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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣEΩΝ   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠO ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  2007-2013 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ : 125
Α
  

ΔΡΑΣΗ 1.   ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 

137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 /Α) και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010  (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει κάθε φορά. 

3. Την 2049/20-4-2011 (ΦΕΚ 1183/Β/9.6.2011) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής  

   Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος     

   Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-   

   2013» 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Τους Καν. (ΕΚ)  1290/2005 ,1974/2006, 1975/2006   όπως ισχύουν κάθε φορά. 

6. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ) 

(CCI No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του 

ΠΑΑ, που δεν απαιτούν τροποποίησή της. 

7. Την ΚΥΑ 324005/9-9-2008 (ΦΕΚ 1886/Β/2008) περί «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και 

κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Α.Τ. για το Πρόγραμμα Αγροτικής 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΔΑ: ΒΛ11Β-Γ1Μ 
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Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 

135073/25-2-2011 (ΦΕΚ 315/Β/2011). 

8. Τον Ν. 3882/2010 (Φ.Ε.Κ. 166/τ.Α’/22-09-2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών  

Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 

1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και 

άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).» 

9. Τα Συμπεράσματα των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αγροτική    

        Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με τα οποία συμφωνήθηκαν τα συνημμένα  

         κριτήρια επιλογής των πράξεων. 

10. Tην  9
η
 έκδοση του ΠΑΑ, καθώς και τις επόμενες , σύμφωνα με τις   οποίες φορέας  

          Εφαρμογής για το Μέτρο 125
Α
1 μπορεί να είναι και η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία  

          Υπουργείου ή Περιφέρειας , όπου από την Εθνική Νομοθεσία προβλέπεται ότι για  

          έργα η ομάδες έργων η αρμοδιότητα δεν ανήκει στην Δ/νση Τεχνικών Μελετών και  

          Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ, αλλά σε συγκεκριμένη Υπηρεσία Υπουργείου.   

11.    Tην υπ αριθμ  6792/102229/22.8.13(ΦΕΚ 410/26.8.2013), κοινή απόφαση του    

   Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με  την oποία    

   διορίζεται ο   Δημήτριος Ιατρίδης του Μιχαήλ  (ΑΔΤ ΑΚ 096105) στη θέση του   

   Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2
ο
  

   της κατηγορίας Ειδικών  Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του  

   Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής  

   Ανάπτυξης και Τροφίμων . 

     12.    Την υπ΄αριθμ 500/115675/26.9.2013 (ΦΕΚ 2418/27.9.13/ τ.Β) Aπόφαση του Υπουργού 

              Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Tροποποίηση της υπ΄αριθμ   391/90092/19.7.13  

              απόφασης μεταβίβασης στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης,  

              Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος τoυ δικαιώματος να υπογράφουν  

             με   “Εντολή Υπουργού”». 

    13.    Το 1024/24.10.13 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα καθώς και το 4525/7.11.2013  

             έγγραφο   της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ. 

    14.    Το με αριθμ. πρωτ. 4645/18.11.13    έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ με το οποίο δόθηκε η  

             σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου επιστολής ενημέρωσης δικαιούχων. 

                                                                   ΚΑΛΕΙ  
 

Τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  για 

την υποβολή προτάσεων  προκειμένου να ενταχθούν και να   χρηματοδοτηθούν   κατά 28,51% από 

Εθνικούς πόρους και κατά 71,49 %  από  το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) στα πλαίσια του Μέτρου 125
Α
1 του ΠΑΑ 2007 -2013 .  

Ο συνολικός προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή ) που διατίθεται συνολικά για 

την χρηματοδότηση πράξεων με την παρούσα επιστολή είναι    μέχρι  60 .000.000 €. 

           Οι   προτάσεις  πρέπει να συμβάλλουν   στους στόχους της Δράσης 1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα 

και Δράσεις» του  μέτρου 125Α «Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την 

ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας υπομέτρο γεωργικός τομέας » του 

Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας » του 

Προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 » (ΠΑΑ)  

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έργα – πράξεις  ήδη συμβασιοποιημένα και τα οποία θα έχουν 

σημαντικό ποσό πληρωμών. 

Θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε κανένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα αλλά η 

χρηματοδότησή τους να είναι μόνο από Εθνικούς Πόρους και να έχει τηρηθεί σε όλα τα στάδια η 

Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.  



Για την υποβολή των  προτάσεων  θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης, το Τεχνικό Δελτίο 

πράξης (ΤΔΠ) Υποδομών και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Υποπράξης  (ΤΔΥ) , υποδείγματα των 

οποίων επισυνάπτονται.  

Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιημένων εντύπων ΤΔΠ/Υ απορρίπτονται. 

Η προθεσμία υποβολής της πρότασης αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας  

επιστολής  και λήγει στις 28/11/2013  και ώρα 15:00. 

 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Κεντρικά γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3 , Λ. Αθηνών 56, 10441 ΑΘΗΝΑ τις ώρες 09:00 έως 15:00 

όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν  και ταχυδρομικά, επί 

αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής  την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στα γραφεία της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3.  

 

Η διαδικασία που τηρείται για την χρηματοδότηση των πράξεων  στο ΠΑΑ  θα ακολουθήσει τα εξής 

στάδια: 

1.Υποβολή της πρότασης στα γραφεία της  ΕΥΕ  . Τα ΤΔΠ/Υ πρέπει να είναι ενυπόγραφα , 

συμπληρωμένα με σαφήνεια και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για την εξέτασή τους  

έγγραφα. Στην περίπτωση που η πράξη εγκριθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα το ΤΔΠ/Υ 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης χρηματοδότησης  

2.Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων χρηματοδότησης : Στις υποβαλλόμενες προτάσεις διενεργείται 

άμεσα έλεγχος πληρότητας, με βάση τη λίστα ελέγχου πληρότητας αίτησης χρηματοδότησης  με 

δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από τον Φορέα Εφαρμογής  μέχρι την 

ημερομηνία που ορίζεται από την ΕΥΕ .  

 3. Αξιολόγηση της πράξης από τη ΕΥΕ . Τα υποβαλλόμενα ΤΔΠ/Υ θα αξιολογηθούν   (άμεση 

αξιολόγηση) από την ΕΥΕ  με βάση τα κριτήρια που   συμφωνήθηκαν στην 1
η
 Συνεδρίαση της  

Επιτροπής Παρακολούθησης και στη  συνέχεια προσαρμόστηκαν  .  

4.Για να επιλεγεί ένα έργο  προς  χρηματοδότηση  στο Μέτρο θα πρέπει να λάβει   θετική 

αξιολόγηση σε όλα τα επιμέρους στάδια.  

Για την  αξιολόγηση των ΤΔΠ/Υ  η ΕΥΕ  διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου των  παρεχόμενων 

στοιχείων  (π.χ. τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας) Επίσης διατηρεί  το δικαίωμα να 

ζητήσει κατά την διάρκεια της εξέτασης της πρότασης κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνει 

απαραίτητη για την αξιολόγησή της, καθώς επίσης και (με επαρκή αιτιολόγηση) να χρηματοδοτήσει 

την πράξη με μειωμένο προϋπολογισμό σε σχέση με αυτό του αιτήματος ή και να μειώσει ανάλογα 

το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή το ΤΔΠ/Υ υποβάλλεται από τον Φορέα 

Εφαρμογής  εκ νέου προσαρμοσμένο στις παρατηρήσεις της ΕΥΕ.  
5.Μετά την αξιολόγηση εκδίδεται Φύλλο Αξιολόγησης της πράξης . Αν η αξιολόγηση είναι 

αρνητική η ΕΥΕ  ενημερώνει εγγράφως τον Φορέα Εφαρμογής   

6. Η έκδοση της Απόφασης χρηματοδότησης  του έργου /υποέργου  γίνεται από τον Ειδικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών 

Πόρων και Υποδομών και αναρτάται στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) . Στην εν λόγω απόφαση 

θα αναφέρονται οι συγκεκριμένοι όροι-υποχρεώσεις του Φορέα Εφαρμογής  που απορρέουν από το 

περιεχόμενο των ΤΔΠ/Υ  για την υλοποίηση των πράξεων / υποπράξεων  καθώς και αυτών που 

απορρέουν από το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  του ΠΑΑ και από την  Εθνική και Κοινοτική 

Νομοθεσία. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε:  

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. http:// www.agrotikianaptixi.gr . Ο εν λόγω 

δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. και της Ε.Υ.ΕΦ. 

Π.Α.Α. με το σύνολο των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν το Π.Α.Α.  και  

ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.  



 Στα τηλέφωνα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3-  

Λ. Αθηνών 54 - 56, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2105218111 (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μονάδας 

Ματσούκα Χρυσάνθη)  

 
Συνημμένα (σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της Ε.Υ.ΕΦ. (http:// www.agrotikianaptixi.gr) 

1. Παράρτημα 1.: Τεχνικό Δελτίο Πράξης/Υποπράξης   

2. Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Αίτησης υποβολής Πρότασης 

3. Παράρτημα 3: Κριτήρια επιλογής πράξεων 

 

 

                          Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

 

 

Για Ενέργεια 

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων  

Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εργων  

 Στράτο Σιμόπουλο  

Χαριλάου Τρικούπη 182 

Για Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

      Γραφείο Υπουργού     Αχαρνών 2  

2. Yπουργείο Aνάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας   

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   

Νίκης 5-7  10563 Αθήνα  

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

α)     Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. 2007 - 2013 

        Μονάδες Α, Β, Γ, ΣΤ 

β)     Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Π.Α.Α. - Ανταγωνιστικότητα 

        Μονάδα Β3, Γ2 

OΠΕΚΕΠΕ 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και ΑλιείαςΔομοκού 5  10445 Αθήνα  


