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ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών 

 
ΚΟΙΝ.:  Ως πίνακας αποδεκτών 

 

   

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. 

ΗΜΑΘΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΠΑΑ) 2014-2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/2014, τ.Α): «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 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) όπως ισχύει. 

2. Τη με αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, όπως ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/15-09-2017, τ.Α) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

4. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/22-09-2015, τ.Α): «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 
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5. Τη με αριθμ. πρωτ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ 195/ΥΟΔΔ/30-03-2015) Κοινή Απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

με την οποία διορίστηκε ο Κασίμης Χαράλαμπος του Παναγιώτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

6. Τη  αριθμ. πρωτ. 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 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 927/21-03-2018 (ΦΕΚ 1116/Β/27-03-2018) απόφαση. 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 619/46787/08-03-2019 (ΦΕΚ 988/2019, τ΄Β) απόφαση μεταβίβασης 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού 

και Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 

& Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/σης & 

Προϊσταμένους Τμήματος του ΥΠΑΑΤ. 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/04-05-2016, τ.Β) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

9. Τις από 04-04-2016 αποφάσεις - συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-

2020 - Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 

- Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. πρωτ. 

6735/01-08-2018 και 9293/22-10-2018 αποφάσεις. 

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 1803/156701/13-11-2018 αίτηση στήριξης του δικαιούχου: «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΥΠΑΑΤ» για την ένταξη στη δράση 4.3.1: 

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ 

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», όπως υποβλήθηκε στο ΟΠΣΑΑ με 

κωδικό 0011345244. 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 747/107014/15-05-2019 έγγραφο του δικαιούχου: «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΥΠΑΑΤ» για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 

και διευκρινίσεων για την εξέταση της αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ 

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244. 

13. Το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο φύλλο διοικητικού ελέγχου 

στο ΟΠΣΑΑ και στον πίνακα αποτελεσμάτων που εκδίδεται. 

Αποφασίζει  

την ένταξη της πράξης: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» με κωδικό 

ΟΠΣΑΑ: 0011345244 στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη 

για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή 
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της γεωργίας και της δασοκομίας»,  του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του 

ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Δικαιούχος της πράξης είναι:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΥΠΑΑΤ  

 

Η πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα Υποέργα: 

Τίτλος Υποέργου 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

(Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη) (€) 

Επιλέξιμη Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

Μη επιλέξιμες 

λοιπές αξίες (€) 

Κατασκευή κλειστού 

αγωγού/δικτύου άρδευσης 

Αγροκτήματος Νέας Στράντζας 

Νάουσας 

1.146.553,84 1.146.553,84  

Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού συστήματος 

τηλεμετρίας με σκοπό την 

ενεργειακή αναβάθμιση 

αρδευτικών αντλητικών 

συγκροτημάτων και ηλεκτρονικό 

σύστημα καταγραφής διαρροών 

και καταναλώσεων 

6.084.153,00 6.084.153,00  

Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού εγκατάστασης 

Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 

100 kWp για Net Metering 

164.920,00 164.920,00  

Επίβλεψη Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
52.882,00 52.882,00  

Δαπάνη Σύνδεση Φ/Β Πάρκου 

Net Metering με το δίκτυο του 

ΔΕΔΔΗΕ 

24.800,00 24.800,00  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1ου 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
11.465,54 11.465,54  

ΣΥΝΟΛΟ 7.484.774,38 7.484.774,38  

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ). 

 

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Εντούτοις θα πρέπει, 

το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το 

δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & 

Παρεμβάσεων, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1) ανέρχεται σε 7.484.774,38€ και πίστωση έτους 1.000,00 €. 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτής καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις 

που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 

ένταξης. 

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

Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων επανεξετάζει την 

πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξης. 

 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, την/τις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 

εφαρμογής της πράξης. 

 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και 

κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, την/ις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης. 

 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 Δεδομένου ότι η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων που εξυπηρετούν την πράξη 

προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ «Κακή» ως προς την ποσότητα ύδατος για το ΥΥΣ και 

«Κακή» ως προς το οικολογικό δυναμικό για το επιφανειακό ΥΣ απαιτείται, δύο (2) έτη μετά 

την ολοκλήρωση της πράξης, η υποβολή από το δικαιούχο στην Υπηρεσία μας μελέτης 

πραγματικής μείωσης της χρήσης νερού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της με 

αριθμ.165/20277/06-02-2018 (ΦΕΚ 863/12-03-2018, τ. Β΄) απόφασης της Δ/νσης Εγγείων 

Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του ΥΠΑΑΤ.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Καν. 1305/2013, η πραγματική μείωση της χρήσης νερού, όπως 

αυτή προκύπτει από την ανωτέρω μελέτη θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% της 

δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος όπως αυτή προέκυψε από τη μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης 

που υποβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται 

η απόφαση ένταξης της πράξης (απένταξη πράξης) και επιβάλλονται οι διατάξεις για την 

ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων. 

 Το Υποέργο του βασικού μελετητή ως Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή (σύμφωνα με τη με 

αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών) 

δεν θα υλοποιηθεί εφόσον δεν γίνει έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης εντός τριών 

ετών από την έγκριση της μελέτης του Υποέργου «Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου 

άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας». 
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 Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης θα πρέπει ο δικαιούχος να 

μεριμνήσει για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τη λειτουργία του 

έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. 

 Δεδομένου ότι στην προτεινόμενη πράξη προβλέπεται εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας 

(εγκατάσταση ΑΠΕ), μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ο δικαιούχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην Υπηρεσία μας κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό 

συμψηφισμό (net metering).  

 
 

 

 

 

-Ο- 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 
 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 

      

 

 

                             
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης 

Ένταξης  

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Για ενέργεια: 

 Δικαιούχος (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων) 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 - Μονάδα χρηματοοικονομικών ροών και ΟΠΣΑΑ 

(σε ηλεκτρονική μορφή) 

Κοινοποίηση:  

 Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,  

κ. Χ. Κασίμη 

 Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ) – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ο δικαιούχος της πράξης αναλαμβάνει την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον 

αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα 

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

(ii) Να τηρεί τους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 

ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά, από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης, 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

του ΠΑΑ 2014-2020 και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 (δεκαοκτώ) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι 

αργότερα από έξι (6) μήνες από την προθεσμία αυτή. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των 

χρονικών ορίων η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ 

ή του ΕΦΔ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την 

επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης 

ή λόγω ανωτέρας βίας.  

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων δύνανται να επιφέρουν την 

επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και 

την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης.  

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 

πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και 

συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και 

τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, 

ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια 

μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις 

περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας. 

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων 

Υποδομών & Παρεμβάσεων σχετικά με την εξέλιξη της πράξης και να αποστέλλει όλα τα σχετικά 

έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση έως και την ολοκλήρωση της 

πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου/υπομέτρου/δράσης ή/και 

τις απαιτήσεις της ανωτέρω Μονάδας.  

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του ΟΠΣAΑ με τα 

δεδομένα και έγγραφα της πράξης 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. 
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(vi)  Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο 

ΟΠΣΑΑ σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. 

(vii) Να παράσχει στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 ή σε άλλους φορείς που έχουν 

εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό της, καθώς και στους εξωτερικούς 

αξιολογητές του ΠΑΑ 2014-2020 όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την επίτευξη 

καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων. 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων μέσω των 

αιτήσεων πληρωμής. 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτει στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του ΠΑΑ 2014-2020 και όλων των ελεγκτικών οργάνων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 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 εφόσον αυτά 

ζητηθούν. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις 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. 

(iii) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου η πράξη να διατηρήσει το 

δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:  

α) Εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή να μην επέλθει: 

 παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής 

προγράμματος 

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια 

εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων 

που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους της πράξης. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 

2014-2020 ή την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 ή καθορίζονται από το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της 

πράξης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 ή την Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020. 

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 
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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 λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 

Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020.  

6. 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. 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την ανάκληση της 

απόφασης ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση των ποσών ως 

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.  
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