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Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν  στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3    του Προγ/τος Αγροτ. 
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1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού 

κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

1083/2006 όπως κάθε φορά ισχύει, 

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

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 

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

1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το Άρθρο 14, 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 

και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει, 

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά 

ισχύει, 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 

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

ιδιαίτερα το Άρθρο 6, 

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπή της 11ης Μαρτίου 

2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 

κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 

την πολλαπλή συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει, 

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση όπως κάθε φορά 

ισχύει, 

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 για 

τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους 
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οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών όπως κάθε φορά 

ισχύει, 

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1725/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, 

10. Την με αριθμό C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 

για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (CCI:2014GR 06RDNP001), όπως 

κάθε φορά ισχύει. 

 

Β. Τις διατάξεις Νόμων και τα Π.Δ. 

1. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α΄) και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε 
φορά, 
 
2. Το Ν. 2690/1997 (ΦΕΚ 45 Α΄) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας,  

3. Tο Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού, 

 

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

της Κυβέρνησης, 

 

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

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

180/Α΄/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου−Ρυθμίσεις 

για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 

Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», περί 

συγχωνεύσεως Ν.Π.Ι.Δ. σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός 

“ΔΗΜΗΤΡΑ”», και την σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών της υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 

(ΦΕΚ 2284/Β΄/13.10.2011) εκδοθείσας Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Σύστασης Οργανισμού “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ−ΔΗΜΗΤΡΑ” και συγχώνευσης εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Νομικών Προσώπων», 
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6. Τα Άρθρα 13-29 του Ν. 2637/27.08.1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.08.1998) περί «Σύστασης 

Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει, 

7.  Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), 

 
8. Το άρθρο 109 του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης», 

 

8. Το ΠΔ με αριθμό 2/4-1-2021 (ΦΕΚ 2/Α΄/5.1.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

 

9. Το ΠΔ 56 (ΦΕΚ Α΄ 142/13.8.2021) Διορισμός Υφυπουργού, Γεώργιου Στύλιου του 

Δημοσθένη, στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

 

10. Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 

138/Α΄/2017). 

 

 

Γ. Τις Αποφάσεις 

1.  Την υπ’ αριθμ. Οικ: 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄/29.07.2008) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας με θέμα 

«Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης,  Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) των 

Ενεργειών Επαγγελματικής  Κατάρτισης  συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις 

κατάρτισης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, 

2. Την με αριθμ. 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/26.09.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020» όπως ισχύει κάθε φορά, 

3. Την με αριθμ. 6309 (ΦΕΚ 4190/Β΄/10-9-2021) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο», 
 

4. Την με αριθμ. 4760 (ΦΕΚ 483/ΥΟΔΔ/23.6.2021) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθενται στον Δημήτριο Παπαγιαννίδη του 

Οδυσσέα καθήκοντα  Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
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5. Την με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» 

(ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), όπως ισχύει κάθε φορά, 

6. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και 

ειδικότερα το σημείο 8.2.1 «Μ01 –  Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (Άρθρο 14)» 

όπως κάθε φορά ισχύει, 

7.  Τις  αποφάσεις  – συμπεράσματα  της  από  04.04.2016  1ης    Συνεδρίασης  της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 – (ΠΑΑ 

2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια του Υπομέτρου 1.1 «Επαγγελματική 

κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων», 

8. Την   με   αρ.   πρωτ.  137675/ΕΥΘΥ   1016   (ΦΕΚ   5968   Τ.Β.   /31.12.2018), ‘’Αντικατάσταση   

της  υπ’   αριθμ.110427/ΕΥΘΥ/1020  (ΦΕΚ   3521/20.10.2016), τροποποίηση και αντικατάσταση 

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

Απόφασης   «Εθνικοί   Κανόνες    Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-

2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων   συγχρηματοδοτούμενων    πράξεων   ΕΣΠΑ    

2014-2020   από    Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»’’, 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 11510/14/12/2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016)  απόφαση του Υπουργού  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  με  τίτλο  «Πλαίσιο  εφαρμογής  της Δράσης 1.1.1. 

«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 

2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθμ  πρωτ.  5994/  25-11-2020  

(ΦΕΚ:5455/Β΄/10-12-2020)  και  με  αριθμ.πρωτ. 1014/17-3-2021 (ΦΕΚ΄1298/Β 19-3-2021)  

όμοιες αποφάσεις,  

10.  Τη  με  αριθμ. πρωτ. 3350/17-12-2020  «Επικαιροποίηση  της  μελέτης  για  την εκτίμηση 

του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους των βασικών κατηγοριών  δαπανών των έργων που 

αφορούν στις δράσεις 1.1.1. και 1.1.2, του μέτρου Μ01 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και 

ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020», 

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 1317/7-4-2021 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής  Πολιτικής  και   

Διαχείρισης  Κοινοτικών  Πόρων, πλαίσιου   προδιαγραφών  για  την εφαρμογή της 

τηλεκατάρτισης, 

12. Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας Covid  -19 και της λήψης ειδικών μέτρων δεν είναι 

δυνατή η κατάρτιση των υπόχρεων γεωργών με φυσική παρουσία και συνεπώς απαιτείται η 

υλοποίηση της εκπαίδευσης με τηλεκατάρτιση,  

13. Τη με αριθμ. 160/9.1.2019   (ΦΕΚ 18/B’/2019)  Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  «Καθορισμός  πλαισίου  εφαρμογής  του  Υπομέτρου  6.3 
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«Ανάπτυξη  μικρών   γεωργικών  εκμεταλλεύσεων»   του  Προγράμματος   Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει”,   

14. Τη με αριθμ. 592/23.1.2019 Απόφαση «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης  

–  φακέλων  υποψηφιότητας  προς  ένταξη  στο  Υπομέτρο  6.3  «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει”, 

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 2082/3-6-2021 (ΑΔΑ: 9Α7Β4653ΠΓ-4ΛΕ) Πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ  για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 3554/14-9-2021 (ΑΔΑ: 67ΨΞ4653ΠΓ-ΗΥΥ) όμοια πρόσκληση, 

16. Τη με αριθμ. πρωτ. 32614/23-6-2021 αίτηση στήριξης πράξης του Δικαιούχου ΕΛΓΟ 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ για την ένταξη της πράξης στο ΠΑΑ 
2014-2020, όπως συμπληρώθηκε  και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 50792/1-10-2021 όμοια 
αίτηση, 

17. Τη με αριθμ. πρωτ.  4248/18-10-2021 θετική αξιολόγηση, αίτησης στήριξης του Δικαιούχου 
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΟΠΣΑΑ, 

18. Το με αρ. πρωτ. 54691/21-10-2012 (εισερχόμενο 4368/22-10-2021) έγγραφο του ΕΛΓΟ 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» σχετικά με την μη πρόθεσή του σε προσφυγή κατά του  αποτελέσματος της 
αξιολόγησης της αίτησης στήριξης που υπέβαλε,  

19. Την ΣΑΕ  0821  από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η ενέργεια, 

 

Αποφασίζει  

 

την ένταξη της Πράξης  με τίτλο: 

«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Δικαιούχους Γεωργούς του 

Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

του ΠΑΑ 2014-2020  για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, 

Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, 

Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3    του Προγ/τος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη της πράξης 

ανέρχεται σε 1.893.175,20 € και κατανέμεται κατά περιοχή εστίασης και Περιφέρεια ως 

ακολούθως: 
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Πίνακας 1 

 

 

Πίνακας 2 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 
 

(1) (2) (3) 

1 2Α 757.270,08 
 

2 4Α 283.976,28 
 

3 4Β 283.976,28 
 

4 5Α 378.635,04 
 

5 6Γ 189.317,52 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.893.175,20 
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΥΠΟΕΡΓΟ 
 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
      ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 

    ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 
 

(1) (2) (3) 
 

1 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
 

361.791,00 € 

2 Αττικής 
 

11.268,90 € 

3 Βορείου Αιγαίου 
 

100.827,00 € 

4 Δυτικής Ελλάδας 
 

221.819,40 € 

5 Δυτικής Μακεδονίας 
 

48.634,20 € 

6 Ηπείρου 
 

125.144,10 € 

7 Θεσσαλίας 
 

250.881,30 € 

8 Ιονίων Νήσων 
 

13.641,30 € 

9 Κεντρικής Μακεδονίας 
 

259.777,80 € 

10 Κρήτης 
 

147.088,80 € 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Κωδικός Πράξης: Ο.Π.Σ.Α.Α. 

 
0030381278 

Κωδικός ΠΔΕ 

πράξης: 
Κωδικός ΣΑ:    082 / 1 

Κωδικός πράξης ΣΑ: 2021ΣΕ0821………… 

Δικαιούχος: ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 

 Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής). 

1.Σκοπός της Πράξης 

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για  
δικαιούχους γεωργούς του Υπομέτρου 6.3, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και 
προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις 
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.  

Ειδικότερα, ωφελούμενοι της Πράξης είναι 3.192 δικαιούχοι γεωργοί της 1ης Πρόσκλησης για ένταξη 
στο Υπομέτρο 6.3 του Μέτρου 01 του ΠΑΑ 2014 – 2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, 
Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι 3.192 ωφελούμενοι της παρούσας Πράξης έχουν την υποχρέωση, είτε να 
κατέχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και του 
φακέλου υποψηφιότητας, είτε να αποκτήσουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα σε διάστημα που 
δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι ωφελούμενοι της παρούσας θα πρέπει να αποκτήσουν βεβαίωση-πιστοποιητικό 
παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών ανάλογης κατεύθυνσης (σε 
συνάφεια με το προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης), από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Στόχος της γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι να προσφέρει στους αγρότες εξειδικευμένες 
γνώσεις και δεξιότητες, προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής και 
Παγκόσμιας Οικονομίας και Εμπορίου των Αγροτικών Προϊόντων, που θα προωθούν την καινοτομία  

11 Νοτίου Αιγαίου 
 

30.841,20 € 

12 
 

Πελοποννήσου 188.605,80 € 

13 Στερεάς Ελλάδας 
 

132.854,40 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 1.893.175,20 € 
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και την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα και θα συμβαδίζουν με τις σύγχρονες εξελίξεις 
και απαιτήσεις της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και γνώσεις του Αγροτικού κλάδου. 

 

Οι δράσεις κατάρτισης εφαρμόζονται σε όλη τη Χώρα. 

2. Ωφελούμενοι της Πράξης : 
 
Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 και για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής 
Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, 
Κρήτης, Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3. του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020». 
 

3.  Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες: 

 Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική 
Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,  

 Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών, 

 Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια 
της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,  

 Εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες,  

 Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης 
(όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί 
καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κ.λπ.). 

 

 

 

    

Παραδοτέα πράξης 

Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα περίπου 225 Προγράμματα Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στις 

13 Περιφέρειες (13 υποέργα) στα οποία θα συμμετάσχουν 3.192 περίπου δικαιούχοι γεωργοί.  

 

Η πράξη θα πρέπει να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι 
οποίοι είναι:  
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 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Ε1 Συνολική Δημόσια Δαπάνη 
1.893.175,20 € 

€ 
 

Ε3 
Αριθμός δράσεων/πράξεων 
στις οποίες παρέχεται στήριξη 

4  
Αριθμός ειδών 
προγραμμάτων 
κατάρτισης 

Ε11 
Αριθμός ημερών παρεχόμενης 
κατάρτισης 

35.910  
Αριθμός ημερών 

Ε12 
Αριθμός συμμετεχόντων σε 
δράσεις κατάρτισης 

3.192 
Αριθμός 
συμμετεχόντων 

 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από  την 

ημερομηνία έκδοσης της  παρούσης έως   29/10/2023. 

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

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 
0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
1.893.175,20 € 1.893.175,20 € 

 
Για την Πράξη:   

Η  πράξη περιλαμβάνει δαπάνες που υπολογίζονται βάσει επιλογών απλοποιημένου κόστους. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

Δ
Α

Π
Α

Ν
ΕΣ

 Β
Α

ΣΕ
Ι 

Α
Π

Λ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
Μ

Ε

Ν
Ο

Υ
 Κ

Ο
ΣΤ

Ο
Υ

Σ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 
τυποποιημένης κλίμακας 
κόστους ανά μονάδα 

1.893.175,20 € 1.893.175,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 

1.893.175,20 € 1.893.175,20 € 
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Το  μοναδιαίο  κόστος   προσδιορίζεται ως εξής:    

 6,59   ευρώ  ανά  ώρα  κατάρτισης   και  ανά καταρτιζόμενο,  ο  οποίος  λαμβάνει  

πιστοποιητικό  παρακολούθησης  του  προγράμματος κατάρτισης των 90 ωρών για τα 

προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται διά ζώσης, 

 5,11   ευρώ  ανά  ώρα  κατάρτισης   και  ανά καταρτιζόμενο,  ο  οποίος  λαμβάνει  

πιστοποιητικό  παρακολούθησης  του  προγράμματος κατάρτισης των 90 ωρών για τα 

για τα προγράμματα που υλοποιούνται με τηλεκατάρτιση και  

 6,23 € ευρώ  ανά  ώρα  κατάρτισης   και  ανά καταρτιζόμενο,  ο  οποίος  λαμβάνει  

πιστοποιητικό  παρακολούθησης  του  προγράμματος κατάρτισης των 90 ωρών για τα 

προγράμματα κατάρτισης στα οποία ένας αριθμός καταρτιζόμενων θα παρακολουθεί 

δια ζώσης και ένας αριθμός με τηλεκατάρτιση. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ). 

Η Δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.893.175,20 € και επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑΕ:                                        

1: Προϋπολογισμός 1.893.175,20 € 

Η πίστωση τρέχοντος έτους (2021) στο Π.Δ.Ε. 

ανέρχεται  σε 200.000 €  

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.  

 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται 

σε  1.702.532,46  €.                     
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Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει 

την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να 

τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.   

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

η  ΕΥΕ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής 

της.  

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11 της με αρ. πρωτ.11510/14.12.2016 (ΦΕΚ 

4113/Β/21.12.2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 

πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για 

νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 «Δράσεις μετάδοσης 

Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με 

αριθμ  πρωτ.  5994/  25-11-2020  (ΦΕΚ:5455/Β΄/10-12-2020)  και  με  αριθμ.πρωτ. 1014/17-3-

2021 (ΦΕΚ΄1298/Β 19-3-2021)  όμοιες απόφασεις.  

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 της με αρ. πρωτ.11510/14.12.2016 (ΦΕΚ 

4113/Β/21.12.2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 

πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για 

νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 «Δράσεις μετάδοσης 

Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με 

αριθμ  πρωτ.  5994/  25-11-2020  (ΦΕΚ:5455/Β΄/10-12-2020)  και  με  αριθμ.πρωτ. 1014/17-3-

2021 (ΦΕΚ΄1298/Β 19-3-2021)  όμοιες απόφασεις.  

 

 

 

                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

                                                                                                       ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 
 
                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

Απόφασης Ένταξης. [δεν επισυνάπτεται σε τροποποίηση της απόφασης ένταξης, καθώς 

συμπληρώνεται η δεύτερη παράγραφος στο σημείο Γ. Όροι Χρηματοδότησης] 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ , Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνας,11145 , Αθήνα. 
2. Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Δομοκού 5, 10445, Αθήνα. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
  

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, 
Νίκης 5-7, Αθήνα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. 
2. Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΣΑ της ΕΥΔ- ΠΑΑ 2014-2020. 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

Ο Δικαιούχος της πράξης που θα ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020 αναλαμβάνει την 

τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

Να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Ο Δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

στην Απόφαση Ένταξης της πράξης και μέσα στα χρονικά περιθώρια που 

ορίζονται σε αυτή. 

Πέραν αυτής της βασικής υποχρέωσης ο Δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα: 

(ii) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνει τις 

Υπηρεσίες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της πράξης. 

(iii) Να καταρτίζει και να τηρεί μητρώο καταρτιζόμενων για το πρόγραμμα 

κατάρτισης σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από ΕΦΔ/ΕΥΕ, έτσι 

ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος συμμετοχής ενός καταρτιζόμενου παραπάνω 

από μια φορά σε ίδιο πρόγραμμα, και να ζητά από τους εν δυνάμει 

καταρτιζόμενους τα απαραίτητα, για το σκοπό αυτό, δικαιολογητικά. 

(iv) Να αποστέλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ  τον προγραμματισμό του σχετικά με την 

υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης τηρώντας την απαίτηση για 

ολοκλήρωση αυτής εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης 

ένταξης των καταρτιζόμενων, ενημερώνοντας για τυχόν επικαιροποίηση του 

σχετικού προγραμματισμού σε μηνιαία βάση. 

(v) Να διασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη πρόσκληση των καταρτιζόμενων. 

(vi) Για λόγους παρακολούθησης της υλοποίησης και για τον συντονισμό της 

Δράσης ο Δικαιούχος οφείλει να σχεδιάσει και να λειτουργήσει κατάλληλο 

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Καταρτίσεων, στο οποίο θα έχει 

δικαιώματα πρόσβασης και η ΕΥΕ ΠΑΑ. Στόχος του συστήματος αυτού είναι η 

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real-time) του βαθμού υλοποίησης της 

Δράσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη υλοποίηση των 

προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και να παρέχεται η δυνατότητα λήψης 

διορθωτικών ενεργειών. Στο σύστημα αυτό θα παρέχονται όλες οι 

ΑΔΑ: 69ΟΡ4653ΠΓ-ΜΓ9



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

   
 

 

 

απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν  τους υπόχρεους κατάρτισης και την 

παροχή της κατάρτισής τους μέσω της Δράσης.  

Επιπροσθέτως ο Δικαιούχος οφείλει: 

Α) να παρέχει πρόσβαση στην ΕΥΕ ΠΑΑ  στο πληροφοριακό σύστημα καθ’ όλη 

τη διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης,  

Β) να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

κάθε εκπαιδευτικής δράσης/εκπαιδευτικό τμήμα ως προς τα στοιχεία που θα 

απαιτούνται για κάθε υπόχρεο κατάρτισης, 

Γ) να τροποποιεί άμεσα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος, για τα 

οποία έχει ενημερωθεί από τον ΕΦΔ του Υπομέτρου   6.3 ότι συντρέχει σχετικός 

λόγος τροποποίησης. 

(vii) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του 

ΟΠΣAΑ με τα δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιεί και ειδικότερα 

τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται 

για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών. 

(viii)  Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 

υποβάλλει στο  ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις 

σχετικές διατάξεις. 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να αποστέλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ την Έκθεση Προόδου Εργασιών με τα στοιχεία 

παρακολούθησης της πράξης, σε μηνιαία βάση. Η Έκθεση περιλαμβάνει 

αναλυτικά στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου του προγράμματος σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην 

Τεχνική Προσφορά του Δικαιούχου. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως με το υλοποιηθέν 

φυσικό αντικείμενο της πράξης που δηλώνεται στην ΕΥΕ. 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα 

τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, 
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Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και 

ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους 

υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 

111 του Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν 

αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας.  Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις 

της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των 

δεδομένων.  

(ii) Να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας και πληροφόρησης όπως αυτοί 

προβλέπονται στον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 808/2014 Παράρτημα ΙΙΙ και 

ειδικότερα:  

Σε κάθε έγγραφο που εκδίδει, συμπεριλαμβανομένου του παρουσιολογίου ή 

άλλου πιστοποιητικού, να περιλαμβάνει στην πρώτη σελίδα: 

1. Τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα 

όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/flag/index_el.htm, αμέσως από κάτω: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και στην επόμενη γραμμή: Η 

Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές. 

2. Την Ελληνική σημαία κατ’ αντιστοιχία και ισομεγέθης αυτής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και αμέσως από κάτω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

 

και να αναγράφει σε εμφανές σημείο (footer): 

3. Το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

4. Το λογότυπο του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Τα ανωτέρω τέσσερα αυτά στοιχεία, μαζί με τους αντίστοιχους 

υπερσυνδέσμους, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και σε κάθε ιστοσελίδα 

σχετική με την υλοποίηση της δράσης. 
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6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν 

την υλοποίηση την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της 

πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε 

υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων 

των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που 

υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας της 

τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους θα πρέπει να τεκμηριώνεται και 

να αποθηκεύονται τα σχετικά δεδομένα. Επίσης θα πρέπει να παρέχονται όλα 

τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμετοχή των ωφελούμενων στο 

πρόγραμμα κατάρτισης (π.χ φύλλα παρουσιών) και να τηρούνται τα 

κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η υλοποίηση 

του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το θεσμικό 

πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΠΑΑ, την ΕΥΕ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πληρωμών του ΠΑΑ 

2014-2020. 

 

7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Να αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν 

θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων 

συνεπειών και προθεσμιών. 

 

      8.      ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ 

                   Δ/Υ 
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