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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1776
Τροποποίηση της αριθμ. 2545/17.10.2016 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(ΠΑΑ 2014- 2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)
Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β΄ 3447).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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
Α΄ 265) και ιδίως των άρθρων 13, 62, 63 και 65 αυτού,
όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 63/21.4.2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄
98/22.4.2005) και ειδικότερα το Άρθρο 90 «Έλεγχος των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις».
3. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).

Αρ. Φύλλου 1983

4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160).
5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως ισχύει.
6. Του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το νόμο 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85).
7. Την αριθμ. 91589/3.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (ΦΕΚ Β΄ 3814).
8. Την αριθμ. 1065/19.4.2016 υπουργική απόφαση για
τη θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄ 1273), όπως ισχύει.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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 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) αριθμ. 1083/2006.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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) αριθμ.
1698/2005 του Συμβουλίου.
11. Την αριθμ. C (2014) 7801/29.10.2014 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδος.
12. Την C(2015)9170/11.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», όπως
ισχύει.
13. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 2545/
17.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
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Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α.
Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές
Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β΄ 3447), λόγω
υπηρεσιακών αναγκών.
14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 2545/17.10.2016 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ
ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών
και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ
Β΄ 3447), ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του μέρους Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ
1. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών αναλαμβάνουν, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης
(ΕΦΔ), την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 13
του ν. 4314/2014, για τα ακόλουθα υπομέτρα / δράσεις
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(εφεξής ΠΑΑ):
Υπομέτρο /
Δράση

Τίτλος υπομέτρου / δράσης

4.3.1

Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων

4.3.2

Έργα Αναδασμών

4.3.3

Δασική Οδοποιία

4.3.4

Αγροτική Οδοποιία

16.1

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών
ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη
βιωσιμότητα της γεωργίας.

16.4

Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη
των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και
των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης
σε τοπικό επίπεδο.
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19.2

Στήριξης υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)

19.4

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και
την εμψύχωση

Ειδικότερα:
• για τη δράση 4.3.1 εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης για επενδύσεις έως 2,2 εκατ. €·
• για το υπομέτρο 16.1 εκχωρείται η αρμοδιότητα για
συνεργασίες που θα αναπτυχθούν και θα αφορούν σε
προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες φορέων εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας·
• σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013.
2. Για τα ανωτέρω υπομέτρα / δράσεις και για τις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση προσκλήσεων σε
επίπεδο Περιφέρειας, οι ΕΦΔ ενημερώνονται από την
ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) του ΠΑΑ.».
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 του μέρους Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρμοδιότητες που εκχωρούνται καθήκοντα που ανατίθενται
Στο πλαίσιο του ΠΑΑ οι ΕΦΔ του άρθρου 1 της παρούσας αναλαμβάνουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εκδίδουν προσκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο,
στις περιπτώσεις που απαιτείται και εφόσον ενημερωθούν σχετικά από την ΕΥΔ ΠΑΑ, για κάθε υπομέτρο /
δράση αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τη Διαδικασία
Ι.1.1 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Επίσης
μεριμνούν για τη δημοσιοποίησή τους και την καταχώρησή τους στο ΟΠΣΑΑ.
2. Πραγματοποιούν τους διοικητικούς ελέγχους στις
αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.3 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
3. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο
της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Εφόσον απαιτείται, αποστέλλουν στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απόφαση ένταξης πράξης/
πράξεων που εκδίδουν, με σκοπό τη σχετική εγγραφή
στο ΠΔΕ.
4. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις της ως άνω απόφασης ένταξης,
σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις Διαδικασίες Ι.1.5, Ι.1.6
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
5. Αναφορικά με το υπομέτρο 19.2:
• προβαίνουν στον έλεγχο της διαδικασίας έκδοσης
προσκλήσεων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ),
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διαδικασία Ι.2.1 του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου·
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• διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο επί των αποτελεσμάτων των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων στήριξης που πραγματοποιούν οι ΟΤΔ και εισηγούνται στον
οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ένταξης
πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης, σύμφωνα
με τη Διαδικασία Ι.2.4 του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου·
• εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις της ως άνω απόφασης ένταξης,
σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις Διαδικασίες Ι.2.5, Ι.2.6
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
6. Αναφορικά με το υπομέτρο 19.4:
• εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο
της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.4.1 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου·
• εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τυχόν τροποποιήσεις της ως άνω απόφασης ένταξης, σύμφωνα,
κατά περίπτωση, με τη Διαδικασία Ι.4.2 του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου·
7. Διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο
I.5 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
8. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση
των αποφάσεων ολοκλήρωσης των πράξεων αρμοδιότητας τους σύμφωνα με τη Διαδικασία I.6.6 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
9. Εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:
α) Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συνδέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί
και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε κατάλληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες στις οποίες
εμπλέκονται και οι οποίες σχετίζονται με την πράξη.
β) Είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την
παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και
των αποτελεσμάτων.
10. Επεξεργάζονται, όπου απαιτείται, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των υπομέτρων δράσεων αρμοδιότητάς τους και εισηγούνται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για
την οριστικοποίηση ή/και την τροποποίησή τους.
11. Υποστηρίζουν την ΕΥΔ ΠΑΑ στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν,
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω
αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζονται.
12. Παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αρμοδιότητάς τους και
ειδικότερα:
α) παρακολουθούν συστηματικά την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και
το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ενημερώνουν
σχετικά την ΕΥΕ ΠΑΑ με αντίστοιχες τακτικές αναφορές. Στις περιπτώσεις εντοπισμού προβλημάτων κατά
τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων, μεριμνούν για
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την έγκαιρη επίλυσή τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ή/
και την ΕΥΕ ΠΑΑ·
β) παρακολουθούν τους δικαιούχους σχετικά με τις
υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής
λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, όπου απαιτείται·
γ) προτείνουν στην ΕΥΕ ΠΑΑ μέτρα υποστήριξης των
δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους·
δ) τηρούν πλήρη φάκελο της πράξης, όπου απαιτείται.
Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά
στο ΟΠΣΑΑ·
ε) παρακολουθούν τα καθαρά έσοδα των πράξεων
που διαχειρίζονται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των
παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013. Ειδικότερα για
εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να
καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου
τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που
δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.
13. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ
και της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με τα υπομέτρα / δράσεις αρμοδιότητάς τους,
μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ.
14. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνουν την ΕΥΕ ΠΑΑ και
όπου απαιτείται εισηγούνται την αναστολή της χρηματοδότησης.
15. Μεριμνούν για τις καταχωρίσεις και έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των
στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).
16. Μεριμνούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές,
για την παροχή ενίσχυσης με τρόπο συμβατό με τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.».
Άρθρο 3
Το άρθρο 4 του μέρους Β αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ
1. Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, μέσω
των υπηρεσιών τους, ήτοι τις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας Περιφέρειας (ΔΑΟΠ) και τις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), αναλαμβάνουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης την άσκηση
αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 65
του ν. 4314/2014, για τα ακόλουθα υπομέτρα / δράσεις
του ΠΑΑ:
Υπομέτρο /
Δράση

Τίτλος υπομέτρου / δράσης

4.1

Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
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4.2.1

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με
τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι
(γεωργικό προϊόν) επενδυτικών σχεδίων

4.2.2

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με
τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι
(μη γεωργικό προϊόν)

4.2.3

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες
αγρότες

6.1

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς

6.3

Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων

Ειδικότερα:
• για τις δράσεις 4.2.1, 4.2.2 εκχωρείται η αρμοδιότητα
υλοποίησης για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού
έως 600.000 € ανά επένδυση·
• σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013.
2. Για τα ανωτέρω υπομέτρα / δράσεις και για τις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση προσκλήσεων σε
επίπεδο Περιφέρειας, οι ΕΦΔ θα ενημερώνονται από
την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη
δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) του ΠΑΑ.».

Τεύχος B’ 1983/30.05.2019

Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2545/17.10.2016 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ
ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών
και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ
Β΄ 3447).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της,
αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 και καταργείται, τροποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Mαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
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