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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:  Καθορισμός αποζημίωσης των αξιολογητών αιτημάτων στήριξης και των μελών των επιτροπών 

ενστάσεων για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που θα υποβληθούν  στο πλαίσιο του 
υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020. 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  
α. Του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4369/2016 
(Α΄33/2016). 

β. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (Α΄ 32) όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 
2129/1993 (Α΄ 57). 

γ. Του άρθρου 90 του «κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 
παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

δ. Το Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «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 N. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

ε. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28.6.2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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στ. Το άρθρο 45 του Ν. 4456/2017 (Α΄ 24) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης 
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:  
α. Tον 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. 

β. Tον Κανονισμό (ΕΕ) 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. 

γ. Tον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 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) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 
1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου. 

3. Tην Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», ως ισχύει. 
5. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» ως ισχύει. 
6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114)  σχετικά με την ανασύσταση των Υπουργείων, ως ισχύει. 
7. Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ως ισχύει. 
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2), ως ισχύει. 
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων….» κ.λ.π. 
10. Το π.δ. 84/2019 αρ.12 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργησης Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών…» κ.λ.π. 
11. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», ως ισχύει. 
12. Το π.δ. 62/2022 (Α΄ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 

αρ.51875/07.05.2021 (ΦΕΚ 1867/Β/07.05.2021) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη». 

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805). 

15. Την υπ.αρ. 6309/9-11-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο 
Στύλιο» (Β’4190). 

16. Την υπ’ αριθμ. 22944/20.09.2016 (Β΄ 3066) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Αναδιάρθρωση, 
αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020» όπως ισχύει κάθε φορά. 

17. Την αριθ. 1065/19.4.2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 
«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020”, όπως ισχύει κάθε φορά. 

18. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β΄ 677)  Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 
υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθ. 3764/24.9.2021 (Β΄ 4456) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 
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20. Τις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 2023/29.6.2018 (Β΄ 2766), 
2024/29.6.2018  (Β΄ 2766), 2025/29.6.2018  (Β΄ 2767), 2026/29.6.2018 (Β΄ 2767), 2027/29.6.2018 (Β΄ 
2759), 2028/29.6.2018 (Β΄ 2758), 2029/29.6.2018 (Β΄ 2759), 2030/29.6.2018 (Β΄ 2780), 3317/25.10.2018 
(Β΄ 4970), 3318/25.10.2018 (Β΄ 4973), 3423/2.11.2018 (Β΄ 5103), 541/08.02.2019 (Β’ 574) και 
375/08.02.2019 (Β’ 755)  σύμφωνα με τις οποίες ορίσθηκαν Δικαιούχοι Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 υπηρεσίες των Περιφερειών.  

21. Τις αποφάσεις των Περιφερειών σύμφωνα με τις οποίες συστήνονται μητρώα αξιολογητών για την 
αξιολόγηση των εκχωρούμενων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στις 
Περιφέρειες. 
 

22. Το γεγονός ότι: 
α. Το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι το 

κυριότερο μέτρο στήριξης της ηλικιακής ανανέωσης στον τομέα της Γεωργίας. Με δεδομένο ότι έχουν 
ήδη παρέλθει 5 χρόνια από την προηγούμενη προκήρυξή του σε επίπεδο Χώρας, υπάρχει 
συσσώρευση υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν την άμεση έναρξη της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας στη Γεωργία. 

β. Η έγκαιρη αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της Χώρας, τόσο με την άμεση 
εισροή των κοινοτικών πόρων σε αυτή όσο και με τη βελτίωση του ηλικιακού μίγματος των 
δραστηριοποιούμενων στη Γεωργία και τη συνεπακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
Τομέα. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 420 εκ. ευρώ. Στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης αναμένεται να υποβληθούν περίπου 25.000 αιτήσεις στήριξης οι οποίες θα 
αξιολογηθούν από α’ και β’ αξιολογητή. Για το  το 1/3 των αιτήσεων αναμένεται να υποβληθούν 
ενδικοφανείς προσφυγές επί της βαθμολογίας ή επί της επιλεξιμότητας. Το 70% της δημόσιας 
δαπάνης του υπομέτρου, δηλαδή ποσό 294 εκ. ευρώ θα καταβληθεί άμεσα στους δικαιούχους με τη 
λήξη της αξιολόγησης των αιτήσεών τους με αποτέλεσμα να επείγει η ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

                                
23. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη για το έτος 2022 ύψους μέχρι του ποσού 

των 606.000 € η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ που έχει εκχωρηθεί 
στις υπηρεσίες των Περιφερειών που έχουν ορισθεί Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας (έργα με κωδικό ΣΑΕ 
ανά Περιφέρεια: 2018ΣΕ08210021 - Δυτική Μακεδονία, 2018ΣΕ08210024 - Ηπείρου, 2018ΣΕ08210029 
– Κρήτη, 2018ΣΕ08210030 – Νότιο Αιγαίο,  2018ΣΕ08210039 – Δυτική Ελλάδα, 2018ΣΕ08210040 – 
Κεντρική Μακεδονία, 2018ΣΕ08210047 – Στερεά Ελλάδα, 2018ΣΕ08210051 – Πελοποννήσου, 
2018ΣΕ08210052 – Ανατολική Μακεδονία Θράκη, 2018ΣΕ08210054 – Βόρειο Αιγαίο, 2018ΣΕ08210055 
– Θεσσαλία, 2019ΣΕ08210010 - Αττική και 2019ΣΕ08210011 – Ιόνια Νησιά). 
  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της αποζημίωσης των αξιολογητών αιτήσεων στήριξης 

και των μελών των επιτροπών ενστάσεων για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που θα υποβληθούν σε 

κάθε Περιφέρεια στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΠΑΑ 2014 - 2020) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 
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Άρθρο 2 

Αποζημίωση αξιολογητών 

 

1. Για τους αξιολογητές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 της απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό πρωτ. 3764/24.9.2021 (Β’ 4456) και 

επιλέχθηκαν από μητρώο αξιολογητών σύμφωνα τα οριζόμενα (στο Παράρτημα, στην κατηγορία 

ενέργειας Β5: Αξιολόγηση) στην  ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017  ( Β΄ 677), ως ισχύει, ορίζεται ως 

αποζημίωση, το ποσό των δεκαπέντε (15 €) ευρώ ανά αίτηση στήριξης, που έχει υποβληθεί στο 

πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». 

2. Για τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 18 της απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό πρωτ. 3764/24.9.2021 (Β’ 4456) τα οποία 

επιλέγονται από από μητρώο αξιολογητών σύμφωνα τα οριζόμενα (στο Παράρτημα, στην κατηγορία 

ενέργειας Β5: Αξιολόγηση) στην  ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017  ( Β΄ 677), ως ισχύει, ορίζεται ως 

αποζημίωση για κάθε μέλος, το ποσό των σαράντα (40 €) ευρώ ανά συνεδρίαση για την εξέταση 

των ενδικοφανών προσφυγών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών που θα ελέγξουν τις 

ενδικοφανείς προσφυγές  είναι η εξέταση τουλάχιστον 15 ενδικοφανών προσφυγών ανά συνεδρίαση. 

Οι εργασίες του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που 

καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση για τα υπηρεσιακά καθήκοντα. 

Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας. 

 

 
Άρθρο 3 

Όρια αμοιβών – συνολικής δαπάνης 

1. Οι αμοιβές, που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας είναι χωρίς ΦΠΑ, αν και όπου απαιτείται, 

και δεν μπορούν να υπερβαίνουν για κάθε αξιολογητή ή κάθε μέλος των επιτροπών ενστάσεων τα 

1.200 € ανά μήνα και τα 2.400 € ετησίως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει. 

2. Η δαπάνη, που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας ανέρχεται μέχρι του ποσού των 606.000 € 

για το έτος 2022.  

3. Η καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων θα πραγματοποιείται για κάθε αξιολογητή αίτησης στήριξης 

ή ενδικοφανούς προσφυγής μετά την ολοκλήρωση του έργου τους και την υποβολή των απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 
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Άρθρο 4 

Πηγή χρηματοδότησης 

Οι ανωτέρω δαπάνες για την αποζημίωση των αξιολογητών του άρθρου 2 της παρούσας που επιλέχθηκαν 

από Μητρώα Αξιολογητών που συγκροτήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια θα βαρύνει τις πιστώσεις της Τεχνικής 

Βοήθειας του ΠΑΑ που έχουν εκχωρηθεί στις υπηρεσίες των Περιφερειών που έχουν ορισθεί Δικαιούχοι 

Τεχνικής Βοήθειας (έργα με κωδικό ΣΑΕ) ανά Περιφέρεια: 2018ΣΕ08210021 - Δυτική Μακεδονία, 

2018ΣΕ08210024 - Ηπείρου, 2018ΣΕ08210029 – Κρήτη, 2018ΣΕ08210030 – Νότιο Αιγαίο,  2018ΣΕ08210039 

– Δυτική Ελλάδα, 2018ΣΕ08210040 – Κεντρική Μακεδονία, 2018ΣΕ08210047 – Στερεά Ελλάδα, 

2018ΣΕ08210051 – Πελοποννήσου, 2018ΣΕ08210052 – Ανατολική Μακεδονία Θράκη, 2018ΣΕ08210054 – 

Βόρειο Αιγαίο, 2018ΣΕ08210055 – Θεσσαλία, 2019ΣΕ08210010 - Αττική και 2019ΣΕ08210011 – Ιόνια 

Νησιά). 

 
Άρθρο 5 

Λοιπές διατάξεις 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 29η  Δεκεμβρίου 2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 

2. Γεν.  Γραμματεία Κυβέρνησης 

3. Υπηρεσίες των Περιφερειών που έχουν ορισθεί Δικαιούχοι Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 

του ΠΑΑ 2014 – 2020 (ηλεκτρονικά). 

4. Περιφέρειες της Χώρας (ηλεκτρονικά) 

 

Eσωτερική διανομή: 

ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020 (ηλεκτρονικά) 
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