
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, για το Α’ εξάμηνο του 2022 
και έως 30-6-2022.

2 Ορισμός Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 
2020 στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης του Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    4151.12_05/536 (1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη-

σιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, για το Α’ εξάμηνο του 

2022 και έως 30-6-2022.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

β) Του π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ-
γείου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

δ) Του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α’ 241).

ε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

στ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

η) Την υπ’ αρ. 2606/26-7-2019 απόφαση «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΥΟΔΔ 515).

2. Την ανάγκη για την αντιμετώπιση:
α) Στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος του όγκου δου-

λειάς - υποθέσεων πολιτών, από το προσωπικό το οποίο 
δεν επαρκεί και απασχολείται πέρα του κανονικού ωρα-
ρίου προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση θε-
μάτων προς εξέταση, καθώς και να έχουν το χρόνο να 
μετακινούνται εκτός έδρας για την διενέργεια αυτοψιών 
στα νησιά του χώρου ευθύνης της Υπηρεσίας.

β1) Στην Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της απρό-
σκοπτης εφαρμογής του θεσμού του μεταφορικού ισο-
δύναμου σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στους 
τομείς των μετακινήσεων, μεταφοράς αγαθών και καυ-
σίμων. Ειδικότερα έχει αυξηθεί ο όγκος εργασίας, με την 
συμμετοχή μεγάλου πλέον αριθμού δικαιούχων, οι οποί-
οι κάνουν χρήση του μέτρου με βάση και τις νέες τρο-
ποποιήσεις των αποφάσεων που δίνουν την δυνατότητα 
σε περισσότερες κατηγορίες νησιωτών να συμμετέχουν. 
Πέρα δε αυτών καθημερινά παρέχονται διευκρινήσεις 
σε δικαιούχους είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail πέρα του 
ωραρίου.

β2) Η εφαρμογή το 2022 του ειδικού προγράμματος 
¨ΝΕΑΡΧΟΣ¨ για την χρηματοδότηση έργων δημοσίου 
χαρακτήρα, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θαλάσσιας 
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πολιτικής, προϋποθέτει τη συμμετοχή υπαλλήλων πέρα 
του κανονικού ωραρίου προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
ο όγκος δουλειάς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

γ) Στην Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων 
και Ενέργειας των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμο-
γή, παρακολούθηση και έλεγχο συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών, εκτέλεσης έργων καθώς και κάθε ενέργεια που 
αφορά την υδροδότηση - αφαλατώσεις των μικρών νη-
σιών σε όλη την επικράτεια και ειδικότερα σε έκτακτες 
ανάγκες λόγω βλαβών σε μονάδες αφαλάτωσης.

δ) Στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης όπου 
λόγω του μειωμένου προσωπικού της υπηρεσίας (λόγω 
συνταξιοδοτήσεων μεγάλου αριθμού υπαλλήλων τα 
τελευταία χρόνια) και μη κάλυψη των κενών θέσεων, 
καλύπτει πέρα του ωραρίου την ανάγκη για διεκπεραί-
ωση υποθέσεων, έκδοσης αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ., 
καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του οργανισμού

3. Την υπ’ αρ. 2840.57-00/1459/2022/22-2-2022 (ΑΔΑ: 
68ΔΛ4653ΠΩ-Α5Ζ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

4. Τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001 του τακτικού 
προϋπολογισμού έτους 2022 της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ειδ. Φορέας 1041-203-
0000000), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί-
ευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έως 30-6-2022 την απασχόληση πέραν του κανονικού 
ωραρίου και εφόσον προκύψει υπηρεσιακή ανάγκη, 
μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα και όχι πέραν τις (120) 
ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο έως 30-6-2022, το πολύ 
για εβδομήντα δύο (72) υπαλλήλους που υπηρετούν σε 
όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της κεντρικής υπηρεσί-
ας καθώς και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οποιασ-
δήποτε κατηγορίας, κλάδου και εργασιακής σχέσης (μό-
νιμοι, Ιδιωτικού Δικαίου), συμπεριλαμβανομένων των 
αποσπασμένων στις Υπηρεσίες αυτές καθώς και των 
διατιθέμενων που δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα υπαλλήλων.

2. Με μηνιαίες αποφάσεις του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης θα ορίζονται τα ονομαστικά κλιμάκια απα-
σχόλησης κατά κλάδο και ο ονομαστικός κατάλογος με 
τις ώρες απασχόλησης των αντιστοίχων υπαλλήλων.

3. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της ΓΓΑΙκαιΝΠ, 
θα βεβαιώνουν για τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργα-
σίας πέραν του κανονικού ωραρίου για τους υπαλλήλους 
των Διευθύνσεων τους. Ειδικότερα για τους υπαλλήλους 
του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και 
Δημοσίων Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος 
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ η υπερωριακή τους απασχόληση θα βεβαι-
ώνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης.

4. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, 
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, (Ειδ.Φορέας 1041-203-0000000, ΑΛΕ 2120201001) 
τρέχοντος έτους, ύψους τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ 
(36.000,00 €) για το Α’ εξάμηνο του 2022.

5. Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει στον ΑΛΕ 
2120201001 πίστωση ποσού τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ 
(36.000,00 €) για το οικονομικό έτος 2022, ενώ για το 
Α’ εξάμηνο του 2022 στον ανωτέρω ΑΛΕ 2120201001 
υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ύψους τριάντα έξι χιλιάδων 
ευρώ (36.000,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 2 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 445 (2)
Ορισμός Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοή-

θειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014 - 2020 στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οι-

κονομικής Υποστήριξης του Οργανισμού Πληρω-

μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-

νατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και 
ειδικότερα τα άρθρα 48, 70 και 72Α.

2. Το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176) 
και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 6 έτσι, όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 4492/2017 
(Α’ 156).

3. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμ-
βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) σχετικά με τη ανασύσταση 
και μετονομασία των Υπουργείων.

6. To π.δ. 97/2017 (Α’ 138) σχετικά με τον Οργανισμό 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύ-
σταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

8. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142).

9. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
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κής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Τα-
μείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006, ως ισχύει.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 
ως ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρημα-
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κα-
νονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου, 
ως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυή-
σεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποί-
ηση των κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1306/2013 και (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 όσον αφορά τους 
πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 
και του κανονισμού (EE) υπ’ αρ. 1308/2013 όσον αφορά 
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα 
έτη 2021 και 2022.

14. Την υπό στοιχεία C(2015)9170/11.12.2015 απόφα-
ση της Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020, για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

15. .Την υπ’ αρ. 24944/20.9.2016 κοινή υπουργική από-
φαση με θέμα «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020» 
(Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αρ. 1065/19.04.2016 υπουργική απόφαση 
«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 1273), όπως ισχύει.

17. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 (ΥΟΔΔ 483) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίσθηκε 
στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματεί-
ας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1o της 
κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Παπαγιαννίδης Δημήτριος 
του Οδυσσέα.

18. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 
(Β’ 677) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βο-
ήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης κατα-
λόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

19. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 (Β’ 4190) απόφαση 
Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο.

20. Την υπ’ αρ. 334/16-02-2022 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, σύμφωνα 
με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω ενέργεια στο ετήσιο 
πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας συγχρηματοδοτούμε-
νων ενεργειών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 - 2020.

21. Το υπ’  αρ. 9198/11-02-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 
320/14-02-2022) έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)/Διεύθυνση Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης.

22. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ορισμός Δικαιούχου Τεχνικής Βοήθειας 
του ΠΑΑ 2014 - 2020

Ορίζεται Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, σύμφωνα με 
το άρθρο 70 του ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την ανάπτυξη και την υποστήριξη 
των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για την 
παρακολούθηση και την διαχείριση της νέας ΚΓΠ για την 
επόμενη προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Άρθρο 2
Κατανομή Προϋπολογισμού στον Δικαιούχο

Ο συνολικός προϋπολογισμός που κατανέμεται στο 
Δικαιούχο της Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 1 της πα-
ρούσης ανέρχεται στο ποσό των 19.840.000,00 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει εξαρχής το Μέτρο 20 
«Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 καθώς επίσης και την 
Τεχνική Βοήθεια (Καν. (ΕΕ) 2020/2220, άρθρο 125) του 
στρατηγικού σχεδίου ΚΓΠ 2023-2027, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και της από-
φασης ένταξης που θα εκδοθεί.

Άρθρο 3
Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης ο Δικαι-
ούχος Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 1 της παρούσης, 
υποβάλλει αίτηση στήριξης στο Ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης - ΟΠΣΑΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της, ο Δικαιούχος εκτυπώ-
νει την αίτηση στήριξης και την αποστέλλει με διαβιβα-
στικό έγγραφο υπογεγραμμένο αρμοδίως στην ΕΥΔ ΠΑΑ.
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Άρθρο 4
Ένταξη Πράξης

Με βάση την αίτηση στήριξης που έχει υποβληθεί, η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 εισηγείται στο Γενικό Γραμ-
ματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών την έκδοση 
απόφασης ένταξης πράξης.

Η απόφαση ένταξης πράξης αποτελεί την πρόταση 
εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
Η οριστική εγγραφή της κάθε πράξης στο ΠΔΕ γίνεται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Υλοποίηση Πράξης Τεχνικής Βοήθειας

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και την εγ-
γραφή της πράξης στο ΠΔΕ, το εν λόγω έργο υλοποιείται 
με ευθύνη του Δικαιούχου του άρθρου 1, έτσι, όπως πε-
ριγράφεται στην απόφαση ένταξης πράξης και σύμφωνα 
με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τεχνική Βοήθεια 
και τον Δικαιούχο.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής

Οι πληρωμή της πράξης θα ακολουθεί τη διαδικασία 
πληρωμών του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών 
Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020, η οποία διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα 
με την εγκύκλιο οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής 
του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 - 2020, όπως κάθε φορά 
ισχύει.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του Φορέα που ορίζεται 
Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας

Ο Φορέας του άρθρου 1 της παρούσης που ορίζεται 
Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας έχει τις κάτωθι υποχρε-
ώσεις:

1. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ, τον τελευταίο μήνα εκά-
στου έτους, τον οικονομικό προγραμματισμό της πα-
ρούσας πράξης για το επόμενο έτος.

2. Μεριμνά για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη 
για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι-
χείων που καταχωρίζουν στο ΟΠΣΑΑ και αφορούν τη 
συγκεκριμένη πράξη.

3. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγχρηματοδο-
τούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησή της.

4. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτή 
κάθε πληροφορία που ζητείται.

5. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους 
και επαληθεύσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

6. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ συμπληρωματικά στοιχεία 
ή διευκρινίσεις, εφόσον απαιτηθούν ή προκύψουν από 
τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

7. Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης, όπου απαιτείται. 
Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά 
και στο ΟΠΣΑΑ.

8. Υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 τα 
απαραίτητα έγγραφα ολοκλήρωσης της πράξης.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ):

1. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαι-
τούμενων πιστώσεων της πράξης στο ΠΔΕ και ενημερώ-
νει σχετικά το Δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης.

2. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της παρούσας πράξης.

3. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στο Δικαιούχο 
όσον αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων και πραγματοποιεί 
επιτόπιους, εκ των υστέρων, εποπτείας και εκτάκτους 
ελέγχους για την εν λόγω πράξη.

4. Έχει την ευθύνη των ελέγχων και της υποβολής 
στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου 
της ΕΕ σε συνεργασία με τον Φορέα του άρθρου 1 της 
παρούσας.

5. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης από το Δικαιούχο του άρθρου 1 της 
παρούσας, με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που 
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση 
της πράξης που διαχειρίζεται.

6. Εκδίδει τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
σε συνεργασία με το Δικαιούχο του άρθρου 1 της πα-
ρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργείται, τρο-
ποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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