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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

 
 
1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

(ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το  οποίο εκπονήθηκε από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων σε διάλογο µε την 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και στο οποίο 

καθορίζονται οι προτεραιότητες της Ελλάδας στον αγροτικό τοµέα για 

την περίοδο 2007-2013.  

2. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 

2007-2013): Έγγραφο το οποίο  υποβλήθηκε από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων της Ελλάδας και εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή  µε την αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 απόφαση, όπως ισχύει 

κάθε φορά.  

3. Άξονας: µία συνεκτική οµάδα µέτρων µε ειδικούς σκοπούς οι οποίοι 

προκύπτουν από την εφαρµογή των µέτρων αυτών και που συµβάλλουν 

στην επίτευξη καθορισµένων στόχων του ΠΑΑ. 

4. Μέτρο: σύνολο πράξεων που συµβάλλουν στην υλοποίηση ενός άξονα 

του ΠΑΑ. 

5. Πράξη: έργο ή οµάδα έργων, µία σύµβαση που ενισχύεται στο πλαίσιο 

του ΠΑΑ και  επιλέγεται από την ∆ιαχειριστική Αρχή/ΕΦ∆/ΦΕ σύµφωνα 

µε καθορισµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια και 

υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειµένου να 

επιτευχθούν  οι καθορισµένοι στόχοι του προγράµµατος. 

6. ∆ικαιούχος (∆) : α) ο φορέας ή το άτοµο που λαµβάνει στήριξη 

(οικονοµική ενίσχυση) στο πλαίσιο του ΠΑΑ για να υλοποιήσει µία πράξη 

ή να  εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις που αναλαµβάνει και β) ένας 

οργανισµός ή εταιρεία ή φορέας του δηµοσίου που έχει την ευθύνη 

υλοποίησης µιας πράξης. 
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7.  ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ (∆Α): είναι η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013 (ΕΥ∆ ΠΑΑ), η οποία είναι αρµόδια για 

την διαχείριση του προγράµµατος  και µεριµνά για την εφαρµογή του.  

8. Φορέας Εφαρµογής (ΦΕ) ή Φορέας: δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας 

υπεύθυνος για την εφαρµογή Μέτρου/Υποµέτρου/∆ράσης του ΠΑΑ.  

9. Οργανισµός Πληρωµών: ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο 

οποίος παρέχει, για τις πληρωµές της ∆ηµόσιας ∆απάνης προς τους 

δικαιούχους επαρκή εχέγγυα βάσει του άρθρου 6 Καν. (ΕΚ) 1290/2005 

και υποβάλλει τις δηλώσεις δαπανών προς το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

10.  Φορέας πιστοποίησης: φορέας που ορίζεται από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για τον έλεγχο των λογαριασµών του 

διαπιστευµένου Οργανισµού Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως προς το αληθές, 

την πληρότητα και την ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστηµα διαχείρισης 

και ελέγχου που υφίσταται.  

11. ∆ηµόσια ∆απάνη: κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση 

πράξεων, που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό (Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ή Τακτικό Προϋπολογισµό), τον προϋπολογισµό 

περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε συνεισφορά 

στη χρηµατοδότηση πράξεων, που προέρχεται από τον προϋπολογισµό 

φορέων του δηµόσιου τοµέα ή ενώσεων µιας ή περισσότερων 

περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δηµοσίου τοµέα υπό την 

έννοια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 31 Μαρτίου 2004 για  το συντονισµό διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (1), θα 

θεωρείται ως δηµόσια συνεισφορά. 

                                                
(1)

 Επίσηµη Εφηµερίδα την ΕΚ L 134, 30-4-2004 σελ. 114. 
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12. Καθεστώς ενίσχυσης: κάθε πράξη βάσει της οποίας µπορούν να 

χορηγούνται ατοµικές ενισχύσεις σε φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα 

οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη. 

13. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΟΠΣΑΑ): το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων όπου καταχωρούνται τα δεδοµένα που 

αφορούν το ΠΑΑ και απαιτούνται για την διαχείρισή του. 

14. Αίτηση ενίσχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος 

προκειµένου µετά την έγκρισή της να υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης 

στο πλαίσιο του ΠΑΑ. 

15.  Αίτηση πληρωµής: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος στις αρµόδιες 

αρχές για  την καταβολή της δικαιούµενης ενίσχυσης από το ΠΑΑ. 

16.  Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου που 

προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονοµικού φορέα, µε 

πραγµατικό ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα να ζηµιωθεί ο γενικός 

προϋπολογισµός των Κοινοτήτων είτε µε τη µείωση ή µαταίωση εσόδων 

που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για 

λογαριασµό της Κοινότητας, είτε µε αδικαιολόγητη δαπάνη για τον 

κοινοτικό προϋπολογισµό (άρθρο 2, παρ.1 του Kαν.(ΕΚ)1848/2006 και 

άρθρο1, παρ.2 του Kαν.(ΕΚ) 2988/1995).  

17. Πρώτη διοικητική ή δικαστική διαπίστωση: η πρώτη έγγραφη 

εκτίµηση εκ µέρους αρµόδιας αρχής, ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι 

διοικητική ή δικαστική, η οποία καταλήγει στο συµπέρασµα, µε βάση 

πραγµατικά περιστατικά, ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία, µε την 

επιφύλαξη του ενδεχόµενου να οδηγήσει η εξέλιξη της διοικητικής ή 

δικαστικής διαδικασίας σε αναθεώρηση ή αναίρεση αυτού του 

συµπεράσµατος µεταγενέστερα (άρθρο 2, παρ. 3 του καν.(ΕΚ) 

1848/2006 και άρθρο 35 του καν. (ΕΚ) 1290/ 2005 ). 

18. Υπόνοια απάτης: κάθε παρατυπία η οποία έχει αποτελέσει το 

αντικείµενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης και έχει 
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οδηγήσει στην κίνηση διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθορισθεί 

η ύπαρξη εκ προθέσεως πράξης και ιδίως απάτης όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 2, παρ.4 του καν.1848/2006). 

19.  ∆ηµοσιονοµική διόρθωση: η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της 

Κοινοτικής και Εθνικής συµµετοχής σε µία πράξη, στο πλαίσιο της 

συγχρηµατοδότησής της από το ΠΑΑ η οποία είναι ανάλογη της 

παράβασης που διαπιστώνεται. 

20.  Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: κάθε καταβληθείσα δαπάνη στην 

οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία 

σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή απόφασης µε την 

οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. 

21. Ανάκτηση: η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

22. Φορέας χρηµατοδότησης: ο αρµόδιος φορέας που µεριµνά για την 

εξασφάλιση πιστώσεων από το Π∆Ε ή τον Τακτικό Προϋπολογισµό.  

 


