του σχεδίου δράσης του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου με τις λοιπές ενέργειες που χρη−
ματοδοτούνται στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης 
Εφαρμογής του ΠΑΑ.
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δδ) Συντονίζει τις δραστηριότητες που θα πραγματο−
ποιηθούν προς όφελος των μελών του Εθνικού Αγρο−
τικού Δικτύου.

εε) Μεριμνά για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών του σχεδίου δράσης στα μέλη του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου.

στστ) Συμμετέχει με εκπροσώπους της σε Επιτροπές 
και Όργανα του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου.

στ) Μονάδα ΣΤ΄− Συντονισμού. 
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη–Ανα−

συγκρότηση της υπαίθρου» του Γ΄ ΚΠΣ 2000–2006.
αα) Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την 

Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠΑΑΑΥ 2000−
2006, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις 
δαπάνες και τους ελέγχους και παρέχει κάθε αναγκαία 
πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο 
φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση 
δικαστικών επιπλοκών ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτη−
σης της Επιτροπής.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007–2013 

αα) Παρέχει προς τη ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαραίτητα στοι−
χεία Σχεδίων Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής, που με−
ταφέρονται ως συνέχεια του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ−ΑΥ, 
για ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ.

ββ) Παρέχει προς τη ΕΥΔ ΠΑΑ και ιδιαίτερα προς 
την Μονάδα Β3΄ (δημοσίων έργων) της ΕΥΕ ΠΑΑ τα 
απαραίτητα στοιχεία για εγγειοβελτιωτικά έργα των 
ΠΕΠ 2000−2006, που μεταφέρονται στο ΠΑΑ ως «έργα−
γέφυρες».

γγ) Διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα των δρά−
σεων μεταξύ του πρώτου και δεύτερου Πυλώνα, με τη 
διεξοδική ανάλυση του περιεχομένου των επιμέρους 
επιχειρησιακών σχεδίων των ΚΟΑ σε συνεργασία με 
τη Μονάδα Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ.

δδ) Μεριμνά για τον έλεγχο της συμβατότητας, την 
αποφυγή επικαλύψεων και τη διασφάλιση της συμπλη−
ρωματικότητας μεταξύ των επιλέξιμων για χρηματο−
δότηση πράξεων του ΠΑΑ με τα προβλεπόμενα στα 
Επιχειρησιακά σχέδια των ΚΟΑ και το Πρόγραμμα των 
μικρών νησιών του Αιγαίου.

εε) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α΄ για θέματα συντο−
νισμού των παρεμβάσεων μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και των 
άλλων ταμείων και χρηματοδοτικών μέσων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 
ΕΤΑ, Ταμείο Συνοχής, παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ.λπ.) σε περιφερειακό 
και τομεακό επίπεδο.

στστ) Επεξεργάζεται τα ως άνω στοιχεία και παρέχει 
την απαιτούμενη πληροφόρηση στην ΕΥΔ ΠΑΑ, στην 
ΕΥΕ ΠΑΑ αν απαιτηθεί, αλλά και σε άλλους εμπλεκό−
μενους φορείς.

ζζ) Υποβάλλει τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοι−
χεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/και προτάσεις 
για την εκπόνηση, επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην ΕπΠα του ΠΑΑ ή ακόμη 
και στην Ετήσια Διάσκεψη Προέδρων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 
του ΠΑΑ και του ΕΠ «Αλιεία». Τα υπόψη θέματα θα 
αφορούν κυρίως το αντικείμενο του συντονισμού, του 
διαχωρισμού πράξεων και της συμπληρωματικότητας 
των πράξεων, που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 
που αναφέρονται στο σημείο 5 ανωτέρω.» 

2. Το άρθρο 2 καταργείται. 
3. Το άρθρο 3 καταργείται. 
4. Το άρθρο 4 καταργείται. 
5. Το άρθρο 5 αναριθμείται σε άρθρο 2 και αντικαθί−

σταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτού−
μενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π, η οποία συστάθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 256223/16−10−2003 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 301479/22−10−2004 και 
324005/9−9−2008 όμοιες αποφάσεις και μετονομάστηκε 
σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικό−
τητα» σύμφωνα με την παράγραφο 13α του άρθρου 7 
του ν. 3840/2010, υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα του 
Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνι−
στικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ) ανατίθεται και η άσκηση μέρους 
των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007–2013 όπως προσδιορίζονται στη συνέχεια σε επί−
πεδο μονάδων, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που 
ασκεί. 

3. Έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Αντα−
γωνιστικότητα ορίζεται η Αθήνα. 

4. Η Υπηρεσία διαρθρώνεται στις ακόλουθες μονάδες:
α) Μονάδα Β1 − Παρακολούθησης και εφαρμογής Μέ−

τρων 112 και 121 του ΠΑΑ.
β) Μονάδα Β2 − Παρακολούθησης και εφαρμογής Μέ−

τρων του Άξονα 1 του ΠΑΑ εκτός από τα μέτρα 112, 121 
και 125.

γ) Μονάδα Β3 − Παρακολούθησης και εφαρμογής του 
Μέτρου 125 και δημοσίων έργων του Άξονα 3 του ΠΑΑ. 

δ) Μονάδα Β4 – Παρακολούθησης και εφαρμογής των 
μέτρων του Άξονα 2. 

ε) Μονάδα Β5 – Παρακολούθησης και εφαρμογής κα−
θεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3. 

στ) Μονάδα Β6 – Παρακολούθησης και εφαρμογής του 
Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER».

ζ) Μονάδα Γ1 – Ελέγχου «Τίτλος Ι».
η) Μονάδα Γ2 – Ελέγχου «Τίτλος ΙΙ»
5. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας κατανέμονται με−

ταξύ των Μονάδων της ως ακολούθως:
α) Μονάδα Β1 − Παρακολούθησης και εφαρμογής Μέ−

τρων 112 και 121 του ΠΑΑ.
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανα−

συγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ’ ΚΠΣ 2000−2006.
αα) Ενημερώνει για κάθε σοβαρό θέμα που ανακύπτει 

την ΕΥΔ ΠΑΑ και εφαρμόζει τις υπ’ αυτής εκπορευόμενες 
οδηγίες και κατευθύνσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

ββ) Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΟΠΣ «Εργό−
ραμα», για την παρακολούθηση έργων και υποέργων, 
καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται αναφορικά με 
τις ανειλημμένες υποχρεώσεις για τις ανάγκες του Πλη−
ροφοριακού Συστήματος.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−
2013/ Μέτρα 112 και 121 του ΠΑΑ. Για τα εν λόγω Μέτρα 
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και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο 
εφαρμογής τους ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 

αα) Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο υποβο−
λής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, στοιχείων ή/και 
αναφορών ή/και εισηγήσεων ή/και προτάσεων για:

Ι) Τις αναθεωρήσεις του ΕΣΣΑΑ και του ΠΑΑ. 
ΙΙ) Τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ.
ΙΙΙ) Τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

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

ΙV) Tην εκπόνηση, επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων 
στην ΕπΠα.

V) Tον προγραμματισμό/κατανομή χρηματοοικονομι−
κών στοιχείων των Μέτρων αρμοδιότητάς της. 

VI) Tον καθορισμό κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών.
VII) Tις προβλέψεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης 

των Μέτρων αρμοδιότητάς της.
VIII) Τη δημοσιότητα του ΠΑΑ για θέματα που σχετί−

ζονται με τις αρμοδιότητές της.
ββ) Μεριμνά για την έκδοση του απαιτούμενου θεσμι−

κού πλαισίου, που αφορά στα Μέτρα αρμοδιότητάς της, 
με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Πληρωμών στις περιπτώσεις που 
απαιτείται. 

γγ) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Μέτρων αρμο−
διότητάς της. 

δδ) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη−
ματοδότησης των μέτρων που αναλαμβάνει. 

εε) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων 
αρμοδιότητάς της και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική 
τους πρόοδο, την εφαρμογή του κανόνα ν+2, τους ποσο−
τικοποιημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, 
καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από 
την Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ. Συντάσσει 
σχετικές αναφορές για την ενημέρωση της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

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

ζζ) Εκδίδει προσκλήσεις, μετά τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 
προς τους δυνητικούς δικαιούχους των Μέτρων/Δράσε−
ων που αναλαμβάνει, όπου απαιτείται και σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ, του ΣΔΕ καθώς 
και του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των αντίστοιχων 
Μέτρων/Δράσεων. Επίσης, ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ 
ΠΑΑ και μεριμνά για την έκδοση Απόφαση Ένταξης− 
Χρηματοδότησης της πράξης στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

ηη) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για τα αντί−
στοιχα μέτρα, συντάσσει και καταχωρεί στο Πληροφο−
ριακό Σύστημα τα τεχνικά δελτία πράξεων. 

θθ) 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.

ιι) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων με βάση τις Αποφάσεις 
έγκρισης πράξεων και ειδικότερα: 

Ι) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, 
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

ΙΙ) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων και 
των λοιπών οργανισμών/φορέων που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση των πράξεων, προκειμένου να ανταποκρι−
θούν στις υποχρεώσεις τους, σε συνεργασία με την 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

ΙΙΙ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των πράξεων.

IV) Συγκεντρώνει τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέ−
λεσης των ενεργειών των δικαιούχων. Παρακολουθεί 
τους δικαιούχους ως προς την τήρηση των υποχρε−
ώσεών τους, πιστοποιεί τις δαπάνες των επενδύσεων 
και μεριμνά για την αναγνώριση και εκκαθάρισή τους, 
διασφαλίζοντας διακριτότητα καθηκόντων με τους αξι−
ολογητές των προτάσεων.

V) Tηρεί πλήρη φάκελο της πράξης κατά τα προβλε−
πόμενα στο ΣΔΕ.

ιαια) 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 ΣΔΕ. Τηρεί σχετικά 
αρχεία.

ιβιβ) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη μείωση ή 
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της 
πράξης και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργα−
νισμό Πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι σχετικές ενέργειες ανάκλησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

ιγιγ) Μεριμνά για την ολοκλήρωση των πράξεων σε 
συνεργασία με τη Μονάδα Γ΄, τη Μονάδα Β΄ της ΕΥΔ 
ΠΑΑ και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα.

ιδιδ) 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.

ιειε) Διασφαλίζει ότι τηρούνται λεπτομερή Μητρώα 
για κάθε καθεστώς ενισχύσεων, που αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο 9Β του ΠΑΑ, επί δέκα έτη από την ημερομη−
νία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική 
ενίσχυση. 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. 

ιστιστ) Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στον Οργανισμό 
Πληρωμών την αναγκαία πληροφόρηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, και στο θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει την εφαρμογή των Μέτρων αρμοδιότητάς της. 

ιζιζ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

ιηιη) Συνεργάζεται με την αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ 
ΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου του Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου για αντικείμενα που σχετίζονται με τα Μέτρα 
αρμοδιότητάς της.
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ιθιθ) Συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 
Αρχές, στις οποίες σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 36 του ν. 3614/2007 ανατίθεται η άσκηση μέ−
ρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ, παρέχοντας κάθε 
πληροφόρηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τη χρημα−
τοδότηση και τη διαδικασία υλοποίησης των σχετικών 
Μέτρων αρμοδιότητάς της. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο 
συνεργάζεται με τους φορείς εφαρμογής, όπως αυτοί 
περιγράφονται στις ΚΥΑ εφαρμογής των αντίστοιχων 
Μέτρων και παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ κάθε σχετική πλη−
ροφόρηση. 

ικικ) Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο της ΕΥΕ ΠΑΑ, 
έχει την ευθύνη διακίνησης εγγράφων και εν γένει τη 
γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προ−
σωπικού.

β) Μονάδα Β2 − Παρακολούθησης και εφαρμογής Μέ−
τρων του Άξονα 1 του ΠΑΑ εκτός από τα Μέτρα 112, 
121 και 125. 

Για τα εν λόγω Μέτρα και σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής τους ασκεί τις 
εξής αρμοδιότητες: 

αα) Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο υποβο−
λής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, στοιχείων ή/και 
αναφορών ή/και εισηγήσεων ή/και προτάσεων για:

Ι) Τις αναθεωρήσεις του ΕΣΣΑΑ και του ΠΑΑ. 
ΙΙ) Τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ.
ΙΙΙ) Τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

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

ΙV) Tην εκπόνηση, επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων 
στην ΕπΠα.

V) Tον προγραμματισμό/κατανομή χρηματοοικονομι−
κών στοιχείων των Μέτρων αρμοδιότητάς της. 

VI) Tον καθορισμό κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών.
VII) Tις προβλέψεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης 

των Μέτρων αρμοδιότητάς της.
VIII) Τη δημοσιότητα του ΠΑΑ για θέματα που σχετί−

ζονται με τις αρμοδιότητές της.
ββ) Μεριμνά για την έκδοση του απαιτούμενου θε−

σμικού πλαισίου, που αφορά στα Μέτρα αρμοδιότητάς 
της, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και σε συνερ−
γασία με τον Οργανισμό Πληρωμών στις περιπτώσεις 
που απαιτείται. 

γγ) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Μέτρων αρμο−
διότητάς της. 

δδ) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη−
ματοδότησης των μέτρων που αναλαμβάνει. 

εε) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων 
αρμοδιότητάς της και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική 
τους πρόοδο, την εφαρμογή του κανόνα ν+2, τους ποσο−
τικοποιημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, 
καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από 
την Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ. Συντάσσει 
σχετικές αναφορές για την ενημέρωση της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

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

ζζ) Εκδίδει προσκλήσεις, μετά τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 

προς τους δυνητικούς δικαιούχους των Μέτρων/Δράσε−
ων που αναλαμβάνει, όπου απαιτείται και σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ, του ΣΔΕ καθώς 
και του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των αντίστοιχων 
Μέτρων/Δράσεων. Επίσης, ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ 
ΠΑΑ και μεριμνά για την έκδοση Απόφαση Ένταξης− 
Χρηματοδότησης της πράξης στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

ηη) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για 
τα αντίστοιχα μέτρα, συντάσσει και καταχωρεί στο 
Πληροφοριακό Σύστημα τα τεχνικά δελτία πράξεων. 
Εκδίδει αποφάσεις έγκρισης των πράξεων στις οποίες 
αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησής τους. Για τις πράξεις των Μέτρων του Άξο−
να 1, που δεν είναι φορέας εφαρμογής, προβαίνει σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο και διατυπώνει γνώμη προ−
κειμένου να επιβεβαιωθεί η τήρηση των διατάξεων της 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και στη συνέχεια να 
εκδοθούν οι αποφάσεις έγκρισης των πράξεων από το 
φορέα εφαρμογής.

θθ) 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.

ιι) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων με βάση τις Αποφάσεις 
έγκρισης πράξεων και ειδικότερα: 

Ι) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, 
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

ΙΙ) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων και 
των λοιπών οργανισμών/φορέων που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση των πράξεων, προκειμένου να ανταποκρι−
θούν στις υποχρεώσεις τους, σε συνεργασία με την 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

ΙΙΙ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των πράξεων.

IV) Συγκεντρώνει τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέ−
λεσης των ενεργειών των δικαιούχων. Παρακολουθεί 
τους δικαιούχους ως προς την τήρηση των υποχρε−
ώσεών τους, πιστοποιεί τις δαπάνες των επενδύσεων 
και μεριμνά για την αναγνώριση και εκκαθάρισή τους 
διασφαλίζοντας διακριτότητα καθηκόντων με τους αξι−
ολογητές των προτάσεων.

V) Tηρεί πλήρη φάκελο της πράξης κατά τα προβλε−
πόμενα στο ΣΔΕ.

ιαια) 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 ΣΔΕ. Τηρεί σχετικά 
αρχεία.

ιβιβ) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη μείωση ή 
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της 
πράξης και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργα−
νισμό Πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι σχετικές ενέργειες ανάκλησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

ιγιγ) Μεριμνά για την ολοκλήρωση των πράξεων σε 
συνεργασία με τη Μονάδα Γ΄, τη Μονάδα Β΄ της ΕΥΔ 
ΠΑΑ και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα.
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ιδιδ) 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.

ιειε) Διασφαλίζει ότι τηρούνται λεπτομερή Μητρώα 
για κάθε καθεστώς ενισχύσεων, που αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο 9Β του ΠΑΑ, επί δέκα έτη από την ημερομη−
νία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική 
ενίσχυση. 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. 

ιστιστ) Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στον Οργανισμό 
Πληρωμών την αναγκαία πληροφόρηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, και στο θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει την εφαρμογή των Μέτρων αρμοδιότητάς της. 

ιζιζ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

ιηιη) Συνεργάζεται με την Μονάδα Ε΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
στο πλαίσιο του έργου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
για αντικείμενα που σχετίζονται με τα Μέτρα αρμοδι−
ότητάς της.

ιθιθ) Συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 
Αρχές, στις οποίες σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 36 του ν. 3614/2007 ανατίθεται η άσκηση μέ−
ρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ, παρέχοντας κάθε 
πληροφόρηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τη χρημα−
τοδότηση και τη διαδικασία υλοποίησης των σχετικών 
Μέτρων αρμοδιότητάς της. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο 
συνεργάζεται με τους φορείς εφαρμογής, όπως αυτοί 
περιγράφονται στις ΚΥΑ εφαρμογής των αντίστοιχων 
Μέτρων και παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ κάθε σχετική πλη−
ροφόρηση. 

γ) Μονάδα Β3 − Παρακολούθησης και εφαρμογής του 
Μέτρου 125 και δημοσίων έργων του Άξονα 3 του ΠΑΑ.

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανα−
συγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ’ ΚΠΣ 2000−2006.

αα) Υποβάλλει στη Μονάδα Β΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ τις Δηλώ−
σεις Ολοκλήρωσης των δημοσίων έργων των αξόνων 6, 
7 του ΕΠΑΑ−ΑΥ, τηρεί το αρχείο τους, συμμετέχει στη 
διαδικασία ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων. 

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013 

αα) Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ, για τα θέματα που 
σχετίζονται με τα Μέτρα που διαχειρίζεται, στο πλαίσιο 
υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, στοιχεί−
ων ή αναφορών ή εισηγήσεων ή προτάσεων για:

Ι) Τις αναθεωρήσεις του ΕΣΣΑΑ και του ΠΑΑ. 
ΙΙ) Τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ.
ΙΙΙ) Τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

προόδου του ΠΑΑ, 
ΙV) Tην εκπόνηση, επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων 

στην ΕπΠα. 
V) Tον προγραμματισμό/κατανομή χρηματοοικονομι−

κών στοιχείων 
VI) Tον καθορισμό κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών.
VII) Tις προβλέψεις σχετικά με την πορεία υλοποί−

ησης 

VIII) Τη δημοσιότητα.
ββ) Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες και εισηγείται 

στην ΕΥΔ ΠΑΑ προτάσεις για θέματα που σχετίζονται 
με τα μέτρα αρμοδιότητάς της στο πλαίσιο σχεδιασμού 
και εφαρμογής του ΣΔΕ του ΠΑΑ.

γγ) Μεριμνά για την έκδοση του απαιτούμενου θε−
σμικού πλαισίου, που αφορά στα Μέτρα αρμοδιότητάς 
της, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και σε συνερ−
γασία με τον Οργανισμό Πληρωμών στις περιπτώσεις 
που απαιτείται. 

δδ) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των μέτρων που 
διαχειρίζεται. 

εε) Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξει−
δίκευση των μέτρων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

στστ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα ν+2 
των μέτρων που διαχειρίζεται και ενημερώνει σχετικά 
την ΕΥΔ ΠΑΑ. 

ζζ) 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.

ηη) Εκδίδει προσκλήσεις, μετά την σύμφωνη γνώμη 
της ΕΥΔ ΠΑΑ, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότη−
σης προς τους δυνητικούς δικαιούχους των Μέτρων που 
αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 
του ΠΑΑ και του ΣΔΕ.

θθ) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των 
προτάσεων που υποβάλλονται και διατηρεί σχετικό 
αρχείο.

ιι) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται εφαρμό−
ζοντας τα κριτήρια επιλογής, καταχωρεί το τεχνικό δελ−
τίο της πράξης στο Πληροφοριακό Σύστημα. Μεριμνά 
για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων 
των μέτρων ευθύνης της, καθώς και για την έκδοση 
τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης 
αυτής. 

ιαια) Εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι − Φορέας Εφαρ−
μογής για το Μέτρο 125 − ενημερώνονται με σαφή και 
λεπτομερή τρόπο σχετικά με τα ακόλουθα: 

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

ΙΙ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αι−
τήσεων χρηματοδότησης, 

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

IV) 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.

ιβιβ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα.

ιγιγ) 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. 
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ιδιδ) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων με βάση τις αποφάσεις 
έγκρισης και ένταξης και ειδικότερα: 

Ι) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, 
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

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

ΙΙΙ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 

IV) Εξετάζει τον βαθμό επίτευξης των ετήσιων πο−
σοτικών στόχων των πράξεων σύμφωνα με τις αναλη−
φθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης 
από τους όρους της Απόφασης Έγκρισης ή χρονικών 
καθυστερήσεων, σε σχέση με την προγραμματισθεί−
σα πρόοδο, προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης και 
στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται 
να εισηγηθεί την ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης 
της πράξης και την ανάκληση ή κατά περίπτωση την 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

V) Παρακολουθεί τους δικαιούχους του Άξονα 3 και 
τον Φορέα εφαρμογής για το Μέτρο 125 − 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.

VI) Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης κατά τα προβλε−
πόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

ιειε) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Μέτρων 
αρμοδιότητας της, τις προοπτικές τους, επεξεργάζεται 
και εισηγείται στην ΕΥΔ ΠΑΑ προτάσεις βελτίωσης. 

ιστιστ) Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρημα−
τοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες καθ΄όλη την περίοδο υλοποίησής 
τους και ειδικότερα προβαίνει σε διοικητικούς ελέγχους, 
διασφαλίζοντας διακριτότητα καθηκόντων με τους αξι−
ολογητές των προτάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμε−
να στον Καν.(ΕΚ) 1975/2006 και τα οριζόμενα στο ΣΔΕ. 
Συντάσσει σχετικές εκθέσεις και τηρεί σχετικά αρχεία 
στο Πληροφοριακό Σύστημα.

ιζιζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται, εισηγείται τη 
μείωση ή ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυ−
σης της πράξης, η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσμα 
ελέγχου και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργα−
νισμό Πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι σχετικές ενέργειες ανάκτησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

ιηιη) Εκδίδει τις Αποφάσεις Έγκρισης Χρηματοδότη−
σης των πράξεων, σύμφωνα με τις σχετικούς εγκυκλίους 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ιθιθ) 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.

ιιιι) Μεριμνά για την έκδοση της Απόφασης ολοκλή−
ρωσης των πράξεων των Μέτρων ευθύνης της σε συ−
νεργασία με τη Μονάδα Γ΄. 

δ) Μονάδα Β4 – Παρακολούθησης και εφαρμογής Μέ−
τρων του Άξονα 2 του ΠΑΑ. 

Για τα εν λόγω Μέτρα και σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής τους ασκεί τις 
εξής αρμοδιότητες: 

αα) Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο υποβο−
λής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, στοιχείων ή/και 
αναφορών ή/και εισηγήσεων ή/και προτάσεων για:

Ι) Τις αναθεωρήσεις του ΕΣΣΑΑ και του ΠΑΑ. 
ΙΙ) Τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ.
ΙΙΙ) Τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

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

ΙV) Tην εκπόνηση, επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων 
στην ΕπΠα.

V) Tον προγραμματισμό/κατανομή χρηματοοικονομι−
κών στοιχείων των Μέτρων αρμοδιότητάς της. 

VI) Tον καθορισμό κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών.
VII) Tις προβλέψεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης 

των Μέτρων αρμοδιότητάς της.
VIII) Τη δημοσιότητα του ΠΑΑ για θέματα που σχετί−

ζονται με τις αρμοδιότητές της.
ββ) Μεριμνά για την έκδοση του απαιτούμενου θε−

σμικού πλαισίου, που αφορά στα Μέτρα αρμοδιότητάς 
της, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και σε συνερ−
γασία με τον Οργανισμό Πληρωμών στις περιπτώσεις 
που απαιτείται. 

γγ) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Μέτρων αρμο−
διότητάς της. 

δδ) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη−
ματοδότησης των μέτρων που αναλαμβάνει. 

εε) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Μέτρων 
αρμοδιότητάς της και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική 
τους πρόοδο, την εφαρμογή του κανόνα ν+2, τους ποσο−
τικοποιημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, 
καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από 
την Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ. Συντάσσει 
σχετικές αναφορές για την ενημέρωση της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

στστ) Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απαιτούμενη πλη−
ροφόρηση και στοιχεία για την εγγραφή στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό και στο ΠΔΕ των προς χρηματοδότηση 
πράξεων, καθώς και των τροποποιήσεών τους.

ζζ) Εκδίδει προσκλήσεις, μετά τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 
προς τους δυνητικούς δικαιούχους των Μέτρων/Δράσε−
ων που αναλαμβάνει, όπου απαιτείται και σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ, του ΣΔΕ καθώς 
και του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των αντίστοιχων 
Μέτρων/Δράσεων. Επίσης, ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ 
ΠΑΑ και μεριμνά για την έκδοση Απόφασης Ένταξης− 
Χρηματοδότησης της πράξης στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

ηη) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για 
τα αντίστοιχα μέτρα, συντάσσει και καταχωρεί στο 
Πληροφοριακό Σύστημα τα τεχνικά δελτία πράξεων. 
Εκδίδει αποφάσεις έγκρισης των πράξεων στις οποίες 
αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησής τους.

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

ιι) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων με βάση τις Αποφάσεις 
έγκρισης πράξεων και ειδικότερα: 

Ι) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, 
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

ΙΙ) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων και 
των λοιπών οργανισμών/φορέων που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση των πράξεων, προκειμένου να ανταποκρι−
θούν στις υποχρεώσεις τους, σε συνεργασία με την 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

ΙΙΙ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των πράξεων. 

IV) Συγκεντρώνει τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέ−
λεσης των ενεργειών των δικαιούχων. Παρακολουθεί 
τους δικαιούχους ως προς την τήρηση των υποχρεώ−
σεών τους, πιστοποιεί τις δαπάνες των επενδύσεων και 
μεριμνά για την αναγνώριση και εκκαθάρισή τους.

V) Tηρεί πλήρη φάκελο της πράξης κατά τα προβλε−
πόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

ιαια) 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 ΣΔΕ. Τηρεί σχετικά 
αρχεία.

ιβιβ) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη μείωση ή 
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της 
πράξης και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργα−
νισμό Πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι σχετικές ενέργειες ανάκτησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

ιγιγ) Μεριμνά για την έκδοση της Απόφασης ολο−
κλήρωσης της πράξης σε συνεργασία με τη Μονάδα 
Γ΄, τη Μονάδα Β΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ και τα λοιπά ελεγκτικά 
όργανα.

ιδιδ) 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.

ιειε) Διασφαλίζει ότι τηρούνται λεπτομερή Μητρώα 
για κάθε καθεστώς ενισχύσεων, που αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο 9Β του ΠΑΑ, επί δέκα έτη από την ημερομη−
νία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική 
ενίσχυση. 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. 

ιστιστ) Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στον Οργανισμό 
Πληρωμών την αναγκαία πληροφόρηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, και στο θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει την εφαρμογή των Μέτρων αρμοδιότητάς της. 

ιζιζ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

ιηιη) Συνεργάζεται με την Μονάδα Ε΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
στο πλαίσιο του έργου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
για αντικείμενα που σχετίζονται με τα Μέτρα αρμοδι−
ότητάς της.

ιθιθ) Συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 
Αρχές, στις οποίες σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 36 του ν. 3614/2007 ανατίθεται η άσκηση μέ−
ρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ, παρέχοντας κάθε 
πληροφόρηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τη χρημα−
τοδότηση και τη διαδικασία υλοποίησης των σχετικών 
Μέτρων αρμοδιότητάς της. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο 
συνεργάζεται με τους φορείς εφαρμογής, όπως αυτοί 
περιγράφονται στις ΚΥΑ εφαρμογής των αντίστοιχων 
Μέτρων και παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ κάθε σχετική πλη−
ροφόρηση. 

κακα) Παρακολουθεί τις πληρωμές των δικαιούχων των 
πολυετών δεσμεύσεων, οι οποίοι υποβάλλουν κατ’έτος 
αίτηση πληρωμής στον Οργανισμό Πληρωμών.

κβκβ) Εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες των πολυετών δε−
σμεύσεων που αναλήφθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2006 και πραγματοποιούνται στη Δ΄ Προγραμματική 
Περίοδο είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ σύμ−
φωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος η και το Άρθρο 3 του 
Καν. (ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής. 

κγκγ) Μαζί με την Μονάδα Α της ΕΥΔ ΠΑΑ συνεργά−
ζεται με τις Δασικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για τυχόν 
τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν από την ΕΥΔ ΠΑΑ, 
τόσο στο ΕΣΣΑΑ όσο και στο ΠΑΑ 2007−2013.

κδκδ) Συνεργάζεται με τους Φορείς Υλοποίησης των 
Δασικών Μέτρων στις διαδικασίες υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μέτρων της 
αρμοδιότητας της.

κεκε) Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των Δασικών 
Μέτρων, για τα οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θε−
σμικό πλαίσιο εκχώρησης.

ε) Μονάδα Β5 − Παρακολούθησης και εφαρμογής κα−
θεστώτων ενίσχυσης Άξονα 3 του ΠΑΑ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013/ Δράσεις των Μέτρων του Άξονα 3, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 4424/Αρ Απ. 721/02−
06−2010.

αα) Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο υπο−
βολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, στοιχείων, 
αναφορών, εισηγήσεων και προτάσεων για:

Ι) Τις αναθεωρήσεις του ΕΣΣΑΑ και του ΠΑΑ. 
ΙΙ) Τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ.
ΙΙΙ) Τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

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

ΙV) Tην εκπόνηση, επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων 
στην ΕπΠα.

V) Tον προγραμματισμό/κατανομή χρηματοοικονομι−
κών στοιχείων των μέτρων αρμοδιότητάς της. 

VI) Tον καθορισμό κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών.
VII) Tις προβλέψεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης 

των μέτρων αρμοδιότητάς της.
VIII) Τη δημοσιότητα του ΠΑΑ για τα μέτρα αρμοδι−

ότητάς της.
ββ) Μεριμνά για την έκδοση του απαιτούμενου θεσμι−

κού πλαισίου, που αφορά στα Μέτρα αρμοδιότητάς της, 
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με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Πληρωμών στις περιπτώσεις που 
απαιτείται. 

γγ) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Μέτρων αρμο−
διότητάς της. 

δδ) Μεριμνά για την όσο το δυνατόν ευρύτερη πλη−
ροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 
των μέτρων που αναλαμβάνει. 

εε) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων 
αρμοδιότητάς της και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική 
τους πρόοδο, την εφαρμογή του κανόνα ν+2, τους ποσο−
τικοποιημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής τους, 
καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από 
την Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ. 

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

ζζ) Εκδίδει προσκλήσεις, μετά τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 
προς τους δυνητικούς δικαιούχους των μέτρων/δράσε−
ων αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τους όρους και προ−
ϋποθέσεις του ΠΑΑ, του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου, καθώς και του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής 
των αντίστοιχων μέτρων/δράσεων. Επίσης, ενημερώ−
νει σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ και μεριμνά για την έκδοση 
Απόφασης Ένταξης−Χρηματοδότησης της πράξης στο 
πλαίσιο του ΠΑΑ.

ηη) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν για τα 
αντίστοιχα μέτρα, συντάσσει και καταχωρεί στο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα τα Τεχνικά Δελτία πράξεων και 
εκδίδει Αποφάσεις έγκρισης των πράξεων στις οποίες 
αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησής τους.

θθ) 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.

ιι) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων με βάση τις Αποφάσεις 
έγκρισης πράξεων και ειδικότερα: 

Ι) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, 
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

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

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

IV) Συγκεντρώνει τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέ−
λεσης των ενεργειών των δικαιούχων. Παρακολουθεί 
τους δικαιούχους ως προς την τήρηση των υποχρε−
ώσεών τους, πιστοποιεί τις δαπάνες των επενδύσεων 
και μεριμνά για την αναγνώριση και εκκαθάρισή τους, 
διασφαλίζοντας διακριτότητα καθηκόντων με τους αξι−
ολογητές των προτάσεων.

V) Tηρεί πλήρη φάκελο της πράξης κατά τα προβλε−
πόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

ιαια) 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 ΣΔΕ.

ιβιβ) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη μείωση ή 
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της 
πράξης και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργα−
νισμό Πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι σχετικές ενέργειες ανάκλησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

ιγιγ) Μεριμνά για την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης 
πράξεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ΄ και τα λοιπά 
ελεγκτικά όργανα.

ιδιδ) 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.

ιειε) Διασφαλίζει ότι τηρούνται λεπτομερή Μητρώα 
για κάθε καθεστώς ενισχύσεων, που αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο 9Β του ΠΑΑ, επί δέκα έτη από την ημερομη−
νία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική 
ενίσχυση. 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 ή και του Καν.(ΕΚ) 800/2008, περιλαμβα−
νομένων των πληροφοριών για το καθεστώς των επιχει−
ρήσεων των οποίων το δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται 
από το καθεστώς τους ως ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

ιστιστ) Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στον Οργανισμό 
Πληρωμών την αναγκαία πληροφόρηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, και στο θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει την εφαρμογή των Μέτρων αρμοδιότητάς της. 

ιζιζ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

ιηιη) Συνεργάζεται με την Μονάδα Ε΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
στο πλαίσιο του έργου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύ−
ου για αντικείμενα που σχετίζονται με τα Μέτρα του 
Άξονα 3.

στ) Μονάδα Β6 − Παρακολούθησης και εφαρμογής 
του Άξονα 4 του ΠΑΑ

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
LEADER+:

αα) Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την 
Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το LEADER+, όλα 
τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις δαπάνες 
και τους ελέγχους και παρέχει κάθε αναγκαία πλη−
ροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο 
φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση 
δικαστικών επιπλοκών ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτη−
σης της Επιτροπής.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013 / Άξονας 4 «Προσέγγιση LEADER» του ΠΑΑ:

αα) Συμμετέχει σε επιτροπές της ΕΕ που σχετίζονται 
με την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

ββ) Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ, στο πλαίσιο υπο−
βολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, στοιχείων, 
αναφορών, εισηγήσεων και προτάσεων για:
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Ι) Τις αναθεωρήσεις του ΕΣΣΑΑ και του ΠΑΑ. 
ΙΙ) Τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ.
ΙΙΙ) Τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 

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

ΙV) Tην εκπόνηση, επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων 
στην ΕπΠα.

V) Tον προγραμματισμό/κατανομή χρηματοοικονομι−
κών στοιχείων των Μέτρων του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

VI) Tον καθορισμό κανόνων επιλεξιμότητας δαπα−
νών.

VII) Tις προβλέψεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

VIII) Τη δημοσιότητα του ΠΑΑ για θέματα που σχετί−
ζονται με τις αρμοδιότητές της.

γγ) Μεριμνά για την έκδοση του απαιτούμενου θε−
σμικού πλαισίου που αφορά στον Άξονα 4 του ΠΑΑ, με 
τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ και σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Πληρωμών στις περιπτώσεις που 
απαιτείται.

δδ) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Άξονα 
4 του ΠΑΑ και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική του 
πρόοδο, την εφαρμογή του κανόνα ν+2, τους ποσοτικο−
ποιημένους δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξής του, καθώς 
και τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την 
Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ. 

εε) Εισηγείται την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δρά−
σης (ΟΤΔ) και την έγκριση των αντίστοιχων τοπικών 
προγραμμάτων του άξονα 4 του ΠΑΑ, καθώς και τα 
χρηματοοικονομικά τους στοιχεία. Εισηγείται την έγκρι−
ση τυχόν τροποποιήσεων των τοπικών προγραμμάτων 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής. 

στστ) Επεξεργάζεται σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 
τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Μέτρων αρμο−
διότητάς της.

ζζ) Εισηγείται στην ΕΥΔ ΠΑΑ προβλέψεις σχετικά με 
την πορεία υλοποίησης του άξονα 4 του ΠΑΑ και υπο−
βάλλει σε αυτήν την απαιτούμενη πληροφόρηση και 
στοιχεία για την εγγραφή στο ΠΔΕ των προς χρημα−
τοδότηση τοπικών προγραμμάτων, καθώς και τις τρο−
ποποιήσεις του.

ηη) Προβαίνει σε έλεγχο των σχεδίων προσκλήσεων 
τις οποίες διενεργούν οι ΟΤΔ προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότη−
σης και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ για τις προσκλήσεις 
των ΟΤΔ.

θθ) Προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο επί των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των ΟΤΔ, πριν την 
έκδοση της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης πρά−
ξεων στα μέτρα του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

ιι) Προβαίνει στην έκδοση απόφασης ένταξης/χρημα−
τοδότησης των πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ μετά 
από εξέταση των υποβληθέντων από την ΟΤΔ Τεχνι−
κών Δελτίων, ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον 
Οργανισμό Πληρωμών και προβαίνει στην εισαγωγή 
του Τεχνικού Δελτίου της πράξης στο Πληροφοριακό 
Σύστημα. Μεριμνά για την έκδοση τυχόν τροποποιήσεων 
της απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης ή ανάκλησης 
αυτής.

ιαια) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις προς 
τις ΟΤΔ του Άξονα 4 του ΠΑΑ σχετικές με την παρα−
κολούθηση και διαχείριση του Άξονα 4. 

ιβιβ) 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. 

ιγιγ) Παρακολουθεί και εποπτεύει την πορεία υλο−
ποίησης των τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ και ειδικότερα:

Ι) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των τοπικών προγραμμάτων και μεριμνά για την έγκαιρη 
επίλυσή τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

ΙΙ) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των ΟΤΔ, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε συνεργα−
σία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

ΙΙΙ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των τοπικών προγραμμάτων, καθώς και το προβλεπό−
μενο χρονοδιάγραμμα.

IV) Τηρεί αρχεία και πλήρεις φακέλους κατά τα προ−
βλεπόμενα στο ΣΔΕ.

ιδιδ) Ελέγχει τα αιτήματα της ΟΤΔ για καταβολή της 
επιχορήγησης και διαβιβάζει στον Οργανισμό Πληρωμών 
σχετικό φάκελο πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ.

ιειε) Διενεργεί, για τα μέτρα 421 και 431 του τοπι−
κού προγράμματος προσέγγισης LEADER, διοικητικούς 
ελέγχους επί των αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006 
και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του 
άξονα 4 του ΠΑΑ.

ιστιστ) Διενεργεί, στο πλαίσιο εφαρμογής συστήματος 
εποπτείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του 
Καν. (ΕΚ)1975/2006 και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την εφαρμογή του άξονα 4 του ΠΑΑ, δειγματοληπτι−
κό έλεγχο επί των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων 
πληρωμής των δικαιούχων που διενεργούν οι ΟΤΔ στο 
πλαίσιο του μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος προ−
σέγγισης LEADER. 

ιζιζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται, εισηγείται τη 
μείωση ή ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης 
της πράξης και ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Ορ−
γανισμό Πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι σχετικές ενέργειες ανάκτησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

ιηιη) Μεριμνά για την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης 
πράξεων και την παραλαβή του τοπικού προγράμματος 
προσέγγισης LEADER σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ΄ 
και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα. 

ιθιθ) 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.

κκ) Διασφαλίζει ότι τηρούνται λεπτομερή Μητρώα 
για κάθε καθεστώς ενισχύσεων, που αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο 9Β του ΠΑΑ, επί δέκα έτη από την ημερομη−
νία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική 
ενίσχυση. 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 ή και του Καν. (ΕΚ) 800/2008, περιλαμβα−
νομένων των πληροφοριών για το καθεστώς των επιχει−
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ρήσεων των οποίων το δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται 
από το καθεστώς τους ως ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

κακα) Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στον Οργανισμό 
Πληρωμών την αναγκαία πληροφόρηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, 
και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

κβκβ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της. Στις περι−
πτώσεις χρήσης επιμέρους πληροφοριακών συστημά−
των από τις ΟΤΔ, διασφαλίζει την αξιόπιστη διαβίβαση 
των δεδομένων σε περιοδική βάση στο Πληροφοριακό 
Σύστημα.

κγκγ) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Ε΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ στο 
πλαίσιο του έργου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου για 
αντικείμενα που σχετίζονται με τον Άξονα 4 του ΠΑΑ.

ζ) Μονάδα Γ1− Ελέγχου «Τίτλος Ι»
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−

2013 
αα) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−

τούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους. 
Για το σκοπό αυτό διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με 
βάση κατάλληλο δείγμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 και στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου, οι οποίοι καλύπτουν ανά περίπτωση τις 
ενδεικνυόμενες διοικητικές, οικονομικές και φυσικές 
πτυχές πράξεων των μέτρων που αναλαμβάνει, και ει−
δικότερα: 

Ι) Εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή των απαιτούμενων 
διοικητικών ελέγχων κατά την υλοποίηση και ολοκλή−
ρωση πράξεων, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδι−
κασιών και ιδίως των εθνικών και κοινοτικών κανόνων 
που διέπουν την υλοποίηση και συγχρηματοδότηση των 
πράξεων.

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

ΙΙΙ) Κατανέμει τους επιτόπιους ελέγχους ετησίως βάσει 
ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Καν. (ΕΚ) 1975/2006.

ββ) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων, παρακολουθεί την 
υλοποίηση των συστάσεων και προβαίνει στην καταχώ−
ριση των αποτελεσμάτων τους και στο Πληροφοριακό 
της Σύστημα και την κοινοποίησή τους στην ΕΥΔ ΠΑΑ 
και στον Οργανισμό Πληρωμών, στο δικαιούχο και σε 
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 

γγ) 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.

δδ) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη μείωση ή ακύ−
ρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, 
η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσμα ελέγχου και ενημε−
ρώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πληρωμών προ−
κειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες 
ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

εε) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα.

στστ) Έχει την υποχρέωση της αποστολής των στοι−
χείων που απαιτούνται για την ετήσια έκθεση σε εφαρ−
μογή του άρθρου 34 του Καν. 1975/2006 στην αρμόδια 
Υπηρεσία. 

ζζ) Τηρεί αρχεία και πλήρεις φακέλους κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

ηη) Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία με τη 
Μονάδα Β4 της ΕΥΕ ΠΑΑ, την αναγκαία πληροφόρηση 
για όλα τα θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, την 
προσαρμογή, την αναθεώρηση και την ορθή εφαρμογή 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ. 

θθ) Συντάσσει και αποστέλλει αρμοδίως τα τριμηνιαία 
δελτία παρατυπιών σε εφαρμογή του Καν. 1848/2006.

η) Μονάδα Γ2− Ελέγχου «Τίτλος ΙΙ»
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ’ ΚΠΣ 2000−2006/
Μέτρα 1.1 του Άξονα 1, 3.1 του Άξονα 3, καθώς και τα 
Μέτρα του Άξονα 7.

αα) Πραγματοποιεί ελέγχους στα έργα/υποέργα μετά 
την ολοκλήρωσή τους και βεβαιώνει την τήρηση των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων των μέ−
τρων 1.1, 3.1, καθεστώτων ενίσχυσης του άξονα 7, δημό−
σια έργα του άξονα 7 και του άξονα 6. Συντάσσει και 
αποστέλλει αρμοδίως τα τριμηνιαία δελτία παρατυπιών 
σε εφαρμογή του Καν. 2035/2005.

ββ)Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την 
Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠΑΑΑΥ 2000−
2006, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις 
δαπάνες και τους ελέγχους και παρέχει κάθε αναγκαία 
πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο 
φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση 
δικαστικών επιπλοκών ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτη−
σης της Επιτροπής.

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτοβουλίας 
LEADER+

αα)Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την 
Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το LEADER+ όλα 
τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις δαπάνες 
και τους ελέγχους και παρέχει κάθε αναγκαία πλη−
ροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο 
φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση 
δικαστικών επιπλοκών ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτη−
σης της Επιτροπής.

ββ) Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την 
τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των τελικών 
αποδεκτών των τοπικών προγραμμάτων του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
LEADER+.

3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013

αα) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους. 
Για το σκοπό αυτό διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με 
βάση κατάλληλο δείγμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 και στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου, οι οποίοι καλύπτουν ανά περίπτωση τις 
ενδεικνυόμενες διοικητικές, οικονομικές και φυσικές 
πτυχές πράξεων των μέτρων που αναλαμβάνει, και ει−
δικότερα: 

Ι) Εξακριβώνει την ορθή εφαρμογή των απαιτούμενων 
διοικητικών ελέγχων κατά την υλοποίηση και ολοκλή−
ρωση πράξεων, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδι−
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κασιών και ιδίως των εθνικών και κοινοτικών κανόνων 
που διέπουν την υλοποίηση και συγχρηματοδότηση των 
πράξεων.

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

ΙΙΙ) Κατανέμει τους επιτόπιους ελέγχους ετησίως βάσει 
ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Καν. (ΕΚ) 1975/2006 

ββ) Διενεργεί εκ των υστέρων ελέγχους σε έργα που 
συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο αναλήψεων υπο−
χρεώσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. (ΕΚ) 
1975/2006 και στο ΣΔΕ του ΠΑΑ.

γγ)Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων, παρακολουθεί την 
υλοποίηση των συστάσεων και προβαίνει στην καταχώ−
ριση των αποτελεσμάτων τους και στο Πληροφοριακό 
της Σύστημα και την κοινοποίησή τους στην ΕΥΔ ΠΑΑ 
και στον Οργανισμό Πληρωμών, στο δικαιούχο και σε 
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 

δδ) 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.

εε) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη μείωση ή ακύ−
ρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, 
η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσμα ελέγχου και ενημε−
ρώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πληρωμών προ−
κειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες 
ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

στστ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα.

ζζ) Έχει την υποχρέωση της αποστολής των στοιχείων 
που απαιτούνται για την ετήσια έκθεση σε εφαρμογή του 
άρθρου 34 του Καν. 1975/2006 στην αρμόδια Υπηρεσία. 

ηη) Τηρεί αρχεία και πλήρεις φακέλους κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

θθ) Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία με τις Μο−
νάδες Β1, Β2, Β3, Β5 και Β6 την αναγκαία πληροφόρηση 
για όλα τα θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, την 
προσαρμογή, την αναθεώρηση και την ορθή εφαρμογή 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ. 

ιι) Συντάσσει και αποστέλλει αρμοδίως τα τριμηνιαία 
δελτία παρατυπιών σε εφαρμογή των Καν. 2035/2005 
και 1848/2006.

6. Το άρθρο 6 καταργείται. 
7. Το άρθρο 7 αναριθμείται σε άρθρο 3 και αντικαθί−

σταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Κατανομή Προσωπικού

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013. 

α) Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007–2013 εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το προσωπικό της Υπη−
ρεσίας ανέρχεται σε εβδομήντα επτά (77) άτομα τα 
οποία κατανέμονται κατά κατηγορία, ως εξής:

Ι) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Eκπαίδευσης (Π.Ε.), εξή−
ντα τέσσερα (64) άτομα.

ΙΙ) Κατηγορία Τεχνολογικής Eκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε 
(5) άτομα.

ΙΙΙ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης (Δ.Ε.), 
έξι (6) άτομα. 

IV) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο 
(2) άτομα. 

β) Για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ, μέρος του 
προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να τοποθετείται 
με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού 
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις έδρες των 
Περιφερειών. 

2. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικό−
τητα. 

α) Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ−
μογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα εφαρμόζεται το άρθρο 
18 του ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το 
προσωπικό της Υπηρεσίας ανέρχεται σε εκατόν πε−
νήντα οκτώ (158) άτομα τα οποία κατανέμονται κατά 
κατηγορία, ως εξής:

I) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Eκπαίδευσης (Π.Ε.), 
εκατόν είκοσι επτά (127) άτομα.

II) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι 
τρία (23) άτομα.

ΙΙΙ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης (Δ.Ε.), 
οκτώ (8) άτομα.

β) Μέρος του προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται με 
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Το−
μέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τοποθετείται 
στις έδρες των Περιφερειών.

8. Το άρθρο 8 αναριθμείται σε άρθρο 4 και αντικαθί−
σταται, ως εξής:

«Άρθρο 4
Προϊστάμενοι

1. Για τον ορισμό των Προϊσταμένων των Ειδικών Υπη−
ρεσιών καθώς και για τους Προϊσταμένους των επιμέ−
ρους Μονάδων της απόφασης αυτής, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Ειδικής 
Υπηρεσίας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους 
Προϊσταμένους των υποκείμενων Μονάδων αυτής.

3. Αν κενωθεί θέση Προϊσταμένου των Ειδικών Υπηρε−
σιών της απόφασης αυτής, έως την τοποθέτηση νέου 
Προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά−
φου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Τους Προϊσταμένους των Μονάδων των Ειδικών 
Υπηρεσιών της απόφασης αυτής που απουσιάζουν ή 
κωλύονται, αναπληρώνουν στα καθήκοντα τους υπάλ−
ληλοι των Μονάδων, τους οποίους ορίζει με απόφασή 
του ο Ειδικός Γραμματέας.

5. Αν κενωθεί θέση Προϊσταμένου Μονάδας των Ει−
δικών Υπηρεσιών της απόφασης αυτής, έως την τοπο−
θέτηση νέου Προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου». 

«Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρε−
μότητες διοικητικής φύσης που υφίστανται για λογα−
ριασμό των Ειδικών Υπηρεσιών των άρθρων 2, 3 και 4 
της αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1886Β) μεταφέρονται 
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστι−
κότητα.

2.  Οι αποφάσεις απόσπασης ή μετακίνησης του προ−
σωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσίες των άρθρων 2, 
3 και 4 της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1886Β΄) λογί−
ζονται μέχρι τη λήξη τους ως απόσπαση ή μετακίνηση 
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικό−
τητα στην αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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