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Θέμα: Απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο: «Μελέτη εξειδίκευσης στρατηγικού στόχου: 

“Διαθρωτικές αλλαγές και διακλαδικές συνδέσεις” του αγροτικού τομέα της χώρας» 

στο πρόγραμμα  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020. 

  

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0005874040 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 

καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 
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3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α΄174) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Νόμου 4305/2014 

(ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014). 

5. Το Π.Δ. 70/2015(ΦΕΚ  A΄114) σχετικά με την ανασύσταση των Υπουργείων. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005 του Συμβουλίου. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 

Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 

και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 

2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 

Συμβουλίου. 

9. Την Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

10. Την με αριθμ. 2536/35588/27.03.2015 (ΦΕΚ 195/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30.03.2015) Κοινή 

Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διορίζεται ο Χαράλαμπος Κασίμης του 

Παναγιώτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βαθμό 1ο της Κατηγορίας Ειδικών 

θέσεων. 
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11. Την υπ’ αριθμ. 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ Β΄3066) ΚΥΑ με θέμα «Αναδιάρθρωση των 

Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

12. Την υπ’ αριθμ. 1376/13948/7.2.2017 (ΦΕΚ Β΄395), Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους 

Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

13. Την με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης 

και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας». 

14. Την με αριθ. πρωτ. 636/01.03.2017  απόφαση του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε η εν λόγω ενέργεια στο ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (κωδικός ενέργειας Β.2). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 

Την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Μελέτη εξειδίκευσης στρατηγικού στόχου: «Διαθρωτικές 

αλλαγές και διακλαδικές συνδέσεις» του αγροτικού τομέα της χώρας», στο Μέτρο 20 του 

προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με τα ακόλουθα στοιχεία: 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ). 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Κωδικός Πράξης: 

(Ο.Π.Σ.Α.Α.) 

0005874040 

 

Κωδικός 

ΠΔΕ 

πράξης: 

Κωδικός ΣΑ:  082/1 

Κωδικός πράξης ΣΑ: 2017ΣΕ08210027 

Δικαιούχος: 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 - 

2020 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης :  

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα την ερχόμενη δεκαετία και 

της εξειδίκευσής της σε επιχειρησιακό επίπεδο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

που αφορά είτε σε πιθανή τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 είτε στο σχεδιασμό και τις 

στρατηγικές επιλογές για την επόμενη προγραμματική περίοδο υπάρχει αναγκαιότητα 

μελέτης, η οποία θα εξειδικεύει το στόχο «Διαθρωτικές αλλαγές και διακλαδικές συνδέσεις» 
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σε επιχειρησιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε επίπεδο χρήσης του από το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης.    

Αντικείμενο του έργου:  

Η μελέτη θα αφορά στην ανάλυση και στην εξειδίκευση των ακόλουθων στόχων:  

 «Αποσαφήνιση του στρατηγικού προσανατολισμού όσον αφορά στη συνύπαρξη και στην 

εξειδικευμένη διαχείριση των διαφορετικών μοντέλων παραγωγής (μαζικού-

ομογενοποιημένου, διαφοροποιημένου-ποιοτικού)» 

 «Ενίσχυση κλάδων και προϊόντων που χαρακτηρίζονται: από υφιστάμενο ή εν δυνάμει 

συγκριτικό πλεονέκτημα, από υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία στην παραγωγή ή/και 

στις εξαγωγές, από δυνατότητες οικοδόμησης ευρέως πλέγματος εγχώριων κλαδικών 

διασυνδέσεων με τη βιομηχανία παραγωγής αγροτικών εισροών, τη μεταποίηση 

αγροτικών προϊόντων και με τις υπηρεσίες.»  

Οι δύο στόχοι είναι αλληλένδετοι και η ανάλυσή τους θα συμπληρώσει το γενικό στρατηγικό 

προσανατολισμό με την απαιτούμενη κλαδική εξειδίκευση.  

Δεδομένου ότι οι ιδέες-στόχοι για τον στρατηγικό προσανατολισμό συνύπαρξης του μαζικού-

ομογενοποιημένου και του διαφοροποιημένου-ποιοτικού μοντέλου, καθώς και ο 

προσδιορισμός των κλάδων/προϊόντων προς ενίσχυση, χρήζουν τεκμηρίωσης και εξειδίκευσης 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη μελέτη  τουλάχιστον τα ακόλουθα:    

Όσον αφορά στην τεκμηρίωση σε ποιο μοντέλο παραγωγής μπορεί να ανήκει ένας κλάδος / 

προϊόν θα πρέπει να: 

 Τίθενται  κριτήρια για την οριοθέτηση κάθε μοντέλου. 

 Με βάση τα κριτήρια να κατατάσσονται οι κλάδοι, προϊόντα και παραγωγικές 

διαδικασίες στο αντίστοιχο μοντέλο.  

 Για κάθε μοντέλο συγκεντρωτικά, αλλά και για επιμέρους κλάδους και προϊόντα, να 

παρουσιάζονται συγκριτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη για διάστημα τουλάχιστον 

δεκαετίας.  

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη, μεταξύ άλλων, είναι: η αξία παραγωγής, η προστιθέμενη αξία 

(ιδιαίτερα η εγχωρία παραγόμενη) η ενδιάμεση ανάλωση,  οι επιδοτήσεις, οι ανάγκες σε 

εργασία, οι ανάγκες σε εισαγόμενες εισροές, οι εξαγωγές, (ιδιαίτερα το εγχώρια παραγόμενο 

τμήμα τους), το σημείο ένταξης στις αλυσίδες αξίας,  η ένταση και το είδος των κλαδικών 

διασυνδέσεων κ.ά. Αναπόφευκτα, η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών θα πρέπει να 

επεκτείνεται και στη χωρική διάστασή τους, συμπεριλαμβάνοντας και άλλες παραμέτρους 

σχετικές με τη διασύνδεση των κλάδων/προϊόντων/διαδικασιών με την παραγωγική δομή 

κάθε περιοχής.  

Η συγκριτική ανάλυση των δύο μοντέλων και των επιμέρους συνιστωσών τους, θα προσφέρει 

πληροφορίες για αποφάσεις αγροτικής πολιτικής οι οποίες θα αποσκοπούν στην στήριξη 

εκείνων των κλάδων, προϊόντων και διαδικασιών που θα έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στην 

ανάπτυξη του αγροτροφικού συστήματος.    

Όσον αφορά στην εξειδίκευση αυτή θα περιλαμβάνει προτάσεις πολιτικής για τη μετάβαση 

από κλάδους/προϊόντα/διαδικασίες χαμηλότερης αναπτυξιακής συμβολής σε αντίστοιχη 

υψηλότερης 
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από  

01/07/2017 έως 30/06/2018. 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2023.  

 

 

Δημόσια Δαπάνη της Πράξης 

Κωδικός Κατηγορίας Δαπανών  Δημόσια Δαπάνη 
Συγχρηματοδοτούμενη 

Δημόσια Δαπάνη 

Δαπάνες 10.000,00  € 10.000,00  € 

Φ.Π.Α. 24% 2.400,00  € 2.400,00  € 

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 12.400,00 € 12.400,00 € 

Άλλες Δαπάνες  (π.χ. συμμετοχή 

Δήμου ή άλλο )  
0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 12.400,00 € 12.400,00 € 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων ανέρχεται σε 12.400,00€ και επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑΕ:                                        

1: Προϋπολογισμός (σύνολο Α):  12.400,00 €. 

Η πίστωση τρέχοντος έτους (2017) στο Π.Δ.Ε. 

ανέρχεται σε 12.400,00 € 

2: Προϋπολογισμός (άλλες δαπάνες): 0 €.  

Η πίστωση τρέχοντος έτους στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 

0 € 

Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε: 0  ευρώ (0 €)    

Ο ΦΠΑ είναι  επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Φορέας Χρηματοδότησης: Υ.Π.Α.Α.Τ  

Οργανισμός Πληρωμών:  ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ): Ποσοστό συμμετοχής ΕΓΤΑΑ 2014 – 2020: 85% (ισχύον ποσοστό συμμετοχής 
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ΕΓΤΑΑ για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος, με βάση το άρθρο 59. παρ. 4. 

στ. ζ, 2014-2020: 95%). 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

 Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης.  

 Να διασφαλίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό δημοσιότητας κατά την υλοποίηση 

της πράξης. 

 Να υλοποιήσει την πράξη εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται στην 

απόφαση ένταξης. 

 Να πραγματοποιεί τις πληρωμές σύμφωνα με τα ισχύοντα στις σχετικές εγκυκλίους 

και στο ισχύον σύστημα Διαχείρισης – Ελέγχου.  

 Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωσή της. 

 Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους  

λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του 

Προγράμματος. 

 Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον εκτελεστικό  

Καν. (ΕΚ) 808/2013. 

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, 

η πράξη επανεξετάζεται και δύναται να ανακληθεί. 

 

 

                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

     ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   

 

 

               ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

1. Μονάδα Xρηματοοικονομικών Ροών & ΟΠΣΑΑ 

2. Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014 -2020 

3. Οργανισμός Πληρωμών – ΟΠΕΚΕΠΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ηλεκτρονικά): 

         Μονάδα Προγραμματισμού ΕΥΔ ΠΑΑ 
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