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ΘΕΜΑ: "Πλαύςιο εφαρμογόσ του Ωξονα 4 "Προςϋγγιςη LEADER" του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007-2013 (ΠΑΑ)"
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
& ΝΑΤΣΙΛΙΑ
& ΣΡΟΥΙΜΩΝ
Ϊχοντασ υπϐψη:
1. Σο Π.Δ. 63/2005 (ΥΕΚ 98/Α/22.4.2005) "Κώδικασ Νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα
Κυβερνητικϊ Όργανα".
2. Σο Ν. 3614/2007 "Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την
προγραμματικό περύοδο 2007-2013" (ΥΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 37
"Εφαρμογό κρατικών ενιςχϑςεων του ΠΑΑ και του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ
Αλιεύασ", την παρ. 7(γ) του ϊρθρου 5 και τισ παρ. 6 (β) & (ε) του ϊρθρου 36.
3. Σο Π.Δ. 185/2009 ςχετικϊ με την Αναςϑςταςη του Τπουργεύου Οικονομικών, τη
ςυγχώνευςη του Τπουργεύου Οικονομύασ και Οικονομικών με τα Τπουργεύα Ανϊπτυξησ και
Εμπορικόσ Ναυτιλύασ, Αιγαύου και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ και μετονομαςύα του ςε
"Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικϐτητασ & Ναυτιλύασ" (ΥΕΚ 213/Α/7.10.09).
4. Σο Π.Δ. 187/2009 "Διοριςμϐσ Τπουργών και Τφυπουργών" (ΥΕΚ 214/Α/7.10.09).
5. Σο Π.Δ. 189/2009 ςχετικϊ με τον καθοριςμϐ και ανακατανομό αρμοδιοτότων των
Τπουργεύων (ΥΕΚ 221/Α/5-11-2009).
6. Σο Π.Δ. 402/1988 (ΥΕΚ 187/Α/26-8-1988) "Οργανιςμϐσ Τπουργεύου Γεωργύασ", ϐπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
7. Σην αριθ. 6809/ΔΙΟΕ 232 απϐφαςη του Πρωθυπουργοϑ και τησ Τπουργοϑ Οικονομύασ,
Ανταγωνιςτικϐτητασ & ναυτιλύασ περύ "Καθοριςμοϑ αρμοδιοτότων του Τφυπουργοϑ
Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικϐτητασ & Ναυτιλύασ ταϑρου Αρναουτϊκη".
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8. Σην Απϐφαςη τησ Επιτροπόσ Ε(2007)6015/29-11-2007 για την ϋγκριςη του
Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ για την περύοδο προγραμματιςμοϑ
2007-2013 (CCI No 2007GR06RPO001), ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ, καθώσ και τισ
τροποποιόςεισ του ΠΑΑ που δεν απαιτοϑν τροποπούηςη τησ παραπϊνω απϐφαςησ.
9. Σην αριθ. 324005/9-9-2008 (ΥΕΚ 1886/β/12-9-2008) κοινό απϐφαςη των Τπουργών
Εςωτερικών, Οικονομύασ & Οικονομικών και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων για την
αναδιϊρθρωςη, αρμοδιϐτητεσ και κατανομό προςωπικοϑ Ειδικών Τπηρεςιών του
Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων για το Πρϐγραμμα Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ
τησ Ελλϊδασ 2007-2013.
10. Σην αριθ. 10851/25-11-2008 (ΥΕΚ 2456/β/2-12-2008) απϐφαςη του Τπουργοϑ Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων για την εκχώρηςη αρμοδιοτότων τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ
του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007-2013 (ΕΤΔ ΠΑΑ) ςτην Τπηρεςύα
Διαχεύριςησ Ε.Π. Πρωτοβουλύασ LEADER+ που μετονομϊςτηκε και αναδιαρθρώθηκε ςε Ειδικό
Τπηρεςύα Διαχεύριςησ LEADER του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 20072013 με την αριθ. πρωτ. 324005/9-9-2008 ΚΤΑ.
11. Σην αριθ. 262065/19.02.2009 (ΥΕΚ 327/Β/23.02.2009) Απϐφαςησ του Τπουργοϑ
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων εκχώρηςησ αρμοδιοτότων του ΟΠΕΚΕΠΕ ωσ
Οργανιςμοϑ Πληρωμών ςτο πλαύςιο διαχεύριςησ του Ε.Γ.Σ.Α.Α. ςτην Ειδικό Τπηρεςύα
Διαχεύριςησ LEADER του ΠΑΑ.
12. Σην αριθ. 339621/7-12-2009 (ΥΕΚ 516/ΤΟΔΔ/10-12-2009 & 523/ΤΟΔΔ/11-12-2009) Κοινό
Απϐφαςη του Πρωθυπουργοϑ και τησ Τπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων, με την
οπούα διορύζεται ο Ευϊγγελοσ Διβϊρησ του Πανογιώργη ςτη θϋςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα του
Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων με βαθμϐ 2ο τησ κατηγορύασ Ειδικών Θϋςεων,
ο οπούοσ θα προϏςταται των υπηρεςιών του Διοικητικοϑ Σομϋα Κοινοτικών Πϐρων &
Τποδομών του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων.
13. Σην με αρ. πρωτ. 130800/8-11-2007 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Περιβϊλλοντοσ,
Φωροταξύασ και Δημοςύων Ϊργων, Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων και Οικονομύασ και
Οικονομικών για την ϋγκριςη τησ "τρατηγικόσ Μελϋτησ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων
του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007-2013".
14. Σην κοινό απϐφαςη των Τπουργών Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και Σουριςτικόσ
Ανϊπτυξησ με αριθ. 2974/710/8-4-2009 (ΥΕΚ 670/Β/10-4-2009) "Προςδιοριςμϐσ των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριςτικών καταλυμϊτων και λοιπών
τουριςτικών εγκαταςτϊςεων που εντϊςςονται ςε προγρϊμματα. αρμοδιϐτητασ του
Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων" και ϐπωσ αυτό ιςχϑει κϊθε φορϊ.
15. Σην κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομύασ & Οικονομικών και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ &
Σροφύμων με αριθ. 292313/2622/3-7-2009 (ΥΕΚ 1391/Β/13-7-2009) ςχετικϊ με τον
καθοριςμϐ διαδικαςύασ υπαγωγόσ αιτόςεων ενύςχυςησ μεταπούηςησ και εμπορύασ
γεωργικών προώϐντων ςε προγρϊμματα ενύςχυςησ για την περύοδο 2007-2013 καθώσ και
τησ διαδικαςύασ καταβολόσ ενιςχϑςεων ςτουσ δικαιοϑχουσ.
16. Σην κοινό απϐφαςη των Τπουργών Εςωτερικών, Οικονομύασ & Οικονομικών και Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων με αριθ. 102952/1985/24-7-2009 (ΥΕΚ 1793/Β/28-8-2009)
ςχετικϊ με τον καθοριςμϐ διαδικαςύασ ϋνταξησ επενδυτικών ςχεδύων ςτο μϋτρο 123β
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"Αϑξηςη τησ αξύασ των δαςοκομικών προώϐντων" του ΠΑΑ, καθώσ και τησ διαδικαςύασ
καταβολόσ των ενιςχϑςεων ςτουσ δικαιοϑχουσ.
17. Σην με αρ. πρωτ. 8932/22-9-2008 (ΥΕΚ 2153/Β/16-10-2008) Απϐφαςη του Τπουργοϑ
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων για τη θϋςπιςη υςτόματοσ Διαχεύριςησ & Ελϋγχου του
ΠΑΑ 2007-2013 (ΔΕ), ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
18. Σον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 για τη χρηματοδϐτηςη τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ καθώσ
και τουσ εφαρμοςτικοϑσ κανονιςμοϑσ αυτοϑ με αριθ. 883/2006 και 885/2006.
19. Σον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 για τη ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ απϐ το Ευρωπαώκϐ
Γεωργικϐ Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ).
20. Σον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 για τη θϋςπιςη λεπτομερών κανϐνων εφαρμογόσ του Καν. (ΕΚ)
1698/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
21. Σον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 για τη θϋςπιςη λεπτομερών διατϊξεων εφαρμογόσ του Καν. (ΕΚ)
αριθ. 1698/2005 ϐςον αφορϊ την εφαρμογό διαδικαςιών ελϋγχου καθώσ και την πολλαπλό
ςυμμϐρφωςη ςε ςχϋςη με μϋτρα ςτόριξησ τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ.
22. Σον Καν. (ΕΚ) 259/2008 τησ Επιτροπόσ τησ 18ησ Μαρτύου 2008, για τη θϋςπιςη
λεπτομερών κανϐνων εφαρμογόσ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του υμβουλύου ςχετικϊ
με τη δημοςιοπούηςη πληροφοριών για τουσ δικαιοϑχουσ κονδυλύων προερχϐμενων απϐ το
Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Σαμεύο Εγγυόςεων (ΕΓΣΕ) και το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Σαμεύο
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ).
23. Σον Καν (ΕΚ) 1628/2006 τησ Επιτροπόσ τησ 24ησ Οκτωβρύου ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε απϐ
τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 τησ Επιτροπόσ τησ 6ησ Αυγοϑςτου 2008 για την κόρυξη οριςμϋνων
κατηγοριών ενιςχϑςεων ωσ ςυμβατών με την κοινό αγορϊ κατ’ εφαρμογό των ϊρθρων 87
και 88 τησ υνθόκησ (Γενικϐσ κανονιςμϐσ απαλλαγόσ κατϊ κατηγορύα).
24. Σον Καν (ΕΚ) 1998/2006 τησ Επιτροπόσ τησ 15ησ Δεκεμβρύου 2006 για την εφαρμογό των
ϊρθρων 87 και 88 τησ υνθόκησ για τισ ενιςχϑςεισ όςςονοσ ςημαςύασ.
25. Σην Απϐφαςη τησ Επιτροπόσ Ν 408/2006 (E(2006)3867/31.8.2006) ςχετικϊ με τον Φϊρτη
Περιφερειακών Ενιςχϑςεων τησ Ελλϊδασ για την περύοδο 2007-2013.
26. Ση ϑςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ ςχετικϊ με τον οριςμϐ των πολϑ μικρών, των
μικρών και των μεςαύων επιχειρόςεων.
ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
Άρθρο 1
Αρχϋσ και Υορεύσ εφαρμογόσ του Άξονα 4 "Προςϋγγιςη LEADER" του Προγρϊμματοσ
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007-2013 (ΠΑΑ)
Ο Ωξονασ 4 του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007-2013 (ΠΑΑ) αφορϊ
ςτην εφαρμογό τησ προςϋγγιςησ LEADER, τα χαρακτηριςτικϊ τησ οπούασ ορύζονται ςτο τμόμα
4 του Καν. 1698/2005.
Για την εφαρμογό του Ωξονα 4 του ΠΑΑ αρμϐδιοι εύναι:
α) Η Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 2007 -2013 (ΕΤΔ
ΠΑΑ), η οπούα ςϑμφωνα με το ν. 3614/2007 εύναι αρμϐδια για τη διαχεύριςη και εφαρμογό του
ΠΑΑ με αποδοτικϐ, αποτελεςματικϐ και ορθϐ τρϐπο.
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β) Ο Οργανιςμϐσ Πληρωμών και Ελϋγχου Κοινοτικών Ενιςχϑςεων Προςανατολιςμοϑ και
Εγγυόςεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οπούοσ, ςϑμφωνα με τη με αριθ. 327739/11.10.2007 (ΥΕΚ Β΄ 2038)
Απϐφαςη του Τπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, ϋχει οριςθεύ ωσ Οργανιςμϐσ
Πληρωμών που παρϋχει για τισ πληρωμϋσ τησ Δημϐςιασ Δαπϊνησ προσ τουσ δικαιοϑχουσ
επαρκό εχϋγγυα βϊςει του ϊρθρου 6 του Καν. (ΕΚ)1290/2005 και υποβϊλλει τισ δηλώςεισ
δαπανών προσ το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ).
γ) Η Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ LEADER του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 2007 2013 (ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ), η οπούα:
αςκεύ μϋροσ των καθηκϐντων τησ ΕΤΔ ΠΑΑ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου
75 του Καν. 1698/2005 και το ν. 3614/2007, τα οπούα τησ ϋχουν εκχωρηθεύ με την με
αρ. 324005/2008 (ΥΕΚ 1866/Β/12.9.08) Κοινό Απϐφαςη των Τπουργών Εςωτερικών
– Οικονομύασ και Οικονομικών – Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και τη με αρ.
10851/2008 (ΥΕΚ 2456/Β/2.12.08) Απϐφαςη του Τπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ &
Σροφύμων, ϐπωσ ιςχϑουν κϊθε φορϊ,
αςκεύ μϋροσ των καθηκϐντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οπούα τησ ϋχουν εκχωρηθεύ με την
αριθ. 262065/19.2.2009 (ΥΕΚ 327/Β/23.2.2009) Απϐφαςη του Τπουργοϑ Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, ϐπωσ ιςχϑουν κϊθε φορϊ.
δ) Οι Ομϊδεσ Σοπικόσ Δρϊςησ (ΟΣΔ), οι οπούεσ εύναι τοπικϋσ εταιρικϋσ ςχϋςεισ δημϐςιου –
ιδιωτικοϑ τομϋα που ςχεδιϊζουν και υλοποιοϑν για ςαφώσ προςδιοριςμϋνεσ αγροτικϋσ
περιοχϋσ (εφεξόσ περιοχϋσ παρϋμβαςησ) τοπικϊ προγρϊμματα με ολοκληρωμϋνο και
πολυτομεακϐ χαρακτόρα ςτο πλαύςιο του Ωξονα 4 του ΠΑΑ.
Άρθρο 2
Γενικϊ ςτοιχεύα Άξονα 4 "Προςϋγγιςη LEADER" του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007-2013 (ΠΑΑ)
1. Οι ΟΣΔ εύναι νομικϊ πρϐςωπα, τα οπούα μπορεύ να αποτελοϑνται εύτε απϐ μύα ομϊδα που εύχε
όδη επιλεγεύ για τισ πρωτοβουλύεσ LEADER II ό LEADER+ εύτε απϐ μύα νϋα ομϊδα, και πληροϑν
ϐρουσ και προϒποθϋςεισ ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ τησ εθνικόσ και κοινοτικόσ
νομοθεςύασ.
2. Σο καταςτατικϐ τησ ΟΣΔ πρϋπει, μεταξϑ ϊλλων, να ορύζει ωσ ςκοπϐ και αντικεύμενο
δραςτηριϐτητϊσ τησ την ανϊπτυξη τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ, να διαςφαλύζει την εϑρυθμη
λειτουργύα τησ, καθώσ και την ικανϐτητα διαχεύριςησ δημοςύων κονδυλύων.
3. Για τη διαχεύριςη ϐλων των θεμϊτων που αφοροϑν ςτην εφαρμογό του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ αποφαςύζει η "Επιτροπό Διαχεύριςησ Προγρϊμματοσ LEADER" (εφεξόσ ΕΔΠ
LEADER), μετϊ απϐ ςχετικό εκχώρηςη του αρμοδύου οργϊνου τησ ΟΣΔ. Οι οικονομικού και
κοινωνικού εταύροι, καθώσ και ϊλλοι εκπρϐςωποι τησ κοινωνύασ των πολιτών τησ περιοχόσ
παρϋμβαςησ πρϋπει να αποτελοϑν τουλϊχιςτον το 50% τησ ςϑνθεςησ τησ ΕΔΠ LEADER, ενώ
φορεύσ που εξυπηρετοϑν ςυμφϋροντα του δημϐςιου τομϋα τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ,
ανεξϊρτητα απϐ τη νομικό τουσ μορφό, πρϋπει να αποτελοϑν τουλϊχιςτον το 30%.
Η ΕΔΠ LEADER μπορεύ να ςυμπύπτει με το ϐργανο διούκηςησ τησ ΟΣΔ (π.χ. το Διοικητικϐ
υμβοϑλιο), εφϐςον αυτϐ καλϑπτει την αναγκαύα ςϑνθεςη ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω.
Η ΕΔΠ LEADER δεν μπορεύ να εκχωρεύ περαιτϋρω τισ αρμοδιϐτητϋσ τησ ςε ϊλλα πρϐςωπα ό ςε
ϊλλα ςυλλογικϊ ϐργανα.
Κϊθε τροποπούηςη τησ ςϑνθεςησ τησ ΕΔΠ LEADER εγκρύνεται απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ.
4. Η περιοχό παρϋμβαςησ του τοπικοϑ προγρϊμματοσ θα πρϋπει να πληρού τα ϊρθρα 62 παρ. 3
του Καν. 1698/2005 και 37 παρ. 3 του Καν. 1974/2006 και επιπλϋον να μην ανόκει ςτο Νομϐ
Αττικόσ, με εξαύρεςη τα νηςιϊ αυτοϑ, το Δόμο Σροιζόνασ και το Δόμο Μεθϊνων. Αποτελεύται
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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απϐ Σοπικϊ Διαμερύςματα με πληθυςμϐ μϋχρι 5.000 κατούκουσ ό /και μικρϊ νηςιϊ του Αιγαύου
Πελϊγουσ που αποτελοϑν Δόμουσ, οι οπούοι δε διαιροϑνται ςε Σοπικϊ Διαμερύςματα. Επύςησ,
μπορεύ να περιλαμβϊνει και εκτϐσ ςχεδύου περιοχϋσ Σοπικών Διαμεριςμϊτων με πληθυςμϐ απϐ
5.000 ϋωσ 10.000 κατούκουσ.
ε κομβικϊ ςημεύα εκτϐσ περιοχόσ παρϋμβαςησ εύναι δυνατό η υλοπούηςη δρϊςεων που δεν
αφοροϑν υποδομϋσ ό/και επιχειρηματικϐτητα, με την προϒπϐθεςη ϐτι η ςυγκεκριμϋνη
χωροθϋτηςη τεκμηριωμϋνα εξυπηρετεύ την καλϑτερη προβολό, προώθηςη και ανϊδειξη τησ
περιοχόσ παρϋμβαςησ ό τομϋων του κοινωνικοοικονομικοϑ τησ ιςτοϑ, καθώσ και δρϊςεων
δικτϑωςησ. ε κϊθε περύπτωςη, η υλοπούηςη δρϊςεων ςτα ςημεύα αυτϊ θα πρϋπει να
περιγρϊφεται ςτο τοπικϐ πρϐγραμμα.
Οι περιοχϋσ παρϋμβαςησ ςτισ οπούεσ εφαρμϐζονται τα τοπικϊ προγρϊμματα πρϋπει, κατϊ
κανϐνα, να διαφοροποιοϑνται γεωγραφικϊ απϐ τισ περιοχϋσ εφαρμογόσ του Ωξονα 3 του ΠΑΑ
και πλόρωσ απϐ τισ περιοχϋσ ςτισ οπούεσ εφαρμϐζονται τοπικϊ προγρϊμματα του Ωξονα
Προτεραιϐτητασ 4 του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ "ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013".
5. Σα χρηματοδοτικϊ ςτοιχεύα του Ωξονα 4 του ΠΑΑ εύναι ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο
εγκεκριμϋνο απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό ΠΑΑ, ϐπωσ αυτϐ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
Άρθρο 3
Περιεχόμενο τοπικών προγραμμϊτων
1. Σα τοπικϊ προγρϊμματα του Ωξονα 4 του ΠΑΑ περιλαμβϊνουν τα ακϐλουθα τρύα μϋτρα:
ΜΕΣΡΟ
41. τρατηγικϋσ τοπικόσ ανϊπτυξησ:
411. Ανταγωνιςτικϐτητα
413. Ποιϐτητα ζωόσ / Διαφοροπούηςη
421 Διατοπικό & Διακρατικό υνεργαςύα

431 Δαπϊνεσ λειτουργύασ, απϐκτηςη
δεξιοτότων, εμψϑχωςη

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ
Ωρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ)
1698/2005, ϊρθρο 37 και ςημεύο 5.3.4.1
Παρϊρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006
Ωρθρα 61, 62, 63(β) και 65 του Καν(ΕΚ)
1698/2005, ϊρθρα 37,39 και ςημεύο 5.3.4.2
Παρϊρτημα ΙΙ του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1974/2006
Ωρθρα 61, 62 και 63(γ) του Καν (ΕΚ)
1698/2005, ϊρθρα 37,38 και ςημεύο 5.3.4.3
Παρϊρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006

2. Σα ανωτϋρω μϋτρα περιλαμβϊνουν τα εξόσ υπομϋτρα:
ΜΕΣΡΟ

ΚΩΔΙΚΟ
ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ

411

L123

Αϑξηςη τησ αξύασ των γεωργικών και δαςοκομικών
προώϐντων

L311

Διαφοροπούηςη προσ μη γεωργικϋσ δραςτηριϐτητεσ

L312

τόριξη τησ δημιουργύασ και ανϊπτυξησ πολϑ μικρών
επιχειρόςεων

L313

Ενθϊρρυνςη τουριςτικών δραςτηριοτότων

L321

Βαςικϋσ υπηρεςύεσ για την οικονομύα και τον αγροτικϐ
πληθυςμϐ

L322

Ανακαύνιςη και ανϊπτυξη χωριών

L323

Διατόρηςη και αναβϊθμιςη τησ αγροτικόσ
κληρονομιϊσ

413

«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ΤΠΟΜΕΣΡΟ
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421
431

421α

Διατοπικό ςυνεργαςύα

421β

Διακρατικό ςυνεργαςύα

431α

Δαπϊνεσ λειτουργύασ τησ ΟΣΔ

431β

Απϐκτηςη δεξιοτότων και εμψϑχωςη

Σα υπομϋτρα των μϋτρων 411 και 413 αντιςτοιχοϑν ςε μϋτρα των Αξϐνων 1 και 3 του ΠΑΑ με
επιμϋρουσ ϐρουσ, περιοριςμοϑσ και προϒποθϋςεισ που καθορύζονται ςε αυτϐ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε
φορϊ, και ςτο θεςμικϐ πλαύςιο που διϋπει την εφαρμογό του Ωξονα 4.
Άρθρο 4
Τπομϋτρο L123 "Αύξηςη τησ αξύασ των γεωργικών και δαςοκομικών προώόντων"
1. το πλαύςιο του υπομϋτρου ενιςχϑεται η ςτόριξη επιχειρόςεων μεταπούηςησ / εμπορύασ
προώϐντων που καλϑπτονται απϐ το Παρϊρτημα 1 τησ υνθόκησ (εξαιρουμϋνων των
αλιευτικών προώϐντων), καθώσ και προώϐντων τησ δαςοκομύασ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 28
του Καν(ΕΚ) 1698/2005.
2. Σο υπομϋτρο αφορϊ πολϑ μικρϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια τησ ςϑςταςησ 2003/361/ΕΚ
τησ Επιτροπόσ, που πληροϑν, ανϊλογα με τον τομϋα τησ επϋνδυςησ, τισ ελϊχιςτεσ
προϒποθϋςεισ ςχετικϊ με το περιβϊλλον, την υγιεινό, την καλό διαβύωςη των ζώων, την
εργαςιακό αςφϊλεια και την αειφϐρο διαχεύριςη των δαςών.
3. Οι παρεμβϊςεισ εύναι περιοριςμϋνου ϑψουσ και ειδικϐτερα ςυνολικοϑ κϐςτουσ μϋχρι
€500.000.
4. το υπομϋτρο εντϊςςονται οι ακϐλουθεσ δρϊςεισ:
L123α "Αϑξηςη τησ αξύασ των γεωργικών προώϐντων",
L123β "Αϑξηςη τησ αξύασ των δαςοκομικών προώϐντων".
5. Ψσ προσ τη δρϊςη L123α "Αύξηςη τησ αξύασ των γεωργικών προώόντων" ιςχϑουν τα
ακϐλουθα:
Ενιςχϑονται επενδϑςεισ που ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των ςτϐχων του μϋτρου 123α,
ϐπωσ αυτού καθορύζονται ςτο ΠΑΑ.
Δικαιοϑχοι εύναι φυςικϊ και νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου που δϑνανται να
υλοποιόςουν επενδϑςεισ ςε πολϑ μικρϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια τησ ςϑςταςησ
2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ.
Η ενύςχυςη παρϋχεται ςε περιπτώςεισ ϐπου, τϐςο οι πρώτεσ ϑλεσ, ϐςο και το
αποτϋλεςμα τησ επεξεργαςύασ τουσ αποτελοϑν προώϐν που καλϑπτεται απϐ το
Παρϊρτημα I τησ υνθόκησ.

Δεν παρϋχεται ςτόριξη ςε επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν υπϐ την μορφό τησ
κοινωνύασ, τησ εταιρεύασ αςτικοϑ δικαύου και τησ κοινοπραξύασ.
Οι κλϊδοι πρωτογενοϑσ παραγωγόσ που ενιςχϑονται ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ,
αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παροϑςασ.
Αποκλεύεται η ενύςχυςη:
α) επενδϑςεων για τη μεταπούηςη ό την εμπορύα προώϐντων που προϋρχονται απϐ
χώρεσ εκτϐσ Ε.Ε.
β) επενδϑςεων παραςκευόσ και εμπορύασ προώϐντων απομύμηςησ ό υποκατϊςταςησ
του γϊλακτοσ και των γαλακτοκομικών προώϐντων και του μελιοϑ
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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γ) επενδϑςεων ςτο επύπεδο του λιανικοϑ εμπορύου
δ) επενδϑςεων που αφοροϑν γενετικϊ τροποποιημϋνα προώϐντα
ε) επενδϑςεων οι οπούεσ ϋχουν ενιςχυθεύ ό προβλϋπεται η ενύςχυςό τουσ ςτα πλαύςια
των ΚΟΑ.
6. Ψσ προσ τη δρϊςη L123β "Αύξηςη τησ αξύασ των δαςοκομικών προώόντων" ιςχϑουν τα
ακϐλουθα:
Ενιςχϑονται επενδϑςεισ που ςυμβϊλλουν ςτην επύτευξη των ςτϐχων του μϋτρου 123β,
ϐπωσ αυτού καθορύζονται ςτο ΠΑΑ.
Δικαιοϑχοι εύναι φυςικϊ και νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου που δϑνανται να
υλοποιόςουν πολϑ μικρϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια τησ ςϑςταςησ 2003/361/ΕΚ
τησ Επιτροπόσ και του Καν (ΕΚ) 800/2008.
Τπϊγονται επενδϑςεισ που αφοροϑν ςτη μεταπούηςη και εμπορύα των δαςοκομικών
προώϐντων μϋχρι και την πρωτογενό επεξεργαςύα του ξϑλου.
Ψσ πρωτογενό δαςικϊ προώϐντα θεωροϑνται:
o

τρογγϑλη ξυλεύα ϐλων των διαςτϊςεων κωνοφϐρων και πλατϑφυλλων

o

Καυςϐξυλα

o

Υελϐσ

o

Ερικϐριζα

Η πρωτογενόσ επεξεργαςύα των ανωτϋρω δαςικών προώϐντων ςτοχεϑει κυρύωσ ςτην
παραγωγό των ακολοϑθων δαςικών προώϐντων:
o

Πριςτό ξυλεύα ϐλων των διαςτϊςεων κωνοφϐρων και πλατϑφυλλων ειδών

o

τϑλοι ΔΕΗ

o

χύζεσ, ςτρογγϑλια, βουβϊ

o

Ξϑλο θρυμματιςμοϑ

o

Ξυλϊνθρακεσ

o

Ξυλοκυτταρύνη, Λιγνύνη

o

Μοριοςανύδεσ, ινοςανύδεσ

o

Επικολλητϊ, αντικολλητϊ, MDF

τισ μεταποιητικϋσ μονϊδεσ που ενιςχϑονται αποτελεύ επιλϋξιμη δρϊςη η ύδρυςη
μονϊδων αξιοπούηςησ υπολειμμϊτων ξυλεύασ ςαν εναλλακτικό μορφό ενϋργειασ μϐνο
για ύδια χρόςη τηρουμϋνησ τησ αρχόσ τησ αναλογικϐτητασ ςτο ϑψοσ του ςχετικοϑ
εξοπλιςμοϑ ςε ςχϋςη με το ςϑνολο τησ επϋνδυςησ.
7. Οι επενδϑςεισ που εντϊςςονται ςτο παρϐν υπομϋτρο δεν μποροϑν να ενιςχυθοϑν για το ύδιο
ό ςυμπληρωματικϐ φυςικϐ αντικεύμενο και απϐ το μϋτρο 123 του Ωξονα 1 του ΠΑΑ.
Άρθρο 5
Τπομϋτρο L311 "Διαφοροπούηςη προσ μη γεωργικϋσ δραςτηριότητεσ"
το πλαύςιο του υπομϋτρου προβλϋπεται η ενύςχυςη πολϑ μικρών επιχειρόςεων ςϑμφωνα με
τη ςϑςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιοϑνται απϐ
φυςικϊ πρϐςωπα που αςκοϑν δραςτηριϐτητα ςε γεωργικό εκμετϊλλευςη ωσ κατωτϋρω και
διαφοροποιοϑν τισ δραςτηριϐτητεσ τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςόσ τουσ, με την ανϊπτυξη νϋων
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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δραςτηριοτότων που δε ςχετύζονται με τη γεωργύα (αγροτικϐσ τουριςμϐσ, βιοτεχνύα κ.λπ.). το
υπομϋτρο L311 εντϊςςονται οι ακϐλουθεσ δρϊςεισ:
ΔΡΑΗ
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού
μικρόσ δυναμικϐτητασ υποδομών
διανυκτϋρευςησ
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού
χώρων εςτύαςησ και αναψυχόσ
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού
επιςκϋψιμων αγροκτημϊτων

Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού
επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών για
την εξυπηρϋτηςη του τουριςμοϑ τησ
υπαύθρου (εναλλακτικϋσ μορφϋσ
τουριςμοϑ, ειδικϋσ μορφϋσ τουριςμοϑ,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευςιγνωςύασ)
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού
μονϊδων οικοτεχνύασ, χειροτεχνύασ,
παραγωγόσ ειδών παραδοςιακόσ τϋχνησ,
βιοτεχνικών μονϊδων
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού
επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού
επιχειρόςεων παραγωγόσ ειδών
διατροφόσ μετϊ την α΄ μεταπούηςη
Βελτύωςη υποδομόσ επιχειρόςεων (που
εντϊςςονται ςτισ δρϊςεισ του
υπομϋτρου) για τη χρόςη ανανεώςιμων
πηγών ενϋργειασ (ϐπωσ φωτοβολταώκϊ,
αξιοπούηςη βιομϊζασ, γεωθερμύασ) με
ςκοπϐ την κϊλυψη των αναγκών τησ
επιχεύρηςησ

ΚΩΔΙΚΟ
ΔΡΑΗ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ (ςε €)

L311-1

600.000
ϋωσ 40 κλύνεσ

L311-2

300.000

L311-3

300.000 ό 600.000 και
ϋωσ 40 κλύνεσ, εφϐςον
περιλαμβϊνεται και
υποδομό διανυκτϋρευςησ
300.000

L311-4

L311-5

L311-6
L311-7

L311-8

Υυςικϊ
πρϐςωπα που
αςκοϑν
δραςτηριϐτητα
ςε γεωργικό
εκμετϊλλευςη
κατϊ κϑρια ό
μερικό
απαςχϐληςη
κατϊ τη ςτιγμό
τησ υποβολόσ
τησ αύτηςησ
ενύςχυςησ.
Εξαιροϑνται οι
γεωργικού
εργϊτεσ.

300.000

300.000
300.000

300.000

το παρϐν υπομϋτρο δεν περιλαμβϊνονται ενϋργειεσ που καλϑπτονται ςτο πλαύςιο του μϋτρου
123 του Ωξονα 1 του ΠΑΑ και του υπομϋτρου L123 του Ωξονα 4 του ΠΑΑ.
Όςον αφορϊ ςτα επιςκϋψιμα αγροκτόματα, η ελϊχιςτη απαιτοϑμενη ϋκταςη δεν μπορεύ να εύναι
μικρϐτερη των 20 ςτρεμμϊτων. Όςον αφορϊ ςτισ επενδϑςεισ για υποδομϋσ διανυκτϋρευςησ και
λοιπϋσ τουριςτικϋσ εγκαταςτϊςεισ αυτϋσ υλοποιοϑνται υποχρεωτικϊ με βϊςη τουσ ϐρουσ και τισ
προϒποθϋςεισ τησ ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΥΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Τπουργών Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
Άρθρο 6
Τπομϋτρο L312 "τόριξη τησ δημιουργύασ και ανϊπτυξησ πολύ μικρών επιχειρόςεων"
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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το πλαύςιο του υπομϋτρου προβλϋπεται η ενύςχυςη πολϑ μικρών επιχειρόςεων, ςϑμφωνα με
τη ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτϐσ αυτών που
ενιςχϑονται απϐ το μϋτρο 123 του Ωξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομϋτρα L123 και L313 του Ωξονα
4 του ΠΑΑ. το υπομϋτρο L312 εντϊςςονται οι ακϐλουθεσ δρϊςεισ:
ΔΡΑΗ
ΚΩΔΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ
ΑΝΩΣΑΣΟ
ΔΡΑΗ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ (ςε €)
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ και εκςυγχρονιςμού L312-1
300.000
βιοτεχνικών μονϊδων
Υυςικϊ ό νομικϊ
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ και εκςυγχρονιςμού L312-2
300.000
πρϐςωπα, εκτϐσ των
επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών
δικαιοϑχων του
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ και εκςυγχρονιςμού L312-3
υπομϋτρου L311,
300.000
επιχειρόςεων παραγωγόσ ειδών
που δϑνανται να
διατροφόσ μετϊ την α΄ μεταπούηςη
υλοποιόςουν
επενδϑςεισ πολϑ
Βελτύωςη επιχειρόςεων (που
L312-4
300.000
μικρών
εντϊςςονται ςτισ δρϊςεισ του
επιχειρόςεων
υπομϋτρου) για τη χρόςη ανανεώςιμων
ςϑμφωνα με τη
πηγών ενϋργειασ (ϐπωσ φωτοβολταώκϊ,
ςϑςταςη τησ
αξιοπούηςη βιομϊζασ, γεωθερμύασ) με
Επιτροπόσ
ςκοπϐ την κϊλυψη των αναγκών τησ
2003/361/ΕΚ και
επιχεύρηςησ
τον Καν (ΕΚ)
Δικτϑωςη ομοειδών ό ςυμπληρωματικών L312-5
300.000
800/2008
επιχειρόςεων
ό
100.000(*)
(*) εϊν ςτο ϋργο δεν προβλϋπονται ενϋργειεσ για την προμόθεια εξοπλιςμού ό την καταςκευό
κτιριακών εγκαταςτϊςεων
Ειδικϐτερα, για τη δρϊςη L312-5 απαραύτητη προϒπϐθεςη αποτελεύ η εξαςφϊλιςη απϐ το
δικαιοϑχο τησ απαιτοϑμενησ κρύςιμησ μϊζασ για τη βιωςιμϐτητα του δικτϑου, με πϋντε (5)
τουλϊχιςτον επιχειρόςεισ. Απϐ το ςϑνολο των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν θα πρϋπει
τουλϊχιςτον 5 ό τα 2/3 του ςυνϐλου αν αντιςτοιχοϑν ςε περιςςϐτερεσ απϐ 5 επιχειρόςεισ να
δραςτηριοποιοϑνται ςτην περιοχό παρϋμβαςησ του τοπικοϑ προγρϊμματοσ ςε αντικεύμενο
που ςχετύζεται με τομεύσ και δραςτηριϐτητεσ που εμπύπτουν ςτον Ωξονα 4. ε περύπτωςη που ο
φορϋασ του δικτϑου εύναι υπϐ ςϑςταςη, για την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ με την ΟΣΔ,
εφϐςον η πρϐταςό του επιλεγεύ, απαραύτητη προϒπϐθεςη αποτελεύ η ςϑςταςη διακριτοϑ
νομικοϑ προςώπου.
Άρθρο 7
Τπομϋτρο L313 "Ενθϊρρυνςη τουριςτικών δραςτηριοτότων"
το πλαύςιο του υπομϋτρου προβλϋπεται η ενύςχυςη πολϑ μικρών επιχειρόςεων ςϑμφωνα με
τη ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008, καθώσ και
παρεμβϊςεων δημοςύου χαρακτόρα που αφοροϑν ςτη βελτύωςη και οργϊνωςη του
τουριςτικοϑ προώϐντοσ, ςτην ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ, ςτην αϑξηςη τησ επιςκεψιμϐτητασ
των περιοχών παρϋμβαςησ, ςτην επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ περιϐδου, καθώσ και ςτην
προβολό-προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων των περιοχών παρϋμβαςησ. το
υπομϋτρο L313 εντϊςςονται οι ακϐλουθεσ δρϊςεισ:
ΔΡΑΗ
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ΚΩΔ.
ΔΡΑΗ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΝΩΣΑΣΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ
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(ςε €)
Παρεμβϊςεισ δημοςύου χαρακτόρα
άδρυςη και εκςυγχρονιςμϐσ τοπικών κϋντρων
τουριςτικόσ πληροφϐρηςησ (γραφεύα –
περύπτερα ενημϋρωςησ και πληροφϐρηςησ)

L313-1

όμανςη αξιοθϋατων και μνημεύων

L313-2

Ποδηλατικϋσ διαδρομϋσ ςε περιοχϋσ τησ
αγροτικόσ υπαύθρου

L313-3

Προβολό και προώθηςη των ςυγκριτικών
πλεονεκτημϊτων των περιοχών

L313-4

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ
πρϐςωπα και ϊλλοι
φορεύσ τοπικόσ
αυτοδιούκηςησ, καθώσ
και ιδιωτικού φορεύσ μη
κερδοςκοπικοϑ
χαρακτόρα, με
καταςτατικϐ ςκοπϐ την
υλοπούηςη αντύςτοιχων
ϋργων δημϐςιου
χαρακτόρα

300.000

300.000
300.000
100.000

Παρεμβϊςεισ ανϊπτυξησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ
Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού μικρόσ
δυναμικϐτητασ υποδομών διανυκτϋρευςησ

L313-5

600.000 ϋωσ
40 κλύνεσ

Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού χώρων
εςτύαςησ και αναψυχόσ

L313-6

300.000

Ιδρϑςεισ και εκςυγχρονιςμού γραφεύων
οργϊνωςησ, πληροφϐρηςησ και προώθηςησ
αγροτικοϑ τουριςμοϑ

L313-7

Ιδρϑςεισ, επεκτϊςεισ, εκςυγχρονιςμού
επιχειρόςεων παροχόσ υπηρεςιών για την
εξυπηρϋτηςη του τουριςμοϑ τησ υπαύθρου
(εναλλακτικϋσ μορφϋσ τουριςμοϑ, ειδικϋσ
μορφϋσ τουριςμοϑ, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευςιγνωςύασ)

L313-8

Βελτύωςη επιχειρόςεων (που εντϊςςονται ςτισ
δρϊςεισ του υπομϋτρου) για τη χρόςη
ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (ϐπωσ
φωτοβολταώκϊ, αξιοπούηςη βιομϊζασ,
γεωθερμύασ) με ςκοπϐ την κϊλυψη των
αναγκών τησ επιχεύρηςησ

L313-9

Υυςικϊ ό νομικϊ
πρϐςωπα, εκτϐσ των
δικαιοϑχων του
υπομϋτρου L311, που
δϑνανται να
υλοποιόςουν
επενδϑςεισ πολϑ
μικρών επιχειρόςεων
ςϑμφωνα με τη
ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ
2003/361/ΕΚ και τον
Καν (ΕΚ) 800/2008

300.000

300.000

300.000

Οι παρεμβϊςεισ δημοςύου χαρακτόρα που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του υπομϋτρου, μποροϑν
να υλοποιηθοϑν και εντϐσ περιοχών Natura 2000.
Όςον αφορϊ ςτισ επενδϑςεισ για υποδομϋσ διανυκτϋρευςησ και λοιπϋσ τουριςτικϋσ
εγκαταςτϊςεισ αυτϋσ υλοποιοϑνται υποχρεωτικϊ με βϊςη τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ τησ
ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΥΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Τπουργών Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ &
Σροφύμων και Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
Επιπλϋον, οι παρεμβϊςεισ του υπομϋτρου πρϋπει να εύναι ςϑμφωνεσ με τουσ ϐρουσ και
περιοριςμοϑσ του ΠΑΑ, ϐπωσ αυτϐ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
Άρθρο 8
Τπομϋτρο L321 "Βαςικϋσ υπηρεςύεσ για την οικονομύα και τον αγροτικό πληθυςμό"
το υπομϋτρο L321 εντϊςςονται παρεμβϊςεισ για τη δημιουργύα βαςικών υπηρεςιών,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των δραςτηριοτότων πολιτιςμοϑ και αναψυχόσ, που αφοροϑν εύτε ϋνα
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ελύδα 11

12
χωριϐ εύτε ομϊδα χωριών και τη ςυναφό υποδομό μικρόσ κλύμακασ. Σο υπομϋτρο περιλαμβϊνει
τισ ακϐλουθεσ δρϊςεισ:

ΔΡΑΗ

ΚΩΔΙΚΟ
ΔΡΑΗ

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΑΝΩΣΑΣΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ (ςε
€)

Ϊργα υποδομόσ μικρόσ κλύμακασ
(μικρϊ εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα,
ϋργα διαχεύριςησ υδατικών
πϐρων, μικρϊ ϋργα πρϐςβαςησ
ςτισ γεωργικϋσ εκμεταλλεϑςεισ)

L321-1

ΟΣΑ α’ βαθμοϑ

500.000

Φώροι ϊςκηςησ πολιτιςτικών,
αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών
δραςτηριοτότων, καθώσ και
δραςτηριοτότων κοινωνικόσ
προςταςύασ και αλληλεγγϑησ,
ϐπωσ κϋντρα φροντύδασ παιδιών
προςχολικόσ ηλικύασ, δημοτικϋσ
βιβλιοθόκεσ, ωδεύα κ.λπ.

L321-2

ΟΣΑ α' βαθμοϑ και τα νομικϊ
τουσ πρϐςωπα, καθώσ και
ιδιωτικού φορεύσ μη
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα,
με καταςτατικϐ ςκοπϐ την
υλοπούηςη αντύςτοιχων
ϋργων δημϐςιου χαρακτόρα

300.000

Ενύςχυςη πολιτιςτικών
εκδηλώςεων και εκδηλώςεων
ανϊδειξησ και διατόρηςησ τησ
τοπικόσ κληρονομιϊσ – ςτόριξη
πολιτιςτικών φορϋων για μικρόσ
κλύμακασ υποδομό, προμόθεια
εξοπλιςμοϑ, μουςικών οργϊνων,
ςτολών

L321-3

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ
πρϐςωπα και ϊλλοι φορεύσ
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ
μη κερδοςκοπικοϑ
χαρακτόρα, με ςκοπϐ την
υλοπούηςη αντύςτοιχων
ϋργων δημϐςιου χαρακτόρα

30.000

Άρθρο 9
Τπομϋτρο L322 "Ανακαύνιςη και ανϊπτυξη των χωριών"
το υπομϋτρο μποροϑν να περιληφθοϑν ϋργα για την αναβϊθμιςη οικιςμών με ςτϐχο την
προςταςύα και ανϊδειξη του παραδοςιακοϑ και τοπικοϑ οικιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ του
αγροτικοϑ χώρου, καθώσ και τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των κατούκων. το υπομϋτρο
L322 εντϊςςονται οι δρϊςεισ:
ΔΡΑΗ
ΚΩΔΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ
ΑΝΩΣΑΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ
ΔΡΑΗ
ΚΟΣΟ (ςε €)
Βελτύωςη και
L322-1
ΟΣΑ α’ βαθμοϑ
1.000.000 ςυνολικϊ ανϊ
ανϊπλαςη
οικιςμϐ.
κοινϐχρηςτων
- 300.000 για κϊθε
χώρων
παρϋμβαςη
αποκατϊςταςησ
Αποκατϊςταςη
L322-2
ΟΣΑ α’ βαθμοϑ και τα νομικϊ
κτιρύων για κοινωφελό
κτιρύων για
τουσ πρϐςωπα, καθώσ και
χρόςη.
κοινωφελό χρόςη
ιδιωτικού φορεύσ μη
- 40.000 για κϊθε
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, με
παρϋμβαςη
καταςτατικϐ ςκοπϐ την
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Αποκατϊςταςη
εξωτερικών
ϐψεων κτιςμϊτων

L322-3

υλοπούηςη αντύςτοιχων ϋργων
δημϐςιου χαρακτόρα
Υυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα που
εύναι νϐμιμοι ιδιοκτότεσ του
ακινότου για το οπούο
προορύζεται η ενύςχυςη

αποκατϊςταςησ
εξωτερικών ϐψεων
ιδιωτικών κτιρύων.

Βαςικό προϒπϐθεςη για την υλοπούηςη των δρϊςεων του υπομϋτρου εύναι η ϑπαρξη μελϋτησ
ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ αναβϊθμιςησ και ανϊδειξησ του οικιςμοϑ ό η
ϑπαρξη ςχεδύου αναβϊθμιςησ αυτοϑ.
Οι παρεμβϊςεισ δεν εφαρμϐζονται ςε χαρακτηριςμϋνουσ παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ.
Κατϊ προτεραιϐτητα, θα εντϊςςονται οικιςμού ςτουσ οπούουσ ϋχουν όδη ολοκληρωθεύ τα
βαςικϊ δύκτυα (π.χ. ϑδρευςησ, αποχϋτευςησ).
Άρθρο 10
Τπομϋτρο L323 "Διατόρηςη και αναβϊθμιςη τησ αγροτικόσ κληρονομιϊσ"
τo πλαύςιo του υπομϋτρου προβλϋπονται παρεμβϊςεισ για την προςταςύα και ανϊδειξη
περιοχών φυςικοϑ κϊλλουσ, καθώσ και παραδοςιακών ςτοιχεύων τησ πολιτιςτικόσ
κληρονομιϊσ τησ υπαύθρου. Οι δρϊςεισ οι οπούεσ θεωροϑνται ωσ επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη
ςτο πλαύςιο του υπομϋτρου L323 αφοροϑν:

ΔΡΑΗ
Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και
αναβϊθμιςη περιοχών, ϐπωσ βελτύωςη –
ςόμανςη μονοπατιών, φυτοτεχνικϋσ
εργαςύεσ, τεχνικϊ ϋργα μικρόσ κλύμακασ
για την προςταςύα του εδϊφουσ,
διαμϐρφωςη θϋςεων θϋασ, καθώσ και
δρϊςεισ περιβαλλοντικόσ
ευαιςθητοπούηςησ
Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και
αναβϊθμιςη πολιτιςμικών
χαρακτηριςτικών τησ αγροτικόσ
υπαύθρου τα οπούα δεν εύχαν ποτϋ
παραγωγικό δραςτηριϐτητα (ϐπωσ
βρϑςεσ, γεφϑρια)
Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και
αναβϊθμιςη πολιτιςμικών
χαρακτηριςτικών τησ αγροτικόσ
υπαύθρου τα οπούα εύχαν παραγωγικό
δραςτηριϐτητα μϐνο κατϊ το παρελθϐν
και ενιςχϑονται ώςτε να καταςτοϑν
επιςκϋψιμα και επιδεικτικϊ (ϐπωσ μϑλοι,
λιοτρύβια, πατητόρια)
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ΚΩΔΙΚΟ
ΔΡΑΗ

L323-1

L323-2α

L323-2β

ΑΝΩΣΑΣΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ
(ςε €)

ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ
πρϐςωπα και ϊλλοι φορεύσ
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ
μη κερδοςκοπικοϑ
χαρακτόρα, με καταςτατικϐ
ςκοπϐ την υλοπούηςη
αντύςτοιχων ϋργων
δημϐςιου χαρακτόρα

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ
πρϐςωπα και ϊλλοι φορεύσ
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
ιδιωτικού φορεύσ μη
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα,
με καταςτατικϐ ςκοπϐ την
υλοπούηςη αντύςτοιχων
ϋργων, καθώσ και φυςικϊ
και νομικϊ πρϐςωπα

300.000

300.000

200.000
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Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και
αναβϊθμιςη τοπύου τησ υπαύθρου (ϐπωσ
αποκατϊςταςη περιβαλλοντικϊ
υποβαθμιςμϋνων περιοχών,
δενδροφυτεϑςεισ με ενδημικϊ εύδη)
Παρεμβϊςεισ ςε υφιςτϊμενα κτύρια για
τη μετατροπό τουσ ςε μουςεύα-ςυλλογϋσεκθετόρια που ςχετύζονται με τη
λαογραφικό / αγροτικό / πολιτιςτικό
κληρονομιϊ

L323-3

L323-4

ΟΣΑ, τα νομικϊ τουσ
πρϐςωπα και ϊλλοι φορεύσ
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ,
καθώσ και ιδιωτικού φορεύσ
μη κερδοςκοπικοϑ
χαρακτόρα, με ςκοπϐ την
υλοπούηςη αντύςτοιχων
ϋργων δημϐςιου χαρακτόρα

300.000

300.000

Η δρϊςη L323-1 εφαρμϐζεται κατϊ προτεραιϐτητα ςε περιοχϋσ Natura 2000.
Ψσ προσ τα ϋργα που ενιςχϑονται ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ L323-2α και L323-2β θα πρϋπει να
ιςχϑουν τα ακϐλουθα:
α) να εξαςφαλύζεται η ευχερόσ πρϐςβαςη ςε αυτϊ,
β) να υλοποιοϑνται ςϑμφωνα με ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ που ςυνειςφϋρουν ςτη διατόρηςη
τησ τοπικόσ αρχιτεκτονικόσ και του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ,
γ) να μην αφοροϑν ανακαταςκευό απϐ ύχνη ό απϐ ερεύπια κτιςμϊτων.
Επιπλϋον, τα ϋργα που ενιςχϑονται ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ L323-2β θα πρϋπει:
α) να διατηρόςουν τη μη παραγωγικό τουσ δραςτηριϐτητα,
β) να μη χρηςιμοποιοϑνται/χρηςιμοποιηθοϑν ωσ κατοικύα.
Άρθρο 11
Μϋτρο 421 "Διατοπικό και διακρατικό ςυνεργαςύα"
Σο μϋτρο 421 περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα υπομϋτρα:
421α. "Διατοπικό ςυνεργαςύα: αφορϊ ςυνεργαςύα ςτο εςωτερικϐ τησ Φώρασ για την
εφαρμογό κοινόσ δρϊςησ"
421β. "Διακρατικό ςυνεργαςύα: αφορϊ ςυνεργαςύα μεταξϑ περιοχών τησ Φώρασ με περιοχϋσ
ϊλλων κρατών μελών τησ Ε.Ε. ό τρύτων χωρών για την εφαρμογό κοινόσ δρϊςησ"
υνεργαςύεσ μποροϑν να αναπτυχθοϑν μεταξϑ:
Ομϊδων Σοπικόσ Δρϊςησ του Ωξονα 4 του ΠΑΑ
Μύασ τουλϊχιςτον ΟΣΔ του Ωξονα 4 του ΠΑΑ και φορϋων ϊλλων αγροτικών περιοχών,
οι οπούοι δραςτηριοποιοϑνται ςτον τομϋα τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ, εκπονοϑν
ςτρατηγικό τοπικόσ ανϊπτυξησ για ςυγκεκριμϋνη περιοχό και εύναι οργανωμϋνοι ςτη
βϊςη εταιρικόσ ςχϋςησ.
Ψςτϐςο, επιμϋρουσ ενϋργειεσ του ςχεδύου δϑναται να υλοποιοϑνται και απϐ φορεύσ που
εξυπηρετοϑν ςυμφϋροντα του Δημοςύου ό ςυλλογικϊ ςυμφϋροντα του ιδιωτικοϑ τομϋα και οι
οπούοι: α) δραςτηριοποιοϑνται ςτην περιοχό παρϋμβαςησ των τοπικών προγραμμϊτων
προςϋγγιςησ LEADER και β) απϐ το καταςτατικϐ τουσ προκϑπτει η δυνατϐτητα υλοπούηςησ
των προτεινϐμενων ενεργειών.
Για τα ςχϋδια ςυνεργαςιών ορύζεται μεταξϑ των εταύρων μια ςυντονύςτρια ΟΣΔ. Για τα ςχϋδια
διακρατικόσ ςυνεργαςύασ ορύζεται επιπλϋον ςε επύπεδο χώρασ μύα εθνικό ςυντονύςτρια ΟΣΔ.
υντονιςτικϐ ρϐλο μπορεύ να αναλϊβει αποκλειςτικϊ και μϐνο ΟΣΔ που υλοποιεύ τοπικϐ
πρϐγραμμα ςτο πλαύςιο του Ωξονα 4 του ΠΑΑ.
Επιλϋξιμεσ θεωροϑνται οι ενϋργειεσ και οι αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ που αφοροϑν την προετοιμαςύα
του ςχεδύου και την υλοπούηςη κοινόσ δρϊςησ, οι οπούεσ πραγματοποιοϑνται ςτο πλαύςιο
Ομϊδων Σοπικόσ Δρϊςησ του Ωξονα 4.
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Σα ςχϋδια ςυνεργαςιών υποβϊλλονται ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ προσ ϋγκριςη μϋχρι την 31η
Δεκεμβρύου 2013.
Άρθρο 12
Μϋτρο 431: "Δαπϊνεσ λειτουργύασ, απόκτηςη δεξιοτότων, εμψύχωςη"
Σο μϋτρο 431 περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα υπομϋτρα:
431α: "Δαπϊνεσ λειτουργύασ τησ ΟΣΔ"
431β: "Απϐκτηςη δεξιοτότων και εμψϑχωςη"
Δικαιούχοι του μϋτρου εύναι οι ΟΣΔ που υλοποιοϑν τοπικϊ προγρϊμματα προςϋγγιςησ
LEADER ςτο πλαύςιο του Ωξονα 4 του ΠΑΑ.
Για κϊθε τοπικϐ πρϐγραμμα η δημϐςια δαπϊνη του μϋτρου 431 μπορεύ να ανϋλθει μϋχρι το
20% τησ δημϐςιασ δαπϊνησ του μϋτρου 41. ε κϊθε περύπτωςη, αϑξηςη τησ δημϐςιασ δαπϊνησ
του μϋτρου 431 ςε ςχϋςη με την αρχικϊ εγκεκριμϋνη ςτο πλαύςιο τησ ςϑμβαςησ μεταξϑ ΟΣΔ και
Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, μπορεύ να δικαιολογηθεύ μϐνο εφϐςον
κατανεμηθεύ επιπλϋον δημϐςια δαπϊνη ςτο μϋτρο 41 τηρώντασ το αρχικϊ εγκεκριμϋνο
ποςοςτϐ.
το υπομϋτρο 431α περιλαμβϊνονται ενϋργειεσ ϐπωσ ςτελϋχωςη, μετακινόςεισ, λειτουργικϊ
ϋξοδα, εξοπλιςμϐσ, μηχανοργϊνωςη και οι αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ για τη ςτόριξη των ΟΣΔ που
υλοποιοϑν τοπικϊ προγρϊμματα προςϋγγιςησ LEADER ςτο πλαύςιο του Ωξονα 4 του ΠΑΑ.
το πλαύςιο τησ ςϑμβαςησ μεταξϑ ΟΣΔ και Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων
καθορύζεται η ετόςια κατανομό τησ δημϐςιασ δαπϊνησ του υπομϋτρου 431α. Για την
τροποπούηςη τησ κατανομόσ αυτόσ τηρεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 14, παρϊγραφοσ 4
κατωτϋρω.
το υπομϋτρο 431β περιλαμβϊνονται οι ακϐλουθεσ δρϊςεισ:
431β-1: εκπϐνηςη μελετών για τισ περιοχϋσ παρϋμβαςησ (ϐπωσ ενδεικτικϊ: μελϋτεσ
εξειδύκευςησ τομεακών ςτρατηγικών του τοπικοϑ προγρϊμματοσ, μελϋτεσ για την
υλοπούηςη πιλοτικών εφαρμογών ςτην παραγωγό προώϐντων ό παροχό υπηρεςιών
κ.λπ.),
431β-2: ενϋργειεσ πληροφϐρηςησ για την περιοχό παρϋμβαςησ και το τοπικϐ
πρϐγραμμα (ϐπωσ ενδεικτικϊ: διεξοδικό πληροφϐρηςη των τοπικών φορϋων και του
πληθυςμοϑ για τουσ ςτϐχουσ, τη ςτρατηγικό, τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχει το
πρϐγραμμα, τισ προοπτικϋσ ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ, τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα,
τα επιμϋρουσ θεματικϊ πεδύα αυτοϑ, τισ διαδικαςύεσ εφαρμογόσ κ.λπ.),
431β-3: διοργϊνωςη εκδηλώςεων προβολόσ,
431β-4: ενϋργειεσ επιμϐρφωςησ ατϐμων με ηγετικϐ ρϐλο ςτην ΟΣΔ (ϐπωσ τα μϋλη τησ
ΕΔΠ LEADER και οι ςυντονιςτϋσ των τοπικών προγραμμϊτων για θϋματα
αναπτυξιακοϑ χαρακτόρα, εφαρμογόσ προγρϊμματοσ, διούκηςησ κ.λπ.).
Η δημϐςια δαπϊνη του υπομϋτρου 431β θα πρϋπει να ανϋρχεται τουλϊχιςτον ςτο 1% τησ
δημϐςιασ δαπϊνησ του μϋτρου 41 του τοπικοϑ προγρϊμματοσ.
Άρθρο 13
Εντϊςεισ ενύςχυςησ και επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ
Η ενύςχυςη χορηγεύται ςτο δικαιοϑχο με τη μορφό επιχορόγηςησ και το ϑψοσ τησ υπολογύζεται
ωσ ποςοςτϐ των επιλϋξιμων δαπανών του ϋργου. Οι εντϊςεισ ενύςχυςησ ςτα πλαύςια των
μϋτρων, υπομϋτρων και δρϊςεων του Ωξονα 4 καθορύζονται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτον
«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»
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Καν(ΕΚ) 1698/2005, την Απϐφαςη E(2006)3867/31.8.2006 τησ Επιτροπόσ ςχετικϊ με το
Φϊρτη Περιφερειακών Ενιςχϑςεων τησ Ελλϊδασ Ν 408/2006 και τον Καν(ΕΚ) 1998/2006 και
περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα I τησ παροϑςασ. Οι επιλϋξιμεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ ςτα
πλαύςια των μϋτρων, υπομϋτρων και δρϊςεων του Ωξονα 4 περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ
τησ παροϑςασ.
Άρθρο 14
ύμβαςη υλοπούηςησ, τροποποιόςεισ και παραλαβό τοπικού προγρϊμματοσ
1. Για την υλοπούηςη του τοπικοϑ προγρϊμματοσ προςϋγγιςησ LEADER υπογρϊφεται ςϑμβαςη
μεταξϑ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και τησ ΟΣΔ, για λογαριαςμϐ τησ
οπούασ υπογρϊφει ο νϐμιμοσ εκπρϐςωπϐσ τησ ό ϊλλο νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο πρϐςωπο. τη
ςϑμβαςη αποτυπώνονται οι υποχρεώςεισ, οι ϐροι και οι διαδικαςύεσ εφαρμογόσ του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ.
2. Πριν την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, η ΟΣΔ προςκομύζει εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ
υπϋρ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων – Διοικητικϐσ Σομϋασ Κοινοτικών
Πϐρων & Τποδομών – Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ LEADER του ΠΑΑ απϐ αναγνωριςμϋνο
πιςτωτικϐ ύδρυμα ό ϊλλο νομικϐ πρϐςωπο που ϋχει ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα αυτϐ το
δικαύωμα. Σο ϑψοσ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ανϋρχεται ςτο 10% τησ δημϐςιασ δαπϊνησ του
μϋτρου 431 "Δαπϊνεσ λειτουργύασ, απϐκτηςη δεξιοτότων, εμψϑχωςη" του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ ιςχϑει μϋχρι την επιςτροφό τησ ςτο
ύδρυμα που την εξϋδωςε, η οπούα πραγματοποιεύται μετϊ την παραλαβό του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ και με την προϒπϐθεςη ϐτι δεν υπϊρχουν
εκκρεμεύσ υποχρεώςεισ προσ το Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων.
3. Η παραλαβό του τοπικοϑ προγρϊμματοσ πραγματοποιεύται μετϊ την ολοκλόρωςη των
μϋτρων του, τη διενϋργεια των απαιτοϑμενων διαδικαςιών ελϋγχου ολοκλόρωςησ απϐ την ΕΤΔ
LEADER του ΠΑΑ, την ολοκλόρωςη του εποπτικοϑ ελϋγχου απϐ τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώσ και την
υποβολό τελικόσ ϋκθεςησ υλοπούηςησ.
4. Κατϊ τη διϊρκεια εφαρμογόσ του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, εύναι δυνατό η τροποπούηςη του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ μετϊ απϐ ςχετικό ϋγκριςη τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ. ε κϊθε περύπτωςη θα
πρϋπει να τηροϑνται οι επιμϋρουσ περιοριςμού κϊθε μϋτρου, ενώ οι προτεινϐμενεσ
τροποποιόςεισ δε θα πρϋπει να επηρεϊζουν την ολοκληρωμϋνη διϊςταςη του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ.
5. Με απϐφαςη του Τπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων μποροϑν να κατανεμηθοϑν
πρϐςθετεσ πιςτώςεισ, με την προϒπϐθεςη τροποπούηςησ του ΠΑΑ εφϐςον απαιτεύται, ό να
πραγματοποιηθοϑν ανακατανομϋσ των όδη εγκεκριμϋνων πιςτώςεων ςτα τοπικϊ
προγρϊμματα προςϋγγιςησ LEADER με βϊςη τισ ανϊγκεσ και την πορεύα υλοπούηςόσ τουσ.
Άρθρο 15
Έργο & Τποχρεώςεισ των ΟΣΔ
1. Η ΟΣΔ εύναι ςυνολικϊ υπεϑθυνη για την ορθό και ςϑννομη εφαρμογό του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ προςϋγγιςησ LEADER εντϐσ των χρονικών πλαιςύων υλοπούηςησ του ΠΑΑ.
Εφαρμϐζει το τοπικϐ πρϐγραμμα ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κοινοτικόσ και εθνικόσ
νομοθεςύασ, τα προβλεπϐμενα ςτο ΠΑΑ ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ, τουσ ϐρουσ τησ προκόρυξησ με
την οπούα επιλϋχθηκε, τισ διατϊξεισ του θεςμικοϑ πλαιςύου για το ΠΑΑ, τισ αποφϊςεισ που
λαμβϊνει η Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ του ΠΑΑ, τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ τησ ςϑμβαςησ
μεταξϑ τησ ΟΣΔ και του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, καθώσ και τισ οδηγύεσ
και υποδεύξεισ τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ.
2. Oι υποχρεώςεισ τησ ΟΣΔ εύναι, κυρύωσ, οι ακϐλουθεσ:
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1. υγκρϐτηςη και λειτουργύα τησ ΕΔΠ LEADER για τη διαχεύριςη των θεμϊτων που
αφοροϑν ςτην εφαρμογό του τοπικοϑ προγρϊμματοσ.
2. Λειτουργύα κατϊλληλου υπηρεςιακοϑ πυρόνα για την εφαρμογό του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ.
3. Σόρηςη του εγκεκριμϋνου τοπικοϑ προγρϊμματοσ.
4. υγκρϐτηςη Επιτροπόσ πιςτοπούηςησ ϋργων LEADER, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα
ςτο ϊρθρο 20 τησ παροϑςασ.
5. Πραγματοπούηςη ενεργειών ευρεύασ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ του
πληθυςμοϑ, καθώσ και προςκλόςεων εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ με ςκοπϐ την
υποβολό προτϊςεων απϐ τουσ εν δυνϊμει δικαιοϑχουσ, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα
ςτο ϊρθρο 17 τησ παροϑςασ.
6. Αξιολϐγηςη των προτϊςεων των υποψόφιων δικαιοϑχων, επιλογό των ϋργων που θα
ενιςχυθοϑν ςτα πλαύςια του τοπικοϑ προγρϊμματοσ και ενημϋρωςη των υποψηφύων
δικαιοϑχων για την ϋγκριςη ό απϐρριψη τησ πρϐταςόσ τουσ με πλόρη τεκμηρύωςη των
λϐγων απϐρριψόσ τουσ, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 18 τησ παροϑςασ.
7. ϑνταξη και υποβολό ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ των τεχνικών δελτύων ϋργων του
τοπικοϑ προγρϊμματοσ LEADER.
8. Τπογραφό επιμϋρουσ ςυμβϊςεων με τουσ δικαιοϑχουσ του τοπικοϑ προγρϊμματοσ.
9. Εξαςφϊλιςη τησ ορθόσ και κανονικόσ εκτϋλεςησ των ϋργων του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ, τησ τόρηςησ τησ εθνικόσ και κοινοτικόσ νομοθεςύασ που διϋπει τουσ
δικαιοϑχουσ κατϊ την ανϊθεςη εκτϋλεςησ των ϋργων, των ςυμβατικών υποχρεώςεων
των δικαιοϑχων, καθώσ και των χρονικών ορύων υλοπούηςησ.
10. Παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου
του κϊθε ϋργου και του χρονοδιαγρϊμματϐσ του, εξϋταςη τυχϐν αποκλύςεων ςε ςχϋςη
με τον προγραμματιςμϐ, εντοπιςμϐσ προβλημϊτων κατϊ την υλοπούηςη και πρϐταςη
μϋτρων για επύλυςό τουσ, καθώσ και ϋλεγχοσ και παραλαβό των ϋργων του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ προςϋγγιςησ LEADER.
11. Πραγματοπούηςη τησ πληρωμόσ τησ προβλεπϐμενησ ενύςχυςησ προσ τουσ δικαιοϑχουσ
ανϊλογα με την πορεύα υλοπούηςησ των ϋργων τουσ και αφοϑ διενεργόςει ϐλουσ τουσ
απαιτοϑμενουσ διοικητικοϑσ ελϋγχουσ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 26 & 33 του
Καν(ΕΚ)1975/2006 και τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 20 τησ παροϑςασ.
12. Σόρηςη πλόρουσ αρχεύου και φακϋλων ανϊ δικαιοϑχο, καθώσ και πλόρουσ αρχεύου με
ϐλα τα ϋγγραφα τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ προσ την ΟΣΔ καθώσ και τα κοινοποιηθϋντα
ςε αυτόν ϋγγραφα. Σο εν λϐγω αρχεύο με την παραλαβό του τοπικοϑ προγρϊμματοσ
τύθεται ςτη διϊθεςη του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων.
13. Σόρηςη λεπτομερών μητρώων για τα καθεςτώτα ενιςχϑςεων ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτον Καν (ΕΚ) 800/2008.
14. Σόρηςη βιβλύων λογιςτικών καταχωρόςεων Γ΄ κατηγορύασ ςϑμφωνα με τον Κ.Β.. και
το Ε.Γ.Λ.. και ειδικών τραπεζικών λογαριαςμών για το τοπικϐ πρϐγραμμα.
15. Παροχό ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ, ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ, ςτην ΕΤΔ του ΠΑΑ και ςε κϊθε ϊλλο
αρμϐδιο ϐργανο κϊθε απαιτοϑμενου ςτοιχεύου ςχετικϊ με την εφαρμογό του τοπικοϑ
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προγρϊμματοσ, καθώσ και των απαιτοϑμενων ςτοιχεύων για την παρϊλληλη αξιολϐγηςη
που διενεργεύται ςτο πλαύςιο του ΠΑΑ και αφορϊ τον ϊξονα 4.
16. Αποδοχό και διευκϐλυνςη των ελϋγχων ϐλων των αρμοδύων οργϊνων και ςυμμϐρφωςη
ςτα αποτελϋςματα αυτών.
17. ε περύπτωςη που κατϊ την υλοπούηςη του τοπικοϑ προγρϊμματοσ ανακϑψουν θϋματα
αρμοδιϐτητασ δημοςύων υπηρεςιών, διερεϑνηςη ςε ςυνεργαςύα – επικοινωνύα με τισ
εκϊςτοτε αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ και ςχετικό ϋγγραφη ενημϋρωςη τησ ΕΤΔ LEADER του
ΠΑΑ.
18. Σόρηςη των οριζϐμενων ςτο Ν. 3463/2006 ωσ προσ τη ςϑναψη ςυμβϊςεων ανϊθεςησ
ϋργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεςιών, βϊςει κανονιςμοϑ. Για τισ ΟΣΔ που δεν
εμπύπτουν ςτον ανωτϋρω νϐμο, τόρηςη των διατϊξεων τησ εθνικόσ και κοινοτικόσ
νομοθεςύασ που τισ διϋπει ωσ προσ τα ανωτϋρω. ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει οι
ανωτϋρω αναθϋςεισ να διενεργοϑνται ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ διαφϊνειασ, τησ ύςησ
μεταχεύριςησ, τησ αντικειμενικϐτητασ και τησ προςταςύασ του ανταγωνιςμοϑ.
19. Σόρηςη των προθεςμιών που προβλϋπονται ςτην παροϑςα, ςτο ΠΑΑ, ςτο εγκεκριμϋνο
τοπικϐ πρϐγραμμα καθώσ και ςτη ςϑμβαςη με το Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ &
Σροφύμων. ε περύπτωςη που δεν προβλϋπεται ςχετικό προθεςμύα η ενϋργεια
ςυντελεύται εντϐσ εϑλογου χρϐνου, ο οπούοσ δεν μπορεύ κατϊ κανϐνα να υπερβαύνει το
τρύμηνο.
20. Σόρηςη των αρχών τησ διαφϊνειασ και τησ ύςησ μεταχεύριςησ ςτη δρϊςη και τισ
αποφϊςεισ τησ που ςχετύζονται με ενδιαφερϐμενουσ (υποψόφιουσ, δικαιοϑχουσ,
αναδϐχουσ κ.λπ.).
21. Ϊγγραφη πρϐςκληςη του ενδιαφερϐμενου για την ϋκφραςη των απϐψεών του
εγγρϊφωσ ό προφορικώσ πριν απϐ κϊθε απϐφαςη, ενϋργεια ό μϋτρο ςε βϊροσ
ςυμφερϐντων του, εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που προβλϋπεται ειδικϊ η δυνατϐτητα
ϊςκηςησ ϋνςταςησ. Ειδικϊ ςτην περύπτωςη των διοικητικών ελϋγχων επύ των αιτόςεων
πληρωμόσ, η ανωτϋρω υποχρϋωςη ιςχϑει μϐνο για τισ περιπτώςεισ που επιβϊλλεται
μεύωςη με βϊςη την περύπτωςη (β) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 31 του Καν. 1975/2006.
22. Ωμεςη ενημϋρωςη τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ αναφορικϊ με αλλαγϋσ, τροποποιόςεισ
που ςχετύζονται με τουσ ϐρουσ και κανϐνεσ λειτουργύασ τησ εταιρεύασ.
23. υμμετοχό ςε δραςτηριϐτητεσ του Εθνικοϑ Αγροτικοϑ Δικτϑου και του Ευρωπαώκοϑ
Δικτϑου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ.
3. ε περύπτωςη που η ΟΣΔ δεν ολοκληρώςει το πρϐγραμμϊ τησ λϐγω αντικειμενικόσ αδυναμύασ
(π.χ. λϑςη, πτώχευςη, θϋςη ςε εκκαθϊριςη, λϑςη ςϑμβαςησ μετϊ απϐ καταγγελύα κ.λπ.), η ΕΤΔ
LEADER του ΠΑΑ αναλαμβϊνει τη διεκπεραύωςη των εκκρεμοτότων του τοπικοϑ προγρϊμματοσ
προςϋγγιςησ LEADER και των πληρωμών των δικαιοϑχων που ϋχουν ενταχθεύ ς’ αυτϐ, μετϊ απϐ
ςχετικό απϐφαςη του Τπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, με την οπούα καθορύζονται
και οι λεπτομϋρειεσ των διαδικαςιών κλειςύματοσ του τοπικοϑ προγρϊμματοσ. την περύπτωςη
αυτό, πραγματοποιεύται κατϊπτωςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ του ϊρθρου 14
τησ παροϑςασ. Πιςτώςεισ του τοπικοϑ προγρϊμματοσ που δεν ϋχουν δεςμευθεύ με ςχετικϋσ
ςυμβϊςεισ με δικαιοϑχουσ τύθενται ςτη διϊθεςη του Ωξονα 4 του ΠΑΑ. Οι φϊκελοι, τα
υποςτηρικτικϊ προγρϊμματα (βϊςεισ δεδομϋνων, λογιςμικϐ κ.λπ.), καθώσ και ϐλα τα
περιουςιακϊ ςτοιχεύα (εξοπλιςμϐσ, κ.λπ.) που αποκτόθηκαν με επιχορόγηςη του Ωξονα 4
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τύθενται ςτη διϊθεςη του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, το οπούο αποφαςύζει
ςχετικϊ.
Άρθρο 16
Διαδικαςύα και προώποθϋςεισ καταβολόσ τησ επιχορόγηςησ ςτην ΟΣΔ
1. Προκειμϋνου να καταςτεύ δυνατό η πληρωμό των δικαιοϑχων, η χρηματοδϐτηςη τησ ΟΣΔ
πραγματοποιεύται τμηματικϊ και ανϊλογα με την πορεύα υλοπούηςησ του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ, με τη μορφό προκαταβολών και μερικών πληρωμών.
2. Οι προκαταβολϋσ καταβϊλλονται ωσ εξόσ:
(α) Προκαταβολό απϐ 12% ϋωσ 20% τησ Δημϐςιασ Δαπϊνησ του μϋτρου 431 του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ, μετϊ την υπογραφό τησ ϑμβαςησ τησ ΟΣΔ με το Τπουργεύο Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων.
Για την καταβολό τησ τηροϑνται τα ακϐλουθα:
H ΟΣΔ υποβϊλει ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ αύτημα λόψησ προκαταβολόσ
προςκομύζοντασ εγγυητικό επιςτολό τραπϋζησ ό ϊλλου χρηματοπιςτωτικοϑ
οργανιςμοϑ που ϋχει απϐ το νϐμο το δικαύωμα ϋκδοςησ εγγυητικών επιςτολών, ποςοϑ
ύςου με το 110% τησ αιτοϑμενησ προκαταβολόσ. Η εγγυητικό επιςτολό η οπούα πρϋπει
να περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα του ϊρθρου 25, παρϊγραφοσ 3 και 5γ του Π.Δ. 118/2007,
εκδύδεται υπϋρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και ϋχει ιςχϑ αορύςτου χρϐνου.
Ο ϋλεγχοσ του αιτόματοσ πραγματοποιεύται απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ, τα
αποτελϋςματα του οπούου αποτυπώνονται ςε Λύςτα Διοικητικοϑ Ελϋγχου Προκαταβολόσ.
Η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ διαβιβϊζει ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ Υϊκελο Πληρωμόσ Προκαταβολόσ,
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτη ςϑμβαςη διαςφϊλιςησ επιπϋδου ποιϐτητασ υπηρεςιών
μεταξϑ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιςτώνει τον ειδικϐ τραπεζικϐ λογαριαςμϐ που διατηρεύ η ΟΣΔ
αποκλειςτικϊ και μϐνο για το μϋτρο 431 του τοπικοϑ προγρϊμματοσ. Η εκταμύευςη απϐ
τον ειδικϐ λογαριαςμϐ πραγματοποιεύται αποκλειςτικϊ και μϐνο με τη διαδικαςύα που
ορύζεται ςτο ϊρθρο 21, παρϊγραφοσ 3 τησ παροϑςασ.
(β). Προκαταβολό απϐ 12% ϋωσ 20% τησ Δημϐςιασ Δαπϊνησ των μϋτρων 41 και 421 του
τοπικοϑ προγρϊμματοσ, μετϊ την 1η Απϐφαςη ϋνταξησ δικαιοϑχων ςτα μϋτρα 41 και 421 του
τοπικοϑ προγρϊμματοσ.
Για την καταβολό τησ ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτο ςημεύο (α) ανωτϋρω, με τισ εξόσ
διαφοροποιόςεισ:
H ΟΣΔ υποβϊλει ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ αύτημα λόψησ προκαταβολόσ
προςκομύζοντασ ιςϐποςη εγγυητικό επιςτολό.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιςτώνει τον ειδικϐ τραπεζικϐ λογαριαςμϐ που διατηρεύ η ΟΣΔ
αποκλειςτικϊ και μϐνο για τα μϋτρα 41 και 421 του τοπικοϑ προγρϊμματοσ. Η
εκταμύευςη απϐ τον ειδικϐ λογαριαςμϐ πραγματοποιεύται αποκλειςτικϊ και μϐνο με τη
διαδικαςύα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 20, παρϊγραφοσ 11 και ςτο ϊρθρο 21, παρϊγραφοσ
2 τησ παροϑςασ.
3. Για τη λόψη Μερικόσ Πληρωμόσ Προκαταβολών Δικαιοϑχων που αιτοϑνται οι δικαιοϑχοι
των υπομϋτρων L123, L311, L312, L313 (για τισ παρεμβϊςεισ ανϊπτυξησ επιχειρηματικόσ
δραςτηριϐτητασ) ςϑμφωνα με το ϊρθρο 20, παρϊγραφοσ 6 τησ παροϑςασ, τηρεύται η ακϐλουθη
διαδικαςύα:
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Η ΟΣΔ υποβϊλλει Αύτημα Μερικόσ Πληρωμόσ Προκαταβολών Δικαιοϑχων ςτην ΕΤΔ
LEADER, ϐταν ϋχει ολοκληρώςει το διοικητικϐ ϋλεγχο ϐλων των αιτημϊτων των
δικαιοϑχων που εντϊςςονται ςτο ύδιο υπομϋτρο ςτο πλαύςιο τησ ύδιασ προκόρυξησ.
Η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ διενεργεύ τουσ κατϊλληλουσ διοικητικοϑσ ελϋγχουσ ςϑμφωνα
με το ϊρθρο 20, παρϊγραφοσ 14 τησ παροϑςασ και ςτη ςυνϋχεια διαβιβϊζει ςτον
ΟΠΕΚΕΠΕ φϊκελο μερικόσ πληρωμόσ προκαταβολών δικαιοϑχων, ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτη ςϑμβαςη διαςφϊλιςησ επιπϋδου ποιϐτητασ υπηρεςιών μεταξϑ ΟΠΕΚΕΠΕ
και ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιςτώνει τον ειδικϐ τραπεζικϐ λογαριαςμϐ που διατηρεύ η ΟΣΔ
αποκλειςτικϊ και μϐνο για τα μϋτρα 41 και 421 του τοπικοϑ προγρϊμματοσ. Η
εκταμύευςη απϐ τον ειδικϐ λογαριαςμϐ πραγματοποιεύται αποκλειςτικϊ και μϐνο με τη
διαδικαςύα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 20, παρϊγραφοσ 11 τησ παροϑςασ.
4. Για τη λόψη Μερικόσ Πληρωμόσ Δαπανών που ϋχουν πραγματοποιηθεύ απϐ την ΟΣΔ,
τηρεύται η ακϐλουθη διαδικαςύα:
Η ΟΣΔ υποβϊλλει Αύτημα Μερικόσ Πληρωμόσ Δαπανών του μϋτρου 431 ςτην ΕΤΔ
LEADER του ΠΑΑ ϐταν το ςϑνολο των πληρωμών δαπανών του μϋτρου ανϋρχεται
τουλϊχιςτον ςτο 80% τησ προκαταβολόσ που ϋχει καταβληθεύ ςτην ΟΣΔ ςϑμφωνα με
την παρϊγραφο 2 (α) ανωτϋρω.
Η ΟΣΔ υποβϊλλει Αύτημα Μερικόσ Πληρωμόσ Δαπανών των μϋτρων 41 και 421 ςτην
ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ ϐταν το ςϑνολο των πληρωμών δαπανών ςτα μϋτρα αυτϊ
ανϋρχεται τουλϊχιςτον ςτο 80% τησ προκαταβολόσ που ϋχει καταβληθεύ ςτην ΟΣΔ
ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2 (β) ανωτϋρω.
Η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ διενεργεύ, κατϊ περύπτωςη, τουσ κατϊλληλουσ διοικητικοϑσ
ελϋγχουσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 20, παρϊγραφοσ 14 ό/και ϊρθρο 21 τησ παροϑςησ και
ςτη ςυνϋχεια διαβιβϊζει ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ φϊκελο μερικόσ πληρωμόσ, ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτη ςϑμβαςη διαςφϊλιςησ επιπϋδου ποιϐτητασ υπηρεςιών μεταξϑ ΟΠΕΚΕΠΕ
και ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιςτώνει τουσ ειδικοϑσ τραπεζικοϑσ λογαριαςμοϑσ που διατηρεύ η ΟΣΔ
αποκλειςτικϊ και μϐνο για τα αντύςτοιχα μϋτρα του τοπικοϑ προγρϊμματοσ.
5. ε περύπτωςη μη ϑπαρξησ διαθϋςιμων πιςτώςεων ςτο ΠΔΕ του Τπουργεύου Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, οι προκαταβολϋσ και οι μερικϋσ πληρωμϋσ μποροϑν να διαμορφωθοϑν
ςε ποςοςτϊ και ποςϊ αντύςτοιχα, χαμηλϐτερα των αιτοϑμενων.
6. Οι τϐκοι που παρϊγονται απϐ τισ προκαταβολϋσ τησ παραγρϊφου 2 του παρϐντοσ ϊρθρου
κατατύθενται ςε ετόςια βϊςη ςτον Ειδικϐ Λογαριαςμϐ Εγγυόςεων Γεωργικών Προώϐντων (ΕΛΕΓΕΠ).
Η ςχετικό ενημϋρωςη τησ τρϊπεζασ ςυνεργαςύασ για το ποςϐ των τϐκων και το αποδεικτικϐ
κατϊθεςησ ςτον ΕΛΕΓΕΠ κοινοποιεύται ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντϐσ του
Ιανουαρύου κϊθε ϋτουσ μϋχρι και την παραλαβό του τοπικοϑ προγρϊμματοσ.
7. Η επιςτροφό των εγγυητικών επιςτολών των προκαταβολών τησ παραγρϊφου 2 ανωτϋρω
πραγματοποιεύται μετϊ την ολοκλόρωςη των διοικητικών ελϋγχων εποπτεύασ του ΟΠΕΚΕΠΕ ςτο
τελευταύο αύτημα Μερικόσ Πληρωμόσ Δαπανών και την επιςτροφό τυχϐν αδιϊθετων υπολούπων,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των τϐκων, ςτον ΕΛΕΓΕΠ. ε περύπτωςη μη επιςτροφόσ των αδιϊθετων
καταπύπτει μερικώσ η εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ κατϊ το ποςϐ που αντιςτοιχεύ ςε αυτϊ.
Εφϐςον η εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ ϋχει εκδοθεύ για ποςϐ ύςο με το 110% τησ αιτηθεύςασ
προκαταβολόσ, η κατϊπτωςη πραγματοποιεύται ςτο 110% των αδιϊθετων ποςών.
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Άρθρο 17
Προκόρυξη για την επιλογό ϋργων και δικαιούχων ςτο πλαύςιο του μϋτρου 41
1. Για την επιλογό των ϋργων που εντϊςςονται ςτο πλαύςιο του μϋτρου 41 "τρατηγικϋσ
τοπικόσ ανϊπτυξησ", η ΟΣΔ προβαύνει ςε πρϐςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για τισ δρϊςεισ
που περιλαμβϊνονται ςε αυτϐ, ςτην οπούα δύδει τη μεγαλϑτερη δυνατό δημοςιϐτητα.
2. Σο περιεχϐμενο τησ πρϐςκληςησ θα πρϋπει να εύναι ςυμβατϐ με τα προβλεπϐμενα ςτο
ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ) του ΠΑΑ και να περιλαμβϊνει ϐλα τα απαραύτητα
ςτοιχεύα για την ενημϋρωςη των δυνητικών δικαιοϑχων ςχετικϊ με τισ δυνατϐτητεσ και τουσ
ϐρουσ επιλογόσ και χρηματοδϐτηςησ των ϋργων.
Επιπλϋον, η πρϐςκληςη ςυνοδεϑεται απϐ τυποποιημϋνο ϋντυπο υποβολόσ αύτηςησ ενύςχυςησ,
καθώσ και απϐ υπϐδειγμα φακϋλου υποψηφιϐτητασ, τα οπούα καλεύται ο δυνητικϐσ δικαιοϑχοσ
να ςυμπληρώςει και να υποβϊλει ςτην ΟΣΔ.
Τποδεύγματα τησ πρϐςκληςησ και του φακϋλου υποψηφιϐτητασ καθορύζονται απϐ την ΕΤΔ
LEADER του ΠΑΑ.
Η διϊθεςη τησ πρϐςκληςησ ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ γύνεται ςε ϋντυπη και μαγνητικό μορφό,
χωρύσ αμοιβό.
3. Εντϐσ 90 ημερών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ τησ ΟΣΔ με το Τπουργεύο Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και τησ χορόγηςησ απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ των υποδειγμϊτων
τησ παραγρϊφου 2 ανωτϋρω, η ΟΣΔ οφεύλει να προβεύ ςτη δημοςύευςη προςκλόςεων για
δρϊςεισ, η Δημϐςια Δαπϊνη των οπούων ανϋρχεται τουλϊχιςτον ςτο 60% τησ Δημϐςιασ
Δαπϊνησ του μϋτρου 41. Σο χρονικϐ αυτϐ διϊςτημα μπορεύ να παραταθεύ για δϑο (2) μόνεσ,
ςτην περύπτωςη ΟΣΔ που δε ςυμμετεύχαν ςτην υλοπούηςη του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
4. Η δημοςύευςη τησ πρόςκληςησ γύνεται μετϊ τη ςϑμφωνη γνώμη τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ,
η οπούα δύνεται το αργϐτερο εντϐσ 20 ημερών απϐ την παραλαβό του ςχετικοϑ αιτόματοσ τησ
ΟΣΔ. Η εξϋταςη τησ πρϐςκληςησ ςυνύςταται ςτη ςυμβατϐτητα αυτόσ με τα αναφερϐμενα ςτο
ΠΑΑ και ςτο εγκεκριμϋνο τοπικϐ πρϐγραμμα. το πλαύςιο αυτϐ εξετϊζονται:
το περιεχϐμενο και οι περιοριςμού των προκηρυςςϐμενων δρϊςεων ςϑμφωνα με το
τοπικϐ πρϐγραμμα και το ΠΑΑ,
τα χρηματοδοτικϊ τουσ ςτοιχεύα,
οι περιοχϋσ εφαρμογόσ τουσ,
τα ποςοςτϊ ενύςχυςησ,
οι κατηγορύεσ των εν δυνϊμει δικαιοϑχων,
η ςυμπλόρωςη των κριτηρύων επιλεξιμϐτητασ και επιλογόσ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα
ςτη ςτρατηγικό τοπικόσ ανϊπτυξησ (μϋτρο 41 του τοπικοϑ προγρϊμματοσ).
5. Η δημοςύευςη τησ πρϐςκληςησ γύνεται κατ΄ ελϊχιςτον μϋςω του τϑπου και ηλεκτρονικϊ.
Ειδικϐτερα, περύληψη τησ πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ πρϋπει κατ΄ ελϊχιςτον να
δημοςιευθεύ απϐ δϑο φορϋσ ςε δϑο εφημερύδεσ (ςε διαφορετικϋσ ημερομηνύεσ, δηλαδό τουλϊχιςτον
τϋςςερισ δημοςιεϑςεισ), οι οπούεσ κυκλοφοροϑν ευρϋωσ ςτην περιοχό παρϋμβαςησ του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ, ενώ θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμη και ςτην ιςτοςελύδα τησ ΟΣΔ. Η προθεςμύα
υποβολόσ των προτϊςεων των δυνητικών δικαιοϑχων δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη των 60
ημερών απϐ την τελευταύα δημοςύευςη τησ πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ. Η ανωτϋρω
προθεςμύα εύναι δυνατϐν να παρατεύνεται ςε περιπτώςεισ ανωτϋρασ βύασ. την περύπτωςη αυτό
τηρεύται και για την παρϊταςη ο ωσ ϊνω τρϐποσ δημοςύευςησ.
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6. Η υποχρϋωςη πραγματοπούηςησ πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ δεν απαιτεύται ςτισ
περιπτώςεισ ϋργων ςυγκεκριμϋνου δικαιοϑχου ςϑμφωνα με το εγκεκριμϋνο τοπικϐ πρϐγραμμα
LEADER (π.χ. ϋργα κοινόσ ωφελεύασ ςυγκεκριμϋνου ΟΣΑ).
7. Η ΟΣΔ απευθϑνει εκ νϋου πρϐςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ ςε περύπτωςη που ϋχει
διαθϋςιμεσ πιςτώςεισ και εφϐςον:
α) δεν ϋχει ςυγκεντρώςει αξιϐλογεσ προτϊςεισ απϐ δυνητικοϑσ δικαιοϑχουσ ό
β) ϋχει παρϋλθει διϊςτημα μεγαλϑτερο του ενϐσ ϋτουσ απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα τησ
τελευταύασ πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για τη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη/εισ ό
γ) εκτιμϊ ϐτι ςε αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα του ενϐσ ϋτουσ ϋχει μεταβληθεύ το επενδυτικϐ
ενδιαφϋρον ςτην περιοχό.
Άρθρο 18
Αξιολόγηςη προτϊςεων ςτο πλαύςιο του μϋτρου 41
1. Η αξιολϐγηςη των προτϊςεων των δυνητικών δικαιοϑχων γύνεται απϐ επιτροπό που
ςυγκροτεύται με απϐφαςη τησ ΕΔΠ LEADER.
Η επιτροπό αξιολϐγηςησ των προτϊςεων των δυνητικών δικαιοϑχων αποτελεύται
αποκλειςτικϊ απϐ προςωπικϐ που απαςχολεύται ςτην Αναπτυξιακό Εταιρεύα με οποιαδόποτε
ςχϋςη εργαςύασ ό ςχετικό ςϑμβαςη ϋργου. Κατ’ εξαύρεςη μπορεύ να αποτελεύται και απϐ
πρϐςωπα που παραχωροϑνται ςτην ΟΣΔ απϐ φορεύσ ϐπωσ υπηρεςιακϋσ μονϊδεσ του
Δημοςύου, επιμελητόρια κ.λπ., ςε περιπτώςεισ που το υπϊρχον προςωπικϐ τησ Αναπτυξιακόσ
Εταιρεύασ δεν επαρκεύ.
ε κϊθε περύπτωςη, η ςϑνθεςη τησ επιτροπόσ θα πρϋπει να ανταποκρύνεται ςτο εύδοσ και τισ
απαιτόςεισ των προκηρυςςϐμενων δρϊςεων, ενώ εύναι δυνατό η ςυγκρϐτηςη περιςςϐτερων
τησ μιασ επιτροπών αξιολϐγηςησ για διαφορετικϋσ δρϊςεισ.
2. Σα κριτόρια για την αξιολϐγηςη των προτϊςεων των δυνητικών δικαιοϑχων διακρύνονται ςε
κριτόρια επιλεξιμϐτητασ (ελϊχιςτα απαιτοϑμενα κριτόρια) και ςε κριτόρια επιλογόσ
(βαθμολογοϑμενα κριτόρια) ανϊλογα με το εύδοσ τησ προκηρυςςϐμενησ δρϊςησ. Ειδικϐτερα, τα
κριτόρια με τα οπούα αξιολογοϑνται οι προτϊςεισ που υποβϊλλονται ςτο πλαύςιο του μϋτρου
41 του τοπικοϑ προγρϊμματοσ εύναι αυτϊ που εγκρύνονται απϐ την Επιτροπό
Παρακολοϑθηςησ του ΠΑΑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 78(α) του Καν. 1698/2005.
3. την περύπτωςη που το φυςικϐ αντικεύμενο υποψόφιασ πρϐταςησ περιλαμβϊνει ενϋργειεσ
διαφορετικών δρϊςεων (για παρϊδειγμα υποδομϋσ διανυκτϋρευςησ και εςτύαςησ), αυτό
αξιολογεύται και εντϊςςεται ςτη δρϊςη εκεύνη, ςτην οπούα αντιςτοιχεύ η μεγαλϑτερη
χρηματοδοτικό βαρϑτητα τησ πρϐταςησ.
4. Για κϊθε προκηρυςςϐμενη δρϊςη, η επιτροπό αξιολϐγηςησ εξετϊζει τισ υποβληθεύςεσ
προτϊςεισ ςϑμφωνα με τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ και επιλογόσ, καταγρϊφει ςε Δελτύο
Αξιολϐγηςησ το αποτϋλεςμα τησ αξιολϐγηςησ με ςχετικό αναλυτικό τεκμηρύωςη ανϊ κριτόριο
και ςυντϊςςει πρακτικϐ, ςτο οπούο περιλαμβϊνεται πύνακασ κατϊταξησ των υποβληθειςών
προτϊςεων, με ςυνημμϋνα τα ςχετικϊ Δελτύα Αξιολϐγηςησ.
5. τη ςυνϋχεια, η ΕΔΠ LEADER αποφαςύζει επύ τησ αξιολϐγηςησ βϊςει τησ ωσ ϊνω
γνωμοδϐτηςησ τησ επιτροπόσ αξιολϐγηςησ. ε περύπτωςη που η ΕΔΠ LEADER αποκλύνει απϐ
τη γνώμη τησ επιτροπόσ η ςχετικό τησ απϐφαςη πρϋπει να αιτιολογεύται ειδικϊ.
6. Η απϐφαςη τησ ΕΔΠ LEADER κοινοποιεύται ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ, προκειμϋνου αυτό
να πραγματοποιόςει δειγματοληπτικό διοικητικό ϋλεγχο (ςτο πλαύςιο του ςυςτόματοσ
εποπτεύασ) επύ τησ διαδικαςύασ και των αποτελεςμϊτων τησ αξιολϐγηςησ.
7. Μετϊ την ολοκλόρωςη του δειγματοληπτικοϑ διοικητικοϑ ελϋγχου απϐ την ΕΤΔ LEADER του
ΠΑΑ, τα αποτελϋςματϊ του κοινοποιοϑνται ςτην ΟΣΔ η οπούα οφεύλει να ςυμμορφωθεύ,
επικυρώνοντασ ό τροποποιώντασ ανϊλογα την απϐφαςη τησ παραγρϊφου 5.
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8. τη ςυνϋχεια η ΟΣΔ κοινοποιεύ με ςυςτημϋνη επιςτολό ςτον κϊθε υποψόφιο την απϐφαςη
τησ ΕΔΠ LEADER ςυμπεριλαμβανομϋνου του πύνακα κατϊταξησ τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ,
καθώσ και το αναλυτικϐ δελτύο αξιολϐγηςησ τησ πρϐταςόσ του. την επιςτολό αναφϋρεται και
η προθεςμύα υποβολόσ ενςτϊςεων. Η απϐφαςη τησ ΕΔΠ LEADER και ο πύνακασ κατϊταξησ των
υποβληθειςών προτϊςεων αναρτώνται ςτην ιςτοςελύδα τησ ΟΣΔ, τοιχοκολλοϑνται ςτην ϋδρα
τησ και δημοςιεϑονται ςε δϑο τοπικϋσ εφημερύδεσ, εφϐςον υπϊρχουν.
9. Η προθεςμύα υποβολόσ των ενςτϊςεων δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη των 15 ημερών απϐ
την ημερομηνύα κοινοπούηςησ και δημοςύευςησ των αποτελεςμϊτων τησ αξιολϐγηςησ. Κατ'
εξαύρεςη, η προθεςμύα αυτό μπορεύ να μην τηρηθεύ, εφϐςον ϐλοι οι ενδιαφερϐμενοι για τη
ςυγκεκριμϋνη δρϊςη δηλώςουν υπεϑθυνα ςτην ΟΣΔ ϐτι δεν προτύθενται να υποβϊλουν
ϋνςταςη.
10. Οι ενςτϊςεισ των υποψηφύων δικαιοϑχων εξετϊζονται απϐ επιτροπό ενςτϊςεων, που
ςυγκροτεύται με απϐφαςη τησ ΕΔΠ LEADER.
Η ςϑνθεςη τησ επιτροπόσ ενςτϊςεων των δυνητικών δικαιοϑχων εύναι αντύςτοιχη με αυτό τησ
επιτροπόσ αξιολϐγηςησ. Σα μϋλη τησ επιτροπόσ ενςτϊςεων δεν μποροϑν να ϋχουν ςυμμετϊςχει
ςτην αξιολϐγηςη τησ πρϐταςησ του ςυγκεκριμϋνου δυνητικοϑ δικαιοϑχου.
Η εν λϐγω επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικϐ ςτο οπούο περιλαμβϊνεται αναλυτικϊ η
αιτιολογημϋνη γνωμοδϐτηςό τησ επύ ϐλων των αιτιϊςεων των υποβληθειςών ενςτϊςεων.
11. Μετϊ την εξϋταςη των υποβληθειςών ενςτϊςεων απϐ την επιτροπό, η ΕΔΠ LEADER
αποφαςύζει επύ των ενςτϊςεων με βϊςη τη γνωμοδϐτηςη τησ επιτροπόσ ενςτϊςεων. ε
περύπτωςη που η ΕΔΠ LEADER αποκλύνει απϐ τη γνώμη τησ επιτροπόσ, η ςχετικό τησ απϐφαςη
πρϋπει να αιτιολογεύται ειδικϊ.
12. Η ΟΣΔ κοινοποιεύ με ςυςτημϋνη επιςτολό την ωσ ϊνω απϐφαςη τησ ΕΔΠ LEADER, καθώσ
και τα πρακτικϊ τησ επιτροπόσ ενςτϊςεων ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ τησ δρϊςησ ςτην οπούα
εντϊςςεται η πρϐταςη. Η απϐφαςη τησ ΕΔΠ LEADER και ο πύνακασ κατϊταξησ των
υποβληθειςών προτϊςεων, ϐπωσ διαμορφώνεται μετϊ την εξϋταςη των ενςτϊςεων,
αναρτώνται ςτην ιςτοςελύδα τησ ΟΣΔ και τοιχοκολλοϑνται ςτην ϋδρα τησ.
13. Σο ςυνολικϐ διϊςτημα απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προτϊςεων ϋωσ
την ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ απϐφαςησ τησ ΕΔΠ LEADER τησ παραγρϊφου 5 ανωτϋρω δεν
μπορεύ να υπερβαύνει τισ 90 ημϋρεσ.
14. Η ΟΣΔ (ϐργανα τησ εταιρεύασ, επιτροπϋσ και μϋλη αυτών, ςτελϋχη τησ εταιρεύασ) δεν μπορεύ
να απαιτόςει οποιαδόποτε αμοιβό απϐ τουσ υποψόφιουσ δικαιοϑχουσ για την αξιολϐγηςη και
επιλογό των προτϊςεών τουσ. ε αντύθετη περύπτωςη εφαρμϐζονται τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο
26 τησ παροϑςασ. Η απαγϐρευςη αυτό αναγρϊφεται υποχρεωτικϊ ςτην πρϐςκληςη του
ϊρθρου 17 τησ παροϑςασ.
15. Μετϊ την οριςτικοπούηςη των προσ ϋνταξη ϋργων, η ΟΣΔ ςυντϊςςει και αποςτϋλλει
Σεχνικϊ Δελτύα Ϊργων ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ, προκειμϋνου μετϊ την εξϋταςό τουσ να
ενςωματωθεύ λύςτα δικαιοϑχων ςε Απϐφαςη Ϊνταξησ/ Φρηματοδϐτηςησ ςτον Ωξονα 4 του
ΠΑΑ.
16. Μετϊ την ϋκδοςη τησ ανωτϋρω Απϐφαςησ Ϊνταξησ / Φρηματοδϐτηςησ, η ΟΣΔ καλεύ τουσ
δικαιοϑχουσ που περιλαμβϊνονται ςε αυτόν για υπογραφό ςϑμβαςησ αποςτϋλλοντϊσ τουσ
ςχετικϐ ςχϋδιο. ε κϊθε περύπτωςη η ςύμβαςη υπογρϊφεται εντϐσ 90 ημερών απϐ την
ϋκδοςη τησ ανωτϋρω Απϐφαςησ Ϊνταξησ / Φρηματοδϐτηςησ και εντϐσ 5 ημερών απϐ την
υπογραφό τησ κοινοποιεύται ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ. ε περύπτωςη μη τόρηςησ του
ανωτϋρω χρονικοϑ διαςτόματοσ για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, το ϋργο απεντϊςςεται.
17. Κατϊ την αξιολϐγηςη τησ πρϐταςησ του δυνητικοϑ δικαιοϑχου απϐ την ΟΣΔ εξετϊζεται ο
προτεινϐμενοσ προϒπολογιςμϐσ ςε ςχϋςη με τα αντύςτοιχα κριτόρια, ενώ για ϋργα για τα οπούα
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δεν απαιτεύται ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα η εφαρμογό επύςημων αναλυτικών τιμολογύων
λαμβϊνονται υπϐψη τα ακϐλουθα:
α) Για καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ, η ΟΣΔ καταρτύζει πύνακα τιμών μονϊδασ ανϊ εύδοσ εργαςύασ,
ο οπούοσ εγκρύνεται απϐ την ΕΔΠ LEADER. Ο πύνακασ αυτϐσ περιλαμβϊνεται ςτο πλαύςιο τησ
προκόρυξησ του ϊρθρου 17 τησ παροϑςασ και κοινοποιεύται ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ. Συχϐν
αποκλύςεισ των τιμών αυτών ςε ϋργα του τοπικοϑ προγρϊμματοσ μποροϑν να δικαιολογηθοϑν
μϐνο ςε πλόρωσ αιτιολογημϋνεσ περιπτώςεισ.
β) Για ϐλεσ τισ λοιπϋσ ενϋργειεσ η ΟΣΔ εξετϊζει το κϐςτοσ με βϊςη τισ ςχετικϋσ προςφορϋσ που
περιλαμβϊνονται ςτο φϊκελο υποψηφιϐτητασ, εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που τεκμηριώνεται
η μοναδικϐτητα του προώϐντοσ, και διενεργεύ ϋρευνα αγορϊσ ϐπου απαιτεύται.
γ) Για να γύνουν αποδεκτϋσ περιπτώςεισ ιδιοκαταςκευών θα πρϋπει να τεκμηριώνεται η
αναγκαιϐτητα, το εϑλογο κϐςτοσ ςε ςχϋςη με τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ και τισ
ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ. Επιπλϋον, θα πρϋπει να τηρεύται η νομοθεςύα που ςχετύζεται με την
καταςκευό και τη διϊθεςη ςτην αγορϊ μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ.
ε κϊθε περύπτωςη τυχϐν περικοπϋσ απϐ την ΟΣΔ επύ του προτεινϐμενου προϒπολογιςμοϑ του
δυνητικοϑ δικαιοϑχου θα πρϋπει να εύναι πλόρωσ τεκμηριωμϋνεσ και να αποτυπώνονται ςτο
ςχετικϐ Δελτύο αξιολϐγηςησ.
18. Ο προϒπολογιςμϐσ που διαμορφώνεται μετϊ την ανωτϋρω εξϋταςη αποτελεύ τον εγκεκριμϋνο
προϒπολογιςμϐ του ϋργου, ο οπούοσ αναφϋρεται ςτην απϐφαςη ϋγκριςησ τησ ΟΣΔ και ςτη
ςϑμβαςη τησ ΟΣΔ με τον δικαιοϑχο. Δεν μπορεύ να δικαιολογηθεύ οποιαδόποτε αϑξηςη του
εγκεκριμϋνου προϒπολογιςμοϑ του ϋργου. Οποιαδόποτε ςχετικό αϑξηςη βαρϑνει αποκλειςτικϊ και
μϐνο το δικαιοϑχο. Για τισ περιπτώςεισ δημοπρϊτηςησ ο εγκεκριμϋνοσ προϒπολογιςμϐσ του ϋργου
που αναφϋρεται ςτην απϐφαςη ϋγκριςησ και ςτη ςχετικό ςϑμβαςη (εφϐςον αυτό ϋχει υπογραφεύ)
τροποποιεύται αφοϑ αφαιρεθεύ το ποςϐ τησ ϋκπτωςησ.
19. την περύπτωςη που ςτο πλαύςιο τησ πρϐταςησ περιλαμβϊνονται καταςκευαςτικϋσ
εργαςύεσ η αρμϐδια για την αξιολϐγηςη επιτροπό μπορεύ, εφϐςον η ΟΣΔ το κρύνει ςκϐπιμο, να
πραγματοποιόςει επιτϐπια επύςκεψη ςτον προτεινϐμενο χώρο υλοπούηςησ του ϋργου
προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ η υφιςτϊμενη κατϊςταςη. Σα αποτελϋςματα τησ επιτϐπιασ
επύςκεψησ αποτυπώνονται ςε ϋκθεςη αυτοψύασ.
Άρθρο 19
Όροι και προώποθϋςεισ υλοπούηςησ ϋργων
1. Η υλοπούηςη των ϋργων του τοπικοϑ προγρϊμματοσ πραγματοποιεύται με διαφϊνεια και με
τουσ ευνοώκϐτερουσ δυνατοϑσ ϐρουσ και διϋπεται απϐ τη ςχετικό με το εύδοσ του ϋργου και τη
φϑςη του δικαιοϑχου νομοθεςύα, τα προβλεπϐμενα ςτο ΠΑΑ και το θεςμικϐ πλαύςιο που διϋπει
την εφαρμογό του Ωξονα 4, καθώσ και τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ των ςυμβϊςεων του
υπογρϊφονται μεταξϑ Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και ΟΣΔ και μεταξϑ ΟΣΔ
και δικαιοϑχων.
2. Η ΟΣΔ δεν μπορεύ να εύναι δικαιοϑχοσ ϋργου που εντϊςςεται ςτο μϋτρου 41 του τοπικοϑ
προγρϊμματοσ.
3. Σα πρϐςωπα που απαςχολεύ η ΟΣΔ (Αναπτυξιακό Εταιρεύα) με ςϑμβαςη εργαςύασ ό ϋργου
δεν αποδϋχονται ϊμεςα ό ϋμμεςα απϐ το δικαιοϑχο την ανϊθεςη του ςυνϐλου ό μϋρουσ ϋργου
που εντϊςςεται ςτο μϋτρο 41.
4. το πλαύςιο του μϋτρου 41 οι μϋτοχοι τησ ΟΣΔ ϋχουν δυνατϐτητα ϋνταξησ ϋργων, η δημϐςια
δαπϊνη των οπούων δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 30% τησ δημϐςιασ δαπϊνησ του μϋτρου 41.
5. το πλαύςιο του τοπικοϑ προγρϊμματοσ εύναι δυνατό η υλοπούηςη ϋργων με δικαιοϑχουσ
ΟΣΑ, νομικϊ πρϐςωπα αυτών και ϊλλουσ φορεύσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, η δημϐςια δαπϊνη
των οπούων δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 25% τησ δημϐςιασ δαπϊνησ τησ ςτρατηγικόσ τοπικόσ
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ανϊπτυξησ (μϋτρο 41). Ψςτϐςο, η δημϐςια δαπϊνη ϋργων με δικαιοϑχουσ ΟΣΑ, δεν μπορεύ να
υπερβαύνει το 15% τησ δημϐςιασ δαπϊνησ του μϋτρου 41.
6. Η ημερομηνύα ϋναρξησ εργαςιών και αντύςτοιχων δαπανών ςυμπύπτει με αυτό τησ ϋγκριςησ
του τοπικοϑ προγρϊμματοσ απϐ τον Τπουργϐ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων. Ειδικϐτερα,
για το μϋτρο 41 ημερομηνύα ϋναρξησ εργαςιών και αντύςτοιχων δαπανών θεωρεύται η
ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ ενύςχυςησ του δικαιοϑχου ςτην ΟΣΔ. Για τα υπομϋτρα
L123α, L321, L322, L323, καθώσ και για τισ παρεμβϊςεισ δημοςύου χαρακτόρα του υπομϋτρου
L313 μποροϑν να γύνουν αποδεκτϋσ αμοιβϋσ εκπϐνηςησ μελετών και ϋκδοςησ αδειών και πριν
την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ ενύςχυςησ.
7. Σα ϋργα θα πρϋπει να εκτελοϑνται χωρύσ παρεκκλύςεισ απϐ την εγκεκριμϋνη απϐ την ΟΣΔ
μελϋτη, ϐπωσ αυτό περιλαμβϊνεται ςτη ςϑμβαςη μεταξϑ ΟΣΔ και δικαιοϑχου και τηρώντασ
ϐλεσ τισ επύςημεσ προδιαγραφϋσ που ςυντϊςςουν οι αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ και προβλϋπονται
απϐ την εθνικό και κοινοτικό νομοθεςύα.
την περύπτωςη που, κατϊ την υλοπούηςη, υπϊρξει αναγκαιϐτητα τροποπούηςησ τησ μελϋτησ
θα πρϋπει, προκειμϋνου να ςυνεχιςτεύ η καταβολό τησ ενύςχυςησ, να εγκριθεύ προηγουμϋνωσ
απϐ την ΟΣΔ η ςχετικό τροποπούηςη με την προϒπϐθεςη ϐτι αυτό δεν επηρεϊζει τουσ ςτϐχουσ,
το χαρακτόρα, τη λειτουργικϐτητα, την αποτελεςματικϐτητα του ϋργου, καθώσ και τα ςτοιχεύα
που ελόφθηςαν υπϐψη κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ και επιλογόσ του.
Μετϊ την ϋγκριςη τησ ςχετικόσ τροποπούηςησ απϐ την ΟΣΔ, η τελευταύα αποςτϋλλει την
τροποποιημϋνη μελϋτη ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ, η οπούα μπορεύ να εκφρϊςει τισ
παρατηρόςεισ τησ, εφϐςον το κρύνει ςκϐπιμο, εντϐσ 20 ημερών.
Μεύωςη των προβλεπϐμενων βαςικών μεγεθών του επενδυτικοϑ ςχεδύου (εμβαδϊ, ϐγκοι,
δυναμικϐτητεσ) επιφϋρει αναλογικό μεύωςη των ποςών ενύςχυςησ. Ο περιοριςμϐσ ιςχϑει
ανεξϊρτητα αν ο προϒπολογιςμϐσ διαμορφώνεται ςε επύπεδα ανώτερα απϐ τα προβλεπϐμενα.
8. Σα ενιςχυϐμενα ϋργα πρϋπει:
i) για διϊςτημα τουλϊχιςτον πϋντε (5) ετών απϐ την απϐφαςη ϋνταξησ τησ ΕΤΔ LEADER του
ΠΑΑ να μην υποςτοϑν ςημαντικό τροποπούηςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ)
1698/2005,
ii) για διϊςτημα τουλϊχιςτον τριών (3) ετών απϐ την αποπληρωμό τουσ, εφϐςον πρϐκειται για
ΜΜΕ να διατηρηθοϑν ςτην περιοχό LEADER, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008,
iii) για διϊςτημα τουλϊχιςτον πϋντε (5) ετών απϐ την αποπληρωμό τουσ, εφϐςον πρϐκειται για
παρεμβϊςεισ εκτϐσ ΜΜΕ και για παρεμβϊςεισ του υπομϋτρου 123α να διατηρηθοϑν ςτην
περιοχό LEADER, ςϑμφωνα με το ϑςτημα Διαχεύριςησ & Ελϋγχου του ΠΑΑ.
Προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ αν ενδεχϐμενη τροποπούηςη εντϊςςεται ςτο πλαύςιο των
ςημεύων (i), (ii) & (iii) ανωτϋρω, το ςχετικϐ αύτημα, με εξαύρεςη την τροποπούηςη τησ μελϋτησ
τησ παραγρϊφου 7 ανωτϋρω, υποβϊλλεται προσ εξϋταςη ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ. ε κϊθε
περύπτωςη το οποιαςδόποτε φϑςησ οικονομικϐ ϐφελοσ προςπορύζεται ο δικαιοϑχοσ απϐ τισ εν
λϐγω τροποποιόςεισ δεν πρϋπει να υπερβαύνει το ποςϐ τησ ύδιασ ςυμμετοχόσ του. ε
περύπτωςη μεταβύβαςησ παγύων περιουςιακών ςτοιχεύων του ϋργου που ϋχουν επιχορηγηθεύ
θα πρϋπει να αντικαθύςτανται ϊμεςα απϐ ϊλλα τουλϊχιςτον ιςοδϑναμου αποτελϋςματοσ.
Επύςησ, για το ύδιο χρονικϐ διϊςτημα δε δικαιολογεύται η εκμύςθωςη παγύων ςτοιχεύων του
ϋργου.
iv) να μην ϋχουν χρηματοδοτηθεύ παρϊτυπα απϐ δυο διαφορετικϋσ εθνικϋσ ό κοινοτικϋσ πηγϋσ.
τισ περιπτώςεισ μη τόρηςησ των ανωτϋρω επιβϊλλεται ολικό ό μερικό επιςτροφό τησ
καταβληθεύςασ επιχορόγηςησ, ςϑμφωνα με τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.
9. την περύπτωςη ΜΜΕ, ο δικαιοϑχοσ υποχρεοϑται εντϐσ ενϐσ ϋτουσ απϐ την ημερομηνύα
αποπληρωμόσ του ϋργου του να καλϑψει τισ θϋςεισ απαςχϐληςησ που προβλϋπονται ςτη
ςϑμβαςη με την ΟΣΔ, τισ οπούεσ οφεύλει να διατηρόςει για διϊςτημα τουλϊχιςτον ενϐσ ϋτουσ.
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ε αντύθετη περύπτωςη, επιβϊλλεται αναλογικό επιςτροφό τησ επιχορόγηςησ, ςϑμφωνα με τισ
εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.
10. Για τα ϋργα που υλοποιοϑνται με τη ςϑναψη δημοςύων ςυμβϊςεων τηροϑνται τα
προβλεπϐμενα ςτο ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ) ωσ προσ την προϋγκριςη
δημοπρϊτηςησ, προϋγκριςη ςϑμβαςησ και προϋγκριςη τροποπούηςησ ςϑμβαςησ – ΑΠΕ.
11. Κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου δϑναται να ανακληθεύ η απϐφαςη ϋγκριςόσ του
και η ςϑμβαςη μεταξϑ ΟΣΔ και δικαιοϑχου ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο ΔΕ του ΠΑΑ.
Αντύςτοιχα, δϑναται να ανακληθεύ η απϐφαςη ϋνταξησ τησ παραγρϊφου 15 του ϊρθρου 18 τησ
παροϑςασ.
12. Για επενδϑςεισ ςυνολικοϑ κϐςτουσ μεγαλϑτερου των €50.000 ο δικαιοϑχοσ τοποθετεύ
επεξηγηματικό πινακύδα. τουσ τϐπουσ εκτϋλεςησ ϋργων υποδομόσ, το ςυνολικϐ κϐςτοσ των
οπούων υπερβαύνει τισ €500.000 τοποθετοϑνται διαφημιςτικϊ πλαύςια. Επεξηγηματικϋσ
πινακύδεσ τοποθετοϑνται επύςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ των ΟΣΔ.
13. Οι δικαιοϑχοι υποχρεοϑνται να τηροϑν πλόρη φϊκελο του ϋργου ςτον οπούο να
περιϋχονται:
η αύτηςη ενύςχυςησ, ο φϊκελοσ υποψηφιϐτητασ, η απϐφαςη ϋγκριςησ τησ ΟΣΔ, η
ςϑμβαςη με την ΟΣΔ,
οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ,
οι βεβαιώςεισ και ϊδειεσ νομιμϐτητασ υλοπούηςησ και λειτουργύασ,
τα ϋγγραφα που αφοροϑν τισ διαδικαςύεσ δημοπρϊτηςησ και ςϑναψησ ςυμβϊςεων,
οι επιμετρόςεισ απϐ τον επιβλϋποντα μηχανικϐ του ϋργου (ό τεχνικό υπηρεςύα), καθώσ
και αποδεικτικϊ ςτοιχεύα υλοπούηςησ ϊυλων ενεργειών,
τα πρωτϐτυπα εξοφληθϋντα δικαιολογητικϊ ϋγγραφα των δαπανών, τα οπούα φϋρουν
υποχρεωτικϊ την ειδικό ςφραγύδα τησ ΟΣΔ,
τα Αιτόματα Πληρωμόσ του δικαιοϑχου και τα Πρακτικϊ Διοικητικοϑ Ελϋγχου τησ ΟΣΔ
(προκαταβολών και δαπανών),
τα παραςτατικϊ ϋγγραφα εύςπραξησ του ποςοϑ τησ οικονομικόσ ενύςχυςησ (αθεώρητο
τιμολϐγιο),
ο,τιδόποτε ϊλλο ςχετύζεται με την υλοπούηςη του ϋργου.
14. Οι δικαιοϑχοι υποχρεοϑνται να τηροϑν τα κατϊλληλα παραςτατικϊ προκειμϋνου να μπορεύ
να επαληθευτεύ η ϑπαρξη και η ακρύβεια των πληρωμών, να αποδϋχονται τον ϋλεγχο
προςκομύζοντασ οποιαδόποτε παραςτατικϊ ζητηθοϑν απϐ τα αρμϐδια εντεταλμϋνα ϐργανα
του Κρϊτουσ και τησ Ε.Ε. και να παρϋχουν πρϐςβαςη ςτα λογιςτικϊ τουσ βιβλύα. Σα
παραςτατικϊ που αφοροϑν ςτισ χρηματοδοτοϑμενεσ δαπϊνεσ θα πρϋπει να φυλϊςςονται ςτη
διϊθεςη τησ Ε.Ε. τουλϊχιςτον επύ 3 ϋτη μετϊ απϐ το ϋτοσ κατϊ το οπούο πραγματοποιόθηκε η
τελικό πληρωμό του ΠΑΑ 2007-2013 απϐ τον Οργανιςμϐ Πληρωμών. Επιπλϋον, ςε περύπτωςη
παρατυπιών ό παραλεύψεων, τα ανωτϋρω παραςτατικϊ πρϋπει να φυλϊςςονται ςτη διϊθεςη
τησ Ε.Ε. τουλϊχιςτον επύ 3 ϋτη μετϊ απϐ το ϋτοσ κατϊ το οπούο τα ποςϊ ανακτώνται πλόρωσ
απϐ το δικαιοϑχο και πιςτώνονται ςτο ΕΓΣΑΑ ό κατϊ το οπούο καθορύζονται οι οικονομικϋσ
επιπτώςεισ τησ μη ανϊκτηςησ βϊςει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.
15. Οι δικαιοϑχοι υποχρεοϑνται να τηροϑν τισ υποχρεώςεισ που πηγϊζουν απϐ τον Κ.Β.. και
Ε.Γ.Λ. ςχετικϊ με την τόρηςη βιβλύων και ςτοιχεύων ςε μορφό ανϊλογη με την κατϊ
περύπτωςη ιςχϑουςα φορολογικό νομοθεςύα. Αν, δηλαδό, υποχρεοϑνται ςτη τόρηςη βιβλύων Γ'
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κατηγορύασ, υποχρεωτικϊ τηροϑν και παρακολουθοϑν την υλοπούηςη του επενδυτικοϑ τουσ
ςχεδύου καθώσ και τισ επιχορηγόςεισ με ιδιαύτερη λογιςτικό μερύδα ςτα βιβλύα τουσ, με τισ
κατϊλληλεσ λογιςτικϋσ αποτυπώςεισ των ςτοιχεύων εκ των εγγρϊφων παραςτατικών. ε κϊθε
ϊλλη περύπτωςη αποτυπώνουν καταχωρώντασ τα ςτοιχεύα των εγγρϊφων παραςτατικών με
τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να προκϑπτουν ευχερώσ και διακριτϊ οι δαπϊνεσ και οι αντύςτοιχεσ
επιχορηγόςεισ που αφοροϑν το επενδυτικϐ ςχϋδιο.
Εςφαλμϋνα ό και πλαςτϊ λογιςτικϊ ςτοιχεύα ό η απουςύα λογιςτικών ςτοιχεύων, ςυνιςτοϑν,
κατϊ περύπτωςη, ςημαντικϋσ παρατυπύεσ και επιφϋρουν ενδεχομϋνωσ δημοςιονομικϋσ
διορθώςεισ ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
Άρθρο 20
Διοικητικού ϋλεγχοι επύ των αιτόςεων πληρωμόσ των δικαιούχων του μϋτρου 41 και
καταβολό τησ ενύςχυςησ
1. Η παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ των ϋργων του μϋτρου 41 εύναι καταρχόν αρμοδιϐτητα
τησ ΟΣΔ, η οπούα πρϋπει να ςυντονύζει το τοπικϐ πρϐγραμμα και τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ ςε
ϐλα τα επύπεδα.
2. Η ΟΣΔ διενεργεύ διοικητικοϑσ ελϋγχουσ ςε ϐλα τα αιτόματα πληρωμόσ δαπανών των
δικαιοϑχων του μϋτρου 41 ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 26 και 33.1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006. Ο
διοικητικϐσ ϋλεγχοσ που διενεργεύ η ΟΣΔ περιλαμβϊνει την επαλόθευςη τησ παρϊδοςησ των
ςυγχρηματοδοτοϑμενων προώϐντων και υπηρεςιών, τησ αληθοϑσ πραγματοπούηςησ των
δαπανών που περιλαμβϊνει το αύτημα πληρωμόσ, την επαλόθευςη τησ ολοκληρωμϋνησ
ενϋργειασ ςε ςχϋςη με την ενϋργεια για την οπούα ζητόθηκε και χορηγόθηκε η ενύςχυςη. Για το
λϐγο αυτϐ, ςτο πλαύςιο τησ ΟΣΔ, ςυγκροτεύται με απϐφαςη τησ ΕΔΠ LEADER επιτροπό με την
ονομαςύα: "Επιτροπό πιςτοπούηςησ ϋργων LEADER".
Αρμοδιϐτητεσ τησ επιτροπόσ ςτο πλαύςιο αυτϐ εύναι κυρύωσ:
ο διοικητικϐσ ϋλεγχοσ των αιτημϊτων πληρωμόσ δαπανών των δικαιοϑχων με βϊςη τα
πρωτϐτυπα παραςτατικϊ, λοιπϊ δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ,
η επιτϐπια επύςκεψη ςτο χώρο υλοπούηςησ του ϋργου ςε κϊθε αύτημα πληρωμόσ
δαπανών, εφϐςον ϋχουν πραγματοποιηθεύ δαπϊνεσ για καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ,
προμόθεια και εγκατϊςταςη μηχανολογικοϑ και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ,
ο διοικητικϐσ ϋλεγχοσ των αιτημϊτων προκαταβολών των δικαιοϑχων,
η ςϑνταξη των Πρακτικών Διοικητικοϑ Ελϋγχου Προκαταβολών και Δαπανών, ςτα
οπούα αποτυπώνονται τα αποτελϋςματα του διενεργηθϋντοσ ελϋγχου,
η ςυμπλόρωςη και υποβολό ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ των Δελτύων Παρακολοϑθηςησ
των ϋργων.
3. Η Επιτροπό πιςτοπούηςησ ϋργων LEADER αποτελεύται τουλϊχιςτον απϐ τρύα (3) ςτελϋχη
του υπηρεςιακοϑ πυρόνα τησ ΟΣΔ, πανεπιςτημιακόσ ό τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ.
Προκειμϋνου για πιςτοπούηςη ϋργων που περιλαμβϊνουν καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ, το ϋνα
μϋλοσ τησ επιτροπόσ θα πρϋπει να ϋχει ειδικϐτητα μηχανικοϑ ΠΕ/ΣΕ.
Κατ' εξαύρεςη, μπορεύ να αποτελεύται και απϐ πρϐςωπα που παραχωροϑνται ςτην ΟΣΔ απϐ
φορεύσ, ϐπωσ υπηρεςιακϋσ μονϊδεσ του Δημοςύου, επιμελητόρια κ.λπ., ςε περιπτώςεισ που το
υπϊρχον προςωπικϐ τησ Αναπτυξιακόσ Εταιρεύασ δεν επαρκεύ.
4. Η καταβολό τησ αναλογοϑςασ ενύςχυςησ ςτουσ δικαιοϑχουσ γύνεται απϐ την ΟΣΔ κατϐπιν
ςχετικοϑ αιτόματοσ πληρωμόσ, τμηματικϊ και ανϊλογα με τη φϑςη του ϋργου, τον
προϒπολογιςμϐ του και το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ. Σα ςτϊδια και ο τρϐποσ τμηματικόσ
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καταβολόσ τησ αναλογοϑςασ ενύςχυςησ καθορύζονται ςτα πλαύςια τησ ςϑμβαςησ μεταξϑ ΟΣΔ
και δικαιοϑχου. Η κατϊ τα ανωτϋρω καταβολό τησ ενύςχυςησ γύνεται εντϐσ προθεςμύασ δύο (2)
μηνών απϐ την υποβολό του ςχετικοϑ αιτόματοσ πληρωμόσ και εφϐςον υπϊρχουν διαθϋςιμεσ
πιςτώςεισ ςτον τραπεζικϐ λογαριαςμϐ που τηρεύ η ΟΣΔ. Κατ' εξαύρεςη, η ωσ ϊνω προθεςμύα
μπορεύ να παραταθεύ, ςτην περύπτωςη που το ςχετικϐ αύτημα του δικαιοϑχου αποτελεύ
αντικεύμενο δειγματοληπτικοϑ διοικητικοϑ ελϋγχου απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ ςϑμφωνα
με την παρϊγραφο 14 κατωτϋρω.
5. Οι δικαιοϑχοι δϑναται να υποβϊλλουν ϋνα (1) ϋωσ πϋντε (5) αιτόματα πληρωμόσ δαπανών,
ανϊλογα με τη φϑςη του ϋργου και τον προϒπολογιςμϐ του. Σο τελευταύο αύτημα πληρωμόσ
του δικαιοϑχου αφορϊ δαπϊνεσ τουλϊχιςτον ύςεσ με το 20% τησ αναλογοϑςασ ενύςχυςησ και η
ϋγκριςη πληρωμόσ του ιςοδυναμεύ με αποπληρωμό και παραλαβό του ϋργου.
6. Για τα ϋργα των υπομϋτρων L123, L311, L312, L313 (για τισ παρεμβϊςεισ ανϊπτυξησ
επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ) εύναι δυνατό, κατϐπιν ςχετικοϑ αιτόματοσ του δικαιοϑχου, η
χορόγηςη προκαταβολόσ, η οπούα δε θα υπερβαύνει:
Σο 50% τησ Δημϐςιασ Δαπϊνησ για ϋργα για τα οπούα η απϐφαςη ϋνταξησ τησ ΕΤΔ
LEADER του ΠΑΑ εκδϐθηκε το 2010, με την προϒπϐθεςη προςκϐμιςησ απϐ το
δικαιοϑχο εγγυητικόσ επιςτολόσ η οπούα αντιςτοιχεύ ςτο 110% τησ προκαταβολόσ,
Σο 20% τησ Δημϐςιασ Δαπϊνησ για ϋργα για τα οπούα η απϐφαςη ϋνταξησ τησ ΕΤΔ
LEADER του ΠΑΑ εκδϐθηκε τα επϐμενα ϋτη, με την προϒπϐθεςη προςκϐμιςησ απϐ το
δικαιοϑχο εγγυητικόσ επιςτολόσ η οπούα αντιςτοιχεύ ςτο 110% τησ προκαταβολόσ.
Σο αύτημα του δικαιοϑχου για χορόγηςη προκαταβολόσ δεν περιλαμβϊνεται ςτον αριθμϐ των
αιτημϊτων πληρωμόσ δαπανών τησ παραγρϊφου 5 ανωτϋρω.
Σο αύτημα πληρωμόσ προκαταβολόσ ςυνοδεϑεται επύςησ απϐ τισ απαιτοϑμενεσ νϐμιμεσ ϊδειεσ
και βεβαιώςεισ δημοςύων αρχών που διϋπουν, κατϊ περύπτωςη, τη νομιμϐτητα υλοπούηςησ και
λειτουργύασ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου (ϐπωσ ϊδεια δϐμηςησ, ϊδεια λειτουργύασ για
εκςυγχρονιςμοϑσ κ.λπ.).
Η εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ εκδύδεται υπϋρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιςτρϋφεται μετϊ την
ϋγκριςη και ειςαγωγό ςτο ΟΠΑΑ απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ του Δελτύου
Παρακολοϑθηςησ του ϋργου, με το οπούο το ςϑνολο τησ δημϐςιασ δαπϊνησ του ϋργου που ϋχει
ειςαχθεύ ςτο ΟΠΑΑ ανϋρχεται ςε ποςϐ τουλϊχιςτον ύςο με το ποςϐ τησ προκαταβολόσ που
ϋχει καταβληθεύ ςτο δικαιοϑχο, και την ολοκλόρωςη του Ελϋγχου Εποπτεύασ του φακϋλου απϐ
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
ε περύπτωςη μη τόρηςησ των προϒποθϋςεων τησ παραγρϊφου 7 κατωτϋρω ό ςε περύπτωςη
που δεν πραγματοποιηθεύ πιςτοπούηςη για ποςϐ Δημϐςιασ Δαπϊνησ τουλϊχιςτον ύςο με το
ποςϐ τησ προκαταβολόσ καταπύπτει η εγγυητικό επιςτολό.
Η Επιτροπό πιςτοπούηςησ ϋργων LEADER προβαύνει ςε ϋλεγχο του αιτόματοσ προκαταβολόσ
και ςυντϊςςει Πρακτικοϑ Διοικητικοϑ Ελϋγχου Προκαταβολόσ.
7. Ο δικαιοϑχοσ, το αργϐτερο εντϐσ δώδεκα μηνών (12) απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςόσ του
με την ΟΣΔ, θα πρϋπει να υποβϊλλει ςτην ΟΣΔ αύτημα πληρωμόσ για επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ
τουλϊχιςτον ύςεσ με το 20% του εγκεκριμϋνου προϒπολογιςμοϑ.
Για τα ϋργα ςτα οπούα η ενύςχυςη καταβϊλλεται εφϊπαξ το ςχετικϐ αύτημα πληρωμόσ θα
πρϋπει να υποβϊλλεται απϐ το δικαιοϑχο εντϐσ του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ.
Για τα ϋργα που υλοποιοϑνται με τη ςϑναψη δημοςύων ςυμβϊςεων το ανωτϋρω διϊςτημα
ιςχϑει απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ ςϑμβαςησ ανϊθεςησ μεταξϑ δικαιοϑχου και αναδϐχου.
ε εξαιρετικϋσ και πλόρωσ τεκμηριωμϋνεσ περιπτώςεισ, εύναι δυνατό η παρϊταςη του ανωτϋρω
διαςτόματοσ το πολϑ για ϋξι (6) μόνεσ, μετϊ απϐ ςχετικό ϋγκριςη τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ. Η
μη τόρηςη των παραπϊνω προϒποθϋςεων επιφϋρει αυτϐματα την απϋνταξη του ϋργου. Ο
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δικαιοϑχοσ ϋχει δικαύωμα να επανϋλθει με νϋα αύτηςη ενύςχυςησ μϐνο ςτην περύπτωςη
παρϋλευςησ διετύασ απϐ την ημερομηνύα απϋνταξησ.
8. Σο πρώτο αύτημα πληρωμόσ δαπανών του δικαιοϑχου ςυνοδεϑεται απϐ τισ απαιτοϑμενεσ
νϐμιμεσ ϊδειεσ και βεβαιώςεισ δημοςύων αρχών που διϋπουν, κατϊ περύπτωςη, τη νομιμϐτητα
υλοπούηςησ και λειτουργύασ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου (ϐπωσ ϊδεια δϐμηςησ, ϊδεια λειτουργύασ
για εκςυγχρονιςμοϑσ κ.λπ.), εφϐςον αυτϋσ δεν ϋχουν υποβληθεύ ςτο πλαύςιο τυχϐν αιτόματοσ
προκαταβολόσ. Για τα ϋργα που υλοποιοϑνται με τη ςϑναψη δημοςύων ςυμβϊςεων το πρώτο
αύτημα πληρωμόσ, εκτϐσ των ανωτϋρω, ςυνοδεϑεται απϐ τα προβλεπϐμενα, κατϊ περύπτωςη,
δικαιολογητικϊ ϋγγραφα που αφοροϑν ςτισ διαδικαςύεσ δημοπρϊτηςησ και ςϑναψησ δημοςύων
ςυμβϊςεων.
Κϊθε αύτημα πληρωμόσ του δικαιοϑχου, πλην τησ προκαταβολόσ, ςυνοδεϑεται κατ΄ ελϊχιςτον
απϐ τα παρακϊτω ϋγγραφα δικαιολογητικϊ:
επιμετρόςεισ εργαςιών και λογαριαςμϐ υπογεγραμμϋνεσ απϐ τον επιβλϋποντα
μηχανικϐ ό την τεχνικό υπηρεςύα, καθώσ και αποδεικτικϊ ςτοιχεύα υλοπούηςησ ϊυλων
ενεργειών,
εξοφληθϋντα παραςτατικϊ των δαπανών ςε πρωτϐτυπο,
αντύγραφο του ςχετικοϑ λογιςτικοϑ βιβλύου απϐ το οπούο προκϑπτει η εγγραφό τησ
επιχορόγηςησ, που ϋχει όδη καταβληθεύ, καθώσ και των παραςτατικών δαπανών.
Όλα τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ θα πρϋπει να αναφϋρονται ςε κατϊςταςη επιςυναπτϐμενων
δικαιολογητικών.
Με το τελευταύο αύτημα του δικαιοϑχου για τη χορόγηςη τησ αποπληρωμόσ του ϋργου
υποβϊλλονται, εκτϐσ των ϊλλων, οι απαιτοϑμενεσ, κατϊ περύπτωςη, ϊδειεσ των αρμϐδιων
αρχών που εξαςφαλύζουν τη νομιμϐτητα λειτουργύασ.
9. Σο αύτημα πληρωμόσ δαπανών του δικαιοϑχου ελϋγχεται απϐ την Επιτροπό πιςτοπούηςησ
ϋργων LEADER, η οπούα προβαύνει ςτη ςϑνταξη πρακτικοϑ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2
ανωτϋρω. Σο πρακτικϐ αυτϐ λαμβϊνει αϑξοντα αριθμϐ και ημερομηνύα ϋκδοςησ και τηρεύται
ςτο αρχεύο του δικαιοϑχου και τησ ΟΣΔ.
Παρϊλληλα, η Επιτροπό πιςτοπούηςησ ϋργων LEADER ςφραγύζει ϐλα τα ελεγχθϋντα και
παραδεκτϊ πρωτϐτυπα εγγρϊφων δικαιολογητικών με την ϋνδειξη: "ελϋγχθηκε και
επιχορηγόθηκε από την ΟΤΔ LEADER …………………." και υπϐ τη διακριτικό τησ ευχϋρεια εύτε
αναπαρϊγει ςε φωτοτυπύεσ ϐλα τα παραπϊνω πρωτϐτυπα και φροντύζει για την επικϑρωςό
τουσ απϐ δικηγϐρο ό ςυμβολαιογρϊφο "ωσ ακριβό αντύγραφα εκ του πρωτοτύπου", εύτε
αναπαρϊγει ςε φωτοτυπύεσ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνα πρωτϐτυπα. Σα πρωτϐτυπα των
δικαιολογητικών επιςτρϋφονται ςτο δικαιοϑχο, ενώ ςτα αρχεύα τησ ΟΣΔ τηροϑνται τα
ανωτϋρω αντύγραφα/φωτοτυπύεσ.
το πρακτικϐ διοικητικοϑ ελϋγχου δαπανών του τελευταύου αιτόματοσ πληρωμόσ θα πρϋπει
εκτϐσ των ϊλλων να διαπιςτώνεται ϐτι το ϋργο εύναι λειτουργικϐ και αποδύδει το
προγραμματιςμϋνο αποτϋλεςμα, βϊςει του οπούου αξιολογόθηκε και εγκρύθηκε με την
επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 9 του Ωρθρου 19 ανωτϋρω.
10. Η πληρωμό δαπανών υπολογύζεται με βϊςη τισ επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ και το ποςοςτϐ
ενύςχυςησ. Σο υποβληθϋν αύτημα πληρωμόσ δαπανών του δικαιοϑχου εξετϊζεται και
καθορύζονται τα ποςϊ που εύναι επιλϋξιμα για ενύςχυςη. Εφϐςον, μεταξϑ του ποςοϑ δημϐςιασ
δαπϊνησ (x) που αιτεύται ο δικαιοϑχοσ και του ποςοϑ δημϐςιασ δαπϊνησ (y) που κρύνεται
επιλϋξιμο να του καταβληθεύ κατϊ την εξϋταςη του αιτόματοσ πληρωμόσ, υπϊρχει διαφορϊ
ϊνω του 3% του (y), τϐτε εφαρμϐζεται μεύωςη ςτο ποςϐ (y). Σο ποςϐ τησ μεύωςησ ιςοϑται με
τη διαφορϊ μεταξϑ αιτοϑμενου και επιλϋξιμου ποςοϑ δημϐςιασ δαπϊνησ (x – y) και τελικϊ
καταβϊλλεται ςτο δικαιοϑχο ποςϐ (z) = y – (x-y).
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Η παραπϊνω μεύωςη δεν εφαρμϐζεται εφϐςον ο δικαιοϑχοσ μπορεύ να αποδεύξει ϐτι δεν
ευθϑνεται για την προςθόκη του μη επιλϋξιμου ποςοϑ.
Επιπλϋον, εφϐςον διαπιςτωθεύ, κατϊ την εξϋταςη του αιτόματοσ πληρωμόσ δαπανών, ϐτι ο
δικαιοϑχοσ ϋχει υποβϊλει ψευδό ςτοιχεύα, το ϋργο αποκλεύεται απϐ την ενύςχυςη του ΕΓΣΑΑ.
Αν ϋχουν καταβληθεύ ποςϊ, αυτϊ ανακτώνται ςϑμφωνα με τη διαδικαςύα ανϊκτηςησ
αχρεωςτότωσ καταβληθειςών δαπανών. Επιπλϋον, ο δικαιοϑχοσ αποκλεύεται απϐ την παροχό
ενύςχυςησ ςτο πλαύςιο του ύδιου μϋτρου για το τρϋχον και το επϐμενο ϋτοσ του ΕΓΣΑΑ (Ωρθρο
31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006).
την περύπτωςη που ϋχει δοθεύ προκαταβολό, το ποςϐ τησ προκαταβολόσ αφαιρεύται απϐ την
αναλογοϑςα δημϐςια δαπϊνη.
11. Μετϊ τη ςϑνταξη του Πρακτικοϑ Διοικητικοϑ Ελϋγχου Προκαταβολόσ ό Δαπανών, η ΟΣΔ
καταβϊλλει χωρύσ καθυςτϋρηςη και χωρύσ παρακρϊτηςη ό οικονομικό επιβϊρυνςη την
αναλογοϑςα δημϐςια δαπϊνη ςτο δικαιοϑχο. Η τρϊπεζα ςυνεργαςύασ πιςτώνει το λογαριαςμϐ
του δικαιοϑχου απϐ τον ειδικϐ λογαριαςμϐ που διατηρεύ η ΟΣΔ για τα μϋτρα 41 και 421, μετϊ
απϐ ςχετικό εντολό τησ ΟΣΔ.
Ο λογαριαςμϐσ του δικαιοϑχου δηλώνεται ςτη ςϑμβαςη που ϋχει υπογρϊψει με την ΟΣΔ.
12. ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, ο δικαιοϑχοσ μετϊ την εύςπραξη του ποςοϑ τησ επιχορόγηςησ
υποχρεοϑται να εκδώςει αθεώρητο τιμολϐγιο εύςπραξησ του ςυγκεκριμϋνου ποςοϑ και να το
διαβιβϊςει ϊμεςα ςτην ΟΣΔ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 12, παρ. 3 του ΠΔ 186/1992 – ΚΒ. την
περύπτωςη που ο δικαιοϑχοσ εύναι ΟΣΑ ακολουθοϑνται οι προβλεπϐμενεσ νϐμιμεσ διαδικαςύεσ
πληρωμόσ με την προϒπϐθεςη ϐτι ςτην ΟΣΔ κατατύθενται ϐλα τα παραςτατικϊ που
αποδεικνϑουν τη χρόςη τησ επιχορόγηςησ για το ςυγκεκριμϋνο ϋργο του ΟΣΑ.
13. την περύπτωςη που κατϊ την υλοπούηςη του ϋργου απαιτηθεύ τροποπούηςη των
εγκεκριμϋνων απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ αδειών, εγκρύςεων και βεβαιώςεων που διϋπουν τη
νομιμϐτητα υλοπούηςησ, αναςτϋλλεται μϋχρι την ϋκδοςό τουσ η καταβολό τησ αναλογοϑςασ
ενύςχυςησ ςτο δικαιοϑχο.
14. Για το μϋτρο 41 η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ διενεργεύ δειγματοληπτικϐ διοικητικϐ ϋλεγχο επύ
των διοικητικών ελϋγχων των αιτημϊτων πληρωμόσ των δικαιοϑχων που ϋχει
πραγματοποιόςει η ΟΣΔ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ςυςτόματοσ εποπτεύασ το οπούο
προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 33 του Καν(ΕΚ) 1975/2006 και θα οριςτεύ με υπουργικό απϐφαςη.
Άρθρο 21
Διοικητικού ϋλεγχοι μϋτρων 421 και 431
1. Για τα μϋτρα 421 και 431 οι διοικητικού ϋλεγχοι επύ των αιτημϊτων πληρωμόσ που
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 26 του Καν(ΕΚ) 1975/2006 πραγματοποιοϑνται απϐ την ΕΤΔ LEADER
του ΠΑΑ. Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου αποτυπώνονται ςε Πρακτικϐ Διοικητικοϑ Ελϋγχου
Δαπανών.
2. Για τα ςχϋδια ςυνεργαςύασ του μϋτρου 421 υποβϊλλονται ϋνα (1) ϋωσ πϋντε (5) αιτόματα
πληρωμόσ δαπανών, το τελευταύο εκ των οπούων αφορϊ δαπϊνεσ τουλϊχιςτον 20% τησ
αναλογοϑςασ ενύςχυςησ και η ϋγκριςη πληρωμόσ του ιςοδυναμεύ με αποπληρωμό και
παραλαβό του ςχεδύου. Μετϊ την ολοκλόρωςη του διοικητικοϑ ελϋγχου κϊθε αιτόματοσ
πληρωμόσ πιςτώνονται οι λογαριαςμού των δικαιοϑχων απϐ τουσ ειδικοϑσ λογαριαςμοϑσ που
τηροϑν οι ςυμμετϋχουςεσ ΟΣΔ για τα μϋτρα 41 & 421.
3. Ψσ προσ το μϋτρο 431 η ΟΣΔ πραγματοποιεύ, πριν τη διεξαγωγό του διοικητικοϑ ελϋγχου τησ
παραγρϊφου 1 ανωτϋρω, τισ πληρωμϋσ των δαπανών του μϋτρου απϐ τον ειδικϐ λογαριαςμϐ
που τηρεύ για το ςκοπϐ αυτϐ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 16 ανωτϋρω. Η Επιτροπό πιςτοπούηςησ
ϋργων LEADER τησ ΟΣΔ ςυντϊςςει ςε μηνιαύα βϊςη Βεβαύωςη Τλοπούηςησ Δαπανών του
Μϋτρου 431, ςτην οπούα αναφϋρονται ςυγκεντρωτικϊ ϐλεσ οι εξοφληθεύςεσ δαπϊνεσ του
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μϋτρου. Η Βεβαύωςη αποςτϋλλεται ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ για κϊθε μόνα αναφορϊσ εντϐσ
των 5 πρώτων εργϊςιμων ημερών του επϐμενου, μαζύ με την κύνηςη του ειδικοϑ λογαριαςμοϑ
για το μόνα αναφορϊσ.
4. την περύπτωςη που κατϊ το διοικητικϐ ϋλεγχο των αιτημϊτων πληρωμόσ που διενεργεύ η
ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ διαπιςτωθεύ μεταξϑ του ποςοϑ δημϐςιασ δαπϊνησ (x) που αιτεύται η
ΟΣΔ και του ποςοϑ δημϐςιασ δαπϊνησ (y) που κρύνεται επιλϋξιμο να τησ καταβληθεύ, διαφορϊ
ϊνω του 3% του (y), τϐτε εφαρμϐζεται μεύωςη ςτο ποςϐ (y). Σο ποςϐ τησ μεύωςησ ιςοϑται με
τη διαφορϊ μεταξϑ αιτοϑμενου και επιλϋξιμου ποςοϑ δημϐςιασ δαπϊνησ (x – y) και τελικϊ
καταβϊλλεται ςτην ΟΣΔ ποςϐ (z) = y – (x-y).
Η παραπϊνω μεύωςη δεν εφαρμϐζεται εφϐςον η ΟΣΔ μπορεύ να αποδεύξει ϐτι δεν ευθϑνεται για
την προςθόκη του μη επιλϋξιμου ποςοϑ.
Άρθρο 22
Ενημϋρωςη δικαιούχων ςχετικϊ με τη δημοςιοπούηςη δεδομϋνων τουσ
1. Η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ διατηρεύ τη δυνατϐτητα δημοςιοπούηςησ δεδομϋνων των
δικαιοϑχων ϐλων των μϋτρων του τοπικοϑ προγρϊμματοσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 44α του Καν.
1290/2005 και τον Καν. 259/2008. Σα εν λϐγω δεδομϋνα ενδϋχεται να αποτελϋςουν
αντικεύμενο επεξεργαςύασ απϐ τισ αρμϐδιεσ εθνικϋσ και κοινοτικϋσ αρχϋσ ελϋγχου και
διερεϑνηςησ για τη διαςφϊλιςη των οικονομικών ςυμφερϐντων των Κοινοτότων.
2. Η ΟΣΔ ςτο πλαύςιο τησ πρϐςκληςησ του ϊρθρου 17 τησ παροϑςασ ενημερώνει τουσ
ενδιαφερϐμενουσ υποψόφιουσ δικαιοϑχουσ ςχετικϊ με τα αναφερϐμενα ςτην παρϊγραφο 1
ανωτϋρω. χετικό αναφορϊ γύνεται και ςτο πλαύςιο τησ ςϑμβαςησ μεταξϑ ΟΣΔ και δικαιοϑχου.
Άρθρο 23
Πρόςβαςη ςε ϋγγραφα – Προώποθϋςεισ
1. Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ (υποψόφιοσ ό δικαιοϑχοσ) μπορεύ, ϑςτερα απϐ γραπτό αύτηςό του
προσ την ΟΣΔ, να λαμβϊνει γνώςη των εγγρϊφων που τηροϑνται ςτο αρχεύο τησ ΟΣΔ και ϋχουν
ςχϋςη με τον ύδιο ό τουσ λοιποϑσ ςυνυποψόφιουσ/ςυνδικαιοϑχουσ (ϋγγραφα που ϋχουν
υποβϊλει οι ύδιοι ςτην ΟΣΔ ό ϋγγραφα τησ ΟΣΔ προσ αυτοϑσ).
2. υγκεκριμϋνα η ΟΣΔ οφεύλει να επιτρϋπει την πρϐςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα, εφϐςον:
α) ο ενδιαφερϐμενοσ αιτεύται την πρϐςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα με γραπτό αύτηςό του, η
οπούα κοινοποιεύται και ςτουσ τρύτουσ τουσ οπούουσ αφορϊ,
β) ϋχει ειδικϐ ϋννομο ςυμφϋρον να λϊβει γνώςη των ωσ ϊνω εγγρϊφων,
γ) το ϋγγραφο δεν αφορϊ την ιδιωτικό ό οικογενειακό ζωό τρύτων,
δ) δεν παραβλϊπτεται απϐρρητο, το οπούο προβλϋπεται απϐ ειδικϋσ διατϊξεισ και ιδύωσ απϐ
αυτϋσ του Ν.2472/1997 για την προςταςύα απϐ επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ
χαρακτόρα (π.χ. φυλετικό ό εθνικό προϋλευςη, υγεύα, ποινικϋσ διώξεισ ό καταδύκεσ κ.λπ.),
ε) δεν παραβιϊζονται δικαιώματα πνευματικόσ ό βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ (π.χ. ςε μελϋτεσ
κ.λπ.)
3. Η κατϊ τα ανωτϋρω πρϐςβαςη μπορεύ να εξαςφαλύζεται, εύτε με μελϋτη των ςχετικών
εγγρϊφων ςτα γραφεύα τησ ΟΣΔ, εύτε με χορόγηςη αντιγρϊφων, τα ϋξοδα τησ αναπαραγωγόσ
και αποςτολόσ των οπούων βαρϑνουν τον ενδιαφερϐμενο.
4. Η προθεςμύα για τη χορόγηςη των ωσ ϊνω εγγρϊφων απϐ την ΟΣΔ ό την αιτιολογημϋνη
απϐρριψη τησ ςχετικόσ αύτηςησ του ενδιαφερϐμενου εύναι πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ απϐ την
υποβολό τησ γραπτόσ αύτηςησ.
ε περύπτωςη που η εν λϐγω αύτηςη κατατϋθηκε για την παροχό εγγρϊφων προκειμϋνου ο
αιτών να αςκόςει ςτη ςυνϋχεια προβλεπϐμενη ϋνςταςη, η τυχϐν προθεςμύα ϊςκηςησ αυτόσ
αρχύζει μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω απϊντηςη τησ ΟΣΔ.
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5. Σα ανωτϋρω πρϋπει να αναγρϊφονται ςτην προκόρυξη του ϊρθρου 17 καθώσ και ςτη
ςϑμβαςη του ϊρθρου 18 τησ παροϑςασ.
Άρθρο 24
Επιτόπιοι και εκ των υςτϋρων ϋλεγχοι
1. Για ϐλα τα μϋτρα του τοπικοϑ προγρϊμματοσ η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ διενεργεύ
δειγματοληπτικοϑσ επιτϐπιουσ ελϋγχουσ ςτισ ΟΣΔ και ςτουσ δικαιοϑχουσ των ϋργων ςϑμφωνα
με τα αναφερϐμενα ςτα ϊρθρα 27 & 28 του (ΕΚ) 1975/2006 και το ΔΕ του ΠΑΑ. Οι ϋλεγχοι
αυτού πραγματοποιοϑνται, ςτο μϋτρο του δυνατοϑ, πριν απϐ την πραγματοπούηςη τησ
τελευταύασ πληρωμόσ του ϋργου. Οι ελεγχϐμενεσ δαπϊνεσ αντιςτοιχοϑν ςε ποςοςτϐ
τουλϊχιςτον 4% τησ δημϐςιασ δαπϊνησ που δηλώθηκε ςτην Επιτροπό ανϊ ϋτοσ και ςε
ποςοςτϐ τουλϊχιςτον 5% τησ δημϐςιασ δαπϊνησ που δηλώθηκε για ολϐκληρη την περύοδο
προγραμματιςμοϑ.
2. Οι επιτϐπιοι ϋλεγχοι πραγματοποιοϑνται προκειμϋνου να επαληθευθεύ η ορθό υλοπούηςη του
φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου του ϋργου, καθώσ και η τόρηςη κϊθε αναληφθεύςασ
υποχρϋωςησ και δϋςμευςησ τησ ΟΣΔ και του δικαιοϑχου. Ειδικϐτερα το περιεχϐμενο των
επιτϐπιων ελϋγχων καθορύζεται ςτο ϊρθρο 28 του Καν (ΕΚ) 1975/2006. Οι επιτϐπιοι ϋλεγχοι
καλϑπτουν ϐλεσ τισ αναλόψεισ υποχρεώςεων και τισ δεςμεϑςεισ του δικαιοϑχου που μποροϑν
να ελεγχθοϑν τη ςτιγμό τησ επύςκεψησ.
3. Πλην εξαιρετικών περιπτώςεων που καταγρϊφονται και αιτιολογοϑνται δεϐντωσ απϐ τισ
εθνικϋσ αρχϋσ, οι επιτϐπιοι ϋλεγχοι περιλαμβϊνουν επύςκεψη ςτο χώρο του ϋργου ό, ςε
περύπτωςη ϊυλησ ενϋργειασ, ςτον αρμϐδιο για την ενϋργεια.
4. Η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ πραγματοποιεύ εκ των υςτϋρων ελϋγχουσ ςε ϋργα καθ' ϐλη τη
διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ μεταξϑ ΟΣΔ και αντύςτοιχου δικαιοϑχου. Οι ϋλεγχοι αυτού
πραγματοποιοϑνται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 30 του (ΕΚ) 1975/2006 και το ΔΕ του ΠΑΑ. Κϊθε
ημερολογιακϐ ϋτοσ πραγματοποιοϑνται εκ των υςτϋρων ϋλεγχοι που καλϑπτουν τουλϊχιςτον
το 1% των επιλϋξιμων δαπανών των ϋργων, που εύχαν τελικό πληρωμό το αμϋςωσ
προηγοϑμενο ϋτοσ. Οι εκ των υςτϋρων ϋλεγχοι ςτηρύζονται ςε ανϊλυςη των κινδϑνων και των
οικονομικών επιπτώςεων των διαφϐρων ϋργων, υπομϋτρων ό μϋτρων. Οι ελεγκτϋσ που
πραγματοποιοϑν τουσ εκ των υςτϋρων ελϋγχουσ δεν πρϋπει να ϋχουν εμπλακεύ ςε ελϋγχουσ
πριν απϐ τισ πληρωμϋσ για το ύδιο ϋργο.
5. τισ περιπτώςεισ που απαιτεύται, διενεργοϑνται απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ
ςυμπληρωματικού και ϋκτακτοι ϋλεγχοι.
6. Εκτϐσ των ανωτϋρω ελϋγχων, διενεργοϑνται ςτισ ΟΣΔ και τουσ δικαιοϑχουσ των ϋργων
ϋλεγχοι απϐ την ΕΤΔ του ΠΑΑ, απϐ τον Οργανιςμϐ Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και απϐ τα
εντεταλμϋνα κοινοτικϊ ϐργανα.
7. τισ περιπτώςεισ που απϐ τον ϋλεγχο των αρμϐδιων εθνικών και κοινοτικών οργϊνων
διαπιςτωθεύ αχρεώςτητη ό παρϊνομη καταβολό ποςών ενιςχϑςεων, τα ποςϊ αυτϊ θα
ανακτώνται ςϑμφωνα με τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και ενημερώνονται κατϊ
περύπτωςη ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΤΔ του ΠΑΑ και η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ.
Άρθρο 25
Διεκπεραύωςη καταγγελιών – αναφορών
1. Η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ ςτο πλαύςιο τόρηςησ τησ υποχρϋωςόσ τησ που απορρϋει απϐ το
ϊρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ, απευθϑνει ςτην ΟΣΔ ερώτημα-αύτημα για
παροχό ςτοιχεύων και απϐψεων επύ των υποβληθειςών ςε αυτόν καταγγελιών, αναφορών,
αιτόςεων πολιτών που ςχετύζονται με την υλοπούηςη τοπικοϑ προγρϊμματοσ προςϋγγιςησ
LEADER.
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2. Η ΟΣΔ οφεύλει να απαντϊ ςτην ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ πλόρωσ, με αποςτολό ϐλων των
ςχετικών εγγρϊφων, επύ ϐλων των αιτιϊςεων τησ ςχετικόσ καταγγελύασ-αναφορϊσ εντϐσ
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ 30 ημερών απϐ την παραλαβό του ωσ ϊνω ερωτόματοσ τησ ΕΤΔ
LEADER του ΠΑΑ. Η ωσ ϊνω απϊντηςη τησ ΟΣΔ δεν πρϋπει να αποτελεύ απλό διαβύβαςη
ςτοιχεύων, αλλϊ πρϋπει να περιϋχει τισ απϐψεισ τησ πλόρωσ και επαρκώσ αιτιολογημϋνεσ επύ
ϐλων των ιςχυριςμών – αιτιϊςεων τησ καταγγελύασ-αναφορϊσ του ενδιαφερομϋνου.
3. Με το ωσ ϊνω ερώτημα-αύτημα τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ προσ την ΟΣΔ, αναςτϋλλεται
υποχρεωτικϊ κϊθε εκκρεμόσ διαδικαςύα (αξιολϐγηςησ, διαγωνιςμοϑ, υπογραφόσ ςϑμβαςησ,
πληρωμόσ κ.λπ.) που διενεργεύται απϐ την ΟΣΔ ό απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ και ςχετύζεται
με τη ςυγκεκριμϋνη καταγγελύα. Οι εν λϐγω διαδικαςύεσ διενεργοϑνται και ολοκληρώνονται
μετϊ το πϐριςμα τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ και τη ςχετικό απϊντηςη ςτον πολύτη κι εφϐςον
δεν προκϑψουν ουςιώδεισ πλημμϋλειεσ τησ ΟΣΔ και η καταγγελύα δεν κριθεύ βϊςιμη ό εφϐςον,
μετϊ τη διαπύςτωςη πλημμελειών, η ΟΣΔ ςυμμορφωθεύ. Κατ’ εξαύρεςη η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ
μπορεύ, ςε ειδικϊ αιτιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, να αποφαςύςει τη μη αναςτολό των ςχετικών
διαδικαςιών. την περύπτωςη αυτό η προθεςμύα τησ παραγρϊφου (2) για την απϊντηςη τησ
ΟΣΔ εύναι δϋκα (10) ημϋρεσ.
4. Κατϐπιν τησ απϊντηςησ τησ ΟΣΔ και τησ ςυγκϋντρωςησ ϐλων των απαιτοϑμενων ςτοιχεύων,
η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ, αφοϑ τα εξετϊςει, ςυντϊςςει ςχετικϐ πϐριςμα ςε ςχϋςη με ϐςα
αναφϋρονται ςτην καταγγελύα – αναφορϊ και το κοινοποιεύ ςτον καταγγϋλλοντα και ςτην
ΟΣΔ. ε περύπτωςη που απϐ την εξϋταςη τησ υπϐθεςησ προκϑψουν πλημμϋλειεσ τησ ΟΣΔ, αυτό
υποχρεοϑται να ςυμμορφωθεύ μϋςα ςε προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών με ταυτϐχρονη
ϋγγραφη ενημϋρωςη τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ. ε περύπτωςη μη ςυμμϐρφωςησ τησ ΟΣΔ, η
ςχετικό καταγγελύα-αναφορϊ θα αποτελϋςει αντικεύμενο ελϋγχου απϐ την ΕΤΔ LEADER του
ΠΑΑ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 18.6, 20.14 και 24, με ϐλεσ τισ νϐμιμεσ ςυνϋπειεσ.
5. Η κατϊ τα ανωτϋρω δυνατϐτητα υποβολόσ καταγγελιών και η αντύςτοιχη υποχρϋωςη τησ
ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ προσ εξϋταςη αυτών πρϋπει να αναφϋρονται ρητϊ ςτην προκόρυξη του
ϊρθρου 17 καθώσ και ςτη ςϑμβαςη του ϊρθρου 18 τησ παροϑςασ.
Άρθρο 26
Επιβολό κυρώςεων ςτην ΟΣΔ κατϊ την εφαρμογό του τοπικού προγρϊμματοσ
1. Κατϊ τη διϊρκεια εφαρμογόσ του τοπικοϑ προγρϊμματοσ θα επιβληθοϑν κυρώςεισ ςτισ
ακϐλουθεσ περιπτώςεισ:
την περύπτωςη μη τόρηςησ των προθεςμιών και χρονικών ορύων που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 17 παρ.3, ςτο ϊρθρο 18, παρ. 13 και 16, ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4, ςτο ϊρθρο 21 παρ.
3, ςτο ϊρθρο 23 παρ. 4 και ςτο ϊρθρο 25 παρ. 2, 3 και 4 τησ παροϑςασ, επιβϊλλεται
πρϐςτιμο ϑψουσ εκατϐ (100) ΕΤΡΨ για κϊθε ημϋρα καθυςτϋρηςησ.
την περύπτωςη ουςιωδών πλημμελειών που θεραπεϑονται μϐνο με επανϊληψη τησ
διαδικαςύασ και οι οπούεσ οφεύλονται ςε υπαιτιϐτητα/ςυνυπαιτιϐτητα τησ ΟΣΔ,
αναφορικϊ με τη διαδικαςύα προκόρυξησ (ϐπωσ μη τόρηςη των οδηγιών και
υποδειγμϊτων τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ, μη ορθό δημοςύευςη, δημοςύευςη χωρύσ την
προηγοϑμενη ϋγκριςη τησ ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ, ςϑνθεςη επιτροπών αξιολϐγηςησ και
ενςτϊςεων που δεν πληρού τουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ που τύθενται, μη ενημϋρωςη
των ενδιαφερϐμενων για το δικαύωμα υποβολόσ ενςτϊςεων, μη τόρηςη των
προθεςμιών για την υποβολό ενδιαφϋροντοσ απϐ δυνητικοϑσ δικαιοϑχουσ και
υποβολόσ ενςτϊςεων απϐ υποψόφιουσ), επιβϊλλεται πρϐςτιμο ϑψουσ 1% επύ του
προκηρυςςϐμενου ποςοϑ και μϋχρι €10.000.
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την περύπτωςη επιβολόσ δημοςιονομικόσ διϐρθωςησ ςε βϊροσ δικαιοϑχου του μϋτρου
41 ωσ αποτϋλεςμα ελϋγχων τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 24 τησ παροϑςασ,
επιβϊλλεται πρϐςτιμο ςτην ΟΣΔ ϑψουσ 10% επύ του ποςοϑ τησ δημοςιονομικόσ
διϐρθωςησ. Η κϑρωςη αυτό δεν εφαρμϐζεται ςτισ περιπτώςεισ που κοινοποιοϑνται
ςτην Τπηρεςύα προβλόματα και παρατυπύεσ, που διαπιςτώνονται απϐ την ΟΣΔ ϑςτερα
απϐ δικϐ τησ ϋλεγχο και αφοροϑν αποδεδειγμϋνα ενϋργειεσ του δικαιοϑχου μετϊ την
καταβολό τησ ενύςχυςησ. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, η ΟΣΔ ενημερώνει εγγρϊφωσ την
Τπηρεςύα πριν την ημερομηνύα διενϋργειασ του ςχετικοϑ ελϋγχου τησ.
ε περύπτωςη λόψησ απϐ την ΟΣΔ (ϐργανα τησ εταιρεύασ ό/και Επιτροπϋσ ό/και μϋλη
αυτών ό/και ςτελϋχη τησ εταιρεύασ) οποιαςδόποτε φϑςησ ανταλλϊγματοσ (αμοιβόσ
κ.λπ.) απϐ υποψόφιουσ ό τουσ δικαιοϑχουσ για την αξιολϐγηςη και επιλογό των
προτϊςεών τουσ ό για την καταβολό ενύςχυςησ ςε αυτοϑσ, καταγγϋλλεται η ςϑμβαςη
μεταξϑ ΟΣΔ και Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και καταπύπτει η
εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ του ϊρθρου 14 τησ παροϑςασ.
ε περύπτωςη που ςυντρϋχουν περιςςϐτερεσ τησ μύασ εκ των ανωτϋρω περιπτώςεων, τα
πρϐςτιμα επιβϊλλονται ςωρευτικϊ ςτην ΟΣΔ για κϊθε μύα απϐ αυτϋσ.
2. Σα ανωτϋρω διαπιςτώνονται απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτα
ϊρθρα 16, 17, 18, 20, 21, 24 και 25 τησ παροϑςασ. Εν ςυνεχεύα, η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ καλεύ
την ΟΣΔ να διατυπώςει εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών εγγρϊφωσ τισ
απϐψεισ και τυχϐν αντιρρόςεισ τησ.
3. την περύπτωςη που η ΟΣΔ δεν υποβϊλει ςτην ωσ ϊνω προθεςμύα τισ ςχετικϋσ απϐψεισ τησ ό
οι αιτιϊςεισ τησ ΟΣΔ δεν κριθοϑν βϊςιμεσ, η ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ προβαύνει ςε τροποπούηςη
του τοπικοϑ προγρϊμματοσ, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ πραγματοποιεύται μεύωςη των
εγκεκριμϋνων πιςτώςεων του μϋτρου 431, ανϊλογα με τα επιβληθϋντα πρϐςτιμα κατϊ τα
ανωτϋρω. Οι ςχετικϋσ πιςτώςεισ που αφαιροϑνται απϐ το μϋτρο 431 δϑναται να μεταφερθοϑν
ςε ϊλλα μϋτρα και δρϊςεισ του τοπικοϑ προγρϊμματοσ μετϊ απϐ ςχετικϐ αύτημα τησ ΟΣΔ. ε
περύπτωςη μη ϑπαρξησ επαρκοϑσ ϑψουσ διαθϋςιμων πιςτώςεων ςτο πλαύςιο του μϋτρου 431,
πραγματοποιεύται μερικό κατϊπτωςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ του ϊρθρου
14 τησ παροϑςασ.
4. Εκτϐσ των ανωτϋρω, ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, που κατ’ ελϊχιςτον ανϋρχονται ςε ϋνα
ϋτοσ, επανεξετϊζεται απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ το ποςϐ δημϐςιασ δαπϊνησ του μϋτρου
431 του τοπικοϑ προγρϊμματοσ, το οπούο δϑναται να μειωθεύ ςτην περύπτωςη διαπύςτωςησ
αδικαιολϐγητων καθυςτερόςεων ςτην πορεύα υλοπούηςόσ του και ςτην απορρϐφηςη των
πιςτώςεων και μη ςυμμϐρφωςησ τησ ΟΣΔ ςε ςχετικϋσ ςυςτϊςεισ που διατυπώθηκαν κατϊ τη
διϊρκεια του ϋτουσ απϐ την ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ προσ την ΟΣΔ.
Άρθρο 27
Καταλογιςμόσ ευθυνών
Οποιαδόποτε απώλεια, ζημύα ό βλϊβη υφύςταται η ΟΣΔ, το προςωπικϐ τησ ό οι εκπρϐςωπού
τησ ό προκαλεύται απϐ αυτόν ςε τρύτουσ κατϊ την εφαρμογό τησ ςϑμβαςησ που υπογρϊφεται
μεταξϑ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και τησ ΟΣΔ για την εφαρμογό του
τοπικοϑ προγρϊμματοσ προςϋγγιςησ LEADER ςτο πλαύςιο του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, βαρϑνει
αποκλειςτικϊ την ΟΣΔ.
Άρθρο 28
Εξαςφϊλιςη Δημόςιασ Δαπϊνησ
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Η δαπϊνη που προκαλεύται απϐ την παροϑςα ανϋρχεται ςε €295.266.850, ποςϐ που
αντιςτοιχεύ ςτη Δημϐςια Δαπϊνη του Ωξονα 4 του ΠΑΑ, ϐπωσ αυτϐ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
Σο ποςϐ αυτϐ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ, εγγρϊφεται ςτο Πρϐγραμμα Δημοςύων Επενδϑςεων του
Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων με ϋναν κωδικϐ αριθμϐ για το ςϑνολο των
πιςτώςεων του Ωξονα 4.

Άρθρο 29
Σελικϋσ διατϊξεισ
Εξουςιοδοτεύται ο Τπουργϐσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων με αποφϊςεισ του να
καθορύζει τισ λεπτομϋρειεσ εφαρμογόσ τησ παροϑςασ.
Η παροϑςα να δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ.
Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
& ΝΑΤΣΙΛΙΑ

. ΑΡΝΑΟΤΣΑΚΗ
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ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
1. Γραφεύο κασ Τπουργοϑ
2. Γραφεύο Τφυπουργοϑ, κ. τ. Αρναουτϊκη
3. Εθνικό Αρχό υντονιςμοϑ - ΕΤ υντονιςμοϑ τησ εφαρμογόσ Επιχειρηςιακών
Προγραμμϊτων
IΙ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ
1. Γραφεύο κασ Τπουργοϑ
2. Γραφεύο κ. Τφυπουργοϑ
3. Γραφεύα κ.κ. Γεν. Γραμματϋων
4. Γραφεύο κ. Ειδικοϑ Γραμματϋα
5. ΕΤΔ Προγρϊμματοσ «Αγροτικό Ανϊπτυξη τησ Ελλϊδασ 2007-2013»
6. Ειδικό Τπηρεςύα υγχρηματοδοτοϑμενων Μϋτρων & Πρϊξεων Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ
7. Ειδικό Τπηρεςύα υντονιςμοϑ και Εφαρμογόσ Οριζϐντιων Πολιτικών Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ
8. ΕΤΔ Ε.Π «Αλιεύα 2007 - 2013»
9. ΟΠΕΚΕΠΕ – Δ/νςη Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Αλιεύασ
10. Δ/νςη Προγραμματιςμοϑ & Γ.Δ.
11. ΕΤΔ LEADER του ΠΑΑ - Όλεσ τισ Μονϊδεσ
IΙΙ. ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
DG AGRI / Ε.Ι.2
IV. ΟΜΑΔΕ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ – Ϊδρεσ τουσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Εντϊςεισ ενύςχυςησ ϋωσ 31/12/2010
Μϋτρα / Τπομϋτρα /
Δρϊςεισ
L123α,
L123β (προϒπολογιςμοϑ ≤
200.000, καθεςτώσ de
minimis)

L123β (προϒπολογιςμοϑ
>200.000),
L311, L312,
L313 (δρϊςεισ 5 ϋωσ 9)

L313 (δρϊςεισ 1 ϋωσ 3),
L321 (δρϊςεισ 1 & 2),
L322 (δρϊςεισ 1 & 2),
L323 (δρϊςεισ 1, 2α, 3 & 4)
L313 – 4

L321 – 3

L322 – 3

Περιοχϋσ εφαρμογόσ
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
Α.Μ.Θ.(*), Ϋπειροσ, Δυτικό Ελλϊδα
Θεςςαλύα(*), Ιϐνια Νηςιϊ, Κρότη
Πελοπϐννηςοσ
Β. Αιγαύο
Κεντρικό Μακεδονύα, Δυτικό Μακεδονύα,
Αττικό
Βοιωτύα, Υθιώτιδα, Εϑβοια
Νϐτιο Αιγαύο
Υωκύδα, Ευρυτανύα
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα

50
40

Κοινοτικό
υμμετοχό
(ποςοςτϐ επύ Δ/Δ)
80
55

Εθνικό υμμετοχό
(ποςοςτϐ επύ
Δ/Δ)
20
45

100
100
100
100
100

65
60
50
60
60

85
80
80
80
85

15
20
20
20
15

35
40
50
40
40

100
100
100
100
100
100

50
50
50
50
100
100

80
55
85
55
80
55

20
45
15
45
20
45

50
50
50
50
0
0

100
100
100

100
70
70

85
80
55

15
20
45

0
30
30

100
100
100

70
75
75

85
80
55

15
20
45

30
25
25

100
100
100

75
60
60

85
80
55

15
20
45

25
40
40

υνολικ
ϐ Κϐςτοσ

Δημϐςια
Δαπϊνη

100
100

Ιδιωτικό
υμμετοχό
50
60

38
Μϋτρα / Τπομϋτρα /
Δρϊςεισ

Περιοχϋσ εφαρμογόσ

υνολικ
ϐ Κϐςτοσ

Δημϐςια
Δαπϊνη

Κοινοτικό
υμμετοχό
(ποςοςτϐ επύ Δ/Δ)

Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
100
60
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
100
75
τερεϊ Ελλϊδα
100
75
L323 – 2β
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
100
75
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
100
100
τερεϊ Ελλϊδα
100
100
421 – 431
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
100
100
(*) Για τα νηςιϊ των περιφερειών ΑΜΘ και Θεςςαλύασ η κατανομό Κοινοτικό και Εθνικόσ
διαμορφώνεται ςε ποςοςτό 85% και 15% αντύςτοιχα
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Εθνικό υμμετοχό
(ποςοςτϐ επύ
Δ/Δ)

Ιδιωτικό
υμμετοχό

85
80
55

15
20
45

40
25
25

85
80
55

15
20
45

25
0
0

85
15
0
ςυμμετοχόσ επύ τησ Δημόςιασ Δαπϊνησ

39
Εντϊςεισ ενύςχυςησ από 1/1/2011 ϋωσ 31/12/2013

50
40

Κοινοτικό
υμμετοχό
(ποςοςτϐ επύ Δ/Δ)
80
55

Εθνικό υμμετοχό
(ποςοςτϐ επύ
Δ/Δ)
20
45

100
100
100
100
100

65
60
50
50
50

85
80
80
80
85

15
20
20
20
15

35
40
50
50
50

100
100
100
100

40
35
35
40

80
55
85
55

20
45
15
45

60
65
65
60

περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ

100

100

80

20

0

τερεϊ Ελλϊδα
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα

100

100

55

45

0

100
100
100

100
70
70

85
80
55

15
20
45

0
30
30

100
100
100

70
75
75

85
80
55

15
20
45

30
25
25

100
100
100

75
60
60

85
80
55

15
20
45

25
40
40

100

60

85

15

40

Μϋτρα / Τπομϋτρα /
Δρϊςεισ
L123α,
L123β (προϒπολογιςμοϑ ≤
200.000, καθεςτώσ de
minimis)

L123β (προϒπολογιςμοϑ
>200.000),
L311, L312,
L313 (δρϊςεισ 5 ϋωσ 9)

L313 (δρϊςεισ 1 ϋωσ 3),
L321 (δρϊςεισ 1 & 2), L322
(δρϊςεισ 1 & 2), L323
(δρϊςεισ 1, 2α, 3 & 4)
L313 – 4

L321 – 3

L322 – 3

υνολικϐ
Κϐςτοσ

Δημϐςια
Δαπϊνη

περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
τερεϊ Ελλϊδα
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
Α.Μ.Θ.(*), Ϋπειροσ, Δυτικό Ελλϊδα
Θεςςαλύα(*), Ιϐνια Νηςιϊ, Κρότη
Πελοπϐννηςοσ
Β. Αιγαύο
Κεντρικό Μακεδονύα, Δυτικό Μακεδονύα,
Αττικό (**)
Βοιωτύα, Υθιώτιδα, Εϑβοια
Νϐτιο Αιγαύο
Υωκύδα, Ευρυτανύα

100
100

Περιοχϋσ εφαρμογόσ

Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων

«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ελύδα 39

Ιδιωτικό
υμμετοχό
50
60

40
Μϋτρα / Τπομϋτρα /
Δρϊςεισ

Περιοχϋσ εφαρμογόσ

υνολικϐ
Κϐςτοσ

Δημϐςια
Δαπϊνη

Κοινοτικό
υμμετοχό
(ποςοςτϐ επύ Δ/Δ)
80
55

Εθνικό υμμετοχό
(ποςοςτϐ επύ
Δ/Δ)
20
45

Ιδιωτικό
υμμετοχό

περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
100
75
τερεϊ Ελλϊδα
100
75
L323 – 2β
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
100
75
85
15
περιφϋρειεσ ςϑγκλιςησ
100
100
80
20
τερεϊ Ελλϊδα
100
100
55
45
421 – 431
Βϐρειο Αιγαύο, Νϐτιο Αιγαύο, λοιπϊ νηςιϊ
Αιγαύου < 100.000 κατούκων
100
100
85
15
(*) Για τα νηςιϊ των περιφερειών ΑΜΘ και Θεςςαλύασ η κατανομό Κοινοτικό και Εθνικόσ ςυμμετοχόσ επύ τησ Δημόςιασ Δαπϊνησ
διαμορφώνεται ςε ποςοςτό 85% και 15% αντύςτοιχα
(**) Μια ό περιςςότερεσ από τισ εν λόγω περιφϋρειεσ θα παραμεύνουν επιλϋξιμεσ βϊςει του ϊρθρου 87 παρϊγραφοσ 3 ςτοιχεύο α) και το
ανώτατο όριο για την περύοδο 1/1/2011 ϋωσ 31/12/2013 θα αυξηθεύ ςε 50% εϊν η επανεξϋταςη που θα πραγματοποιηθεύ το 2010 δεύξει ότι
το κατϊ κεφαλό ΑΕΠ τουσ ϋχει μειωθεύ κϊτω από το 75% του μϋςου όρου τησ ΕΕ-25
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25
25
25
0
0
0
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ

Ομϊδα Τπομϋτρων 411
Τπομϋτρο L123 "Αύξηςη τησ αξύασ των γεωργικών και δαςοκομικών προώόντων"
Δρϊςη L123α "Αύξηςη τησ αξύασ των γεωργικών προώόντων"
α) Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. διαμϐρφωςη περιβϊλλοντοσ χώρου.
2. καταςκευό ό βελτύωςη ακινότων.
3. προμόθεια και εγκατϊςταςη νϋου μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ ςυμπεριλαμβανομϋνου
και του λογιςμικοϑ πληροφορικόσ και του εξοπλιςμοϑ των εργαςτηρύων ςτο βαθμϐ που
εξυπηρετεύ τη λειτουργύα τησ μονϊδασ.
4. εγκαταςτϊςεισ βιολογικοϑ καθαριςμοϑ ϐχι ωσ μεμονωμϋνη δρϊςη αλλϊ ωσ τμόμα τησ
ςυνολικόσ επϋνδυςησ.
5. αγορϊ καινοϑργιων οχημϊτων – ιςοθερμικών βυτύων, αναγκαύων για τη μεταφορϊ του
γϊλακτοσ προσ το χώρο τυποπούηςησ – μεταπούηςησ, καθώσ και αγορϊ καινοϑργιων
οχημϊτων ψυγεύων μϐνο για τα νηςιϊ του Αιγαύου.
6. γενικϊ ϋξοδα, ϐπωσ αμοιβϋσ μηχανικών και ςυμβοϑλων, λοιπϋσ δαπϊνεσ ϋκδοςησ ϊδειασ
δϐμηςησ, δαπϊνεσ για μελϋτεσ ςκοπιμϐτητασ, δαπϊνεσ για τη δημιουργύα
αναγνωρύςιμου ςόματοσ (ετικϋτασ) του προώϐντοσ, απϐκτηςη διπλωμϊτων
ευρεςιτεχνύασ, ϋρευνα αγορϊσ για τη διαμϐρφωςη τησ εικϐνασ του προώϐντοσ
(ςυςκευαςύα, επιςόμανςη) και ϊδειεσ πϋραν των παραπϊνω δαπανών και μϋχρι ορύου
10% του ςυνϐλου του προϒπολογιςμοϑ.
7. δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κϐςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ και ποιοτικών ςημϊτων (ςυμπεριλαμβανομϋνων των δαπανών
για την εκπαύδευςη του προςωπικοϑ), καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που καταβϊλλονται
απϐ τουσ δικαιοϑχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ, απϐ τα αρμϐδια εθνικϊ ϐργανα,
οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων αυτών.
8. αγορϊ fax, τηλεφωνικών εγκαταςτϊςεων, επύπλων γραφεύου και εξοπλιςμοϑ για
ςϑνδεςη με ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ διαδικτϑου, δικτϑων ενδοεπικοινωνύασ και
ηλεκτρονικών υπολογιςτών και ςυςτημϊτων αςφαλεύασ των εγκαταςτϊςεων.
9. καταςκευό κατοικύασ φϑλαξησ των εγκαταςτϊςεων μϋχρι του ποςοϑ των €50.000.
β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Αγορϊ οικοπϋδου.
2. Αγορϊ ό απϐκτηςη κτιριακών εγκαταςτϊςεων, ανεξϊρτητα αν πρϐκειται για παλιϋσ ό
καινοϑργιεσ και την πιθανό προηγοϑμενη χρόςη τουσ.
3. Προςωρινϊ ϋργα μη αμϋςωσ ςυνδεϐμενα με την εκτϋλεςη τησ πρϊξησ (π.χ. προςωρινϐ
υπϐςτεγο για τη φϑλαξη υλικών, κ.λπ.).
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4. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και πϊςησ φϑςεωσ φϐροι και δημοςιονομικϋσ επιβαρϑνςεισ
του δικαιοϑχου τησ επϋνδυςησ.
5. Εξοπλιςμϐ αναψυχόσ (τηλεορϊςεισ, video, κ.λπ.).
6. Αγορϊ οχημϊτων εν γϋνει εκτϐσ των ειδικών και αναγκαύων ϐπωσ αναφϋρονται ςτην
προηγοϑμενη παρϊγραφο.
7. Λοιπϐσ εξοπλιςμϐσ γραφεύων (αριθμομηχανϋσ, φωτοτυπικϊ, ϋπιπλα κ.λπ.) εκτϐσ των
αναφερομϋνων ςτο ςημεύο 8 τησ παραγρϊφου (α) ανωτϋρω.
8. Αγορϊ υλικών αποςβϋςιμων ςε διϊρκεια μικρϐτερη του ϋτουσ.
9. Μη φυςικϋσ επενδϑςεισ ςυμπεριλαμβανομϋνων των δημοςιονομικών επιβαρϑνςεων
κϊθε εύδουσ ςε βϊροσ των δικαιοϑχων.
10. Εκπαύδευςη προςωπικοϑ εκτϐσ των αναφερομϋνων ςτο ςημεύο 7 τησ παραγρϊφου (α)
ανωτϋρω.
11. Διευκρινύζεται ϐτι η ϊδεια ανϋγερςησ των κτιρύων, οι αμοιβϋσ των μηχανικών και
αρχιτεκτϐνων για τισ μελϋτεσ, καθώσ και οι εδαφοτεχνικϋσ μελϋτεσ εύναι επιλϋξιμεσ και
δϑνανται να ενιςχϑονται, ενώ η αςφϊλιςη του μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ δεν εύναι
επιλϋξιμη δαπϊνη.
12. Αποζημιώςεισ που πληρώνονται απϐ τουσ δικαιοϑχουσ ςε τρύτουσ για απαλλοτριώςεισ,
εκκρεμϐτητεσ κ.λπ.
13. Ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
14. Ϊργα ςυντόρηςησ κτιριακών εγκαταςτϊςεων και μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ.
15. Αγορϊ μεταχειριςμϋνων μηχανημϊτων και εξοπλιςμοϑ.
16. Εργαςύεσ πρϊςινου (δενδροφυτεϑςεισ, γκαζϐν, κ.λπ.) καθώσ και ϋργα διακϐςμηςησ.
17. Ϊργα οδοποιύασ εκτϐσ των ορύων του οικοπϋδου εγκατϊςταςησ τησ μονϊδασ πϋραν των
απολϑτωσ αναγκαύων για την εξυπηρϋτηςη τησ μονϊδασ.
18. Αμοιβϋσ προςωπικοϑ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των επιβαρϑνςεων τησ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ, πληρωτϋεσ απϐ το δικαιοϑχο ςτο προςωπικϐ του, εκτϐσ αν αυτϐ
προςλαμβϊνεται ειδικϊ για να εργαςτεύ αποκλειςτικϊ για την υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ
και να απολυθεύ με την ολοκλόρωςό τησ.
19. Γενικϊ ϋξοδα ϊνω του 10% επύ του ςυνϐλου των επιλϋξιμων δαπανών.
20. Δαπϊνεσ που αφοροϑν την αϑξηςη τησ δυναμικϐτητασ ςε τομεύσ ϐπου υπϊρχει
περιοριςμϐσ ςτην παραγωγό απϐ τισ ΚΟΑ γεωργικών προώϐντων.
21. Δαπϊνεσ που αφοροϑν την απλό αντικατϊςταςη.
22. Δαπϊνεσ για τον καθαριςμϐ τησ αρχικόσ θϋςησ ςε περιπτώςεισ μετεγκατϊςταςησ και
κϐςτοσ αποξόλωςησ και μεταφορϊσ του παλαιοϑ εξοπλιςμοϑ ό μϋροσ αυτοϑ ςτη νϋα
θϋςη.
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Δρϊςη L123β "Αύξηςη τησ αξύασ των δαςοκομικών προώόντων"
α) Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Διαμϐρφωςη περιβϊλλοντοσ χώρου. ’ αυτόν δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι εργαςύεσ
πραςύνου (δενδροφυτεϑςεισ, γκαζϐν, κλπ.) καθώσ και τα ϋργα διακϐςμηςησ
2. Καταςκευό ό βελτύωςη ακινότων.
3. Προμόθεια και εγκατϊςταςη
εξοπλιςμοϑ και λογιςμικών.

νϋου

μηχανολογικοϑ

εξοπλιςμοϑ,

τεχνολογικοϑ

4. Εγκαταςτϊςεισ βιολογικοϑ καθαριςμοϑ μϐνο ςε νϋεσ μονϊδεσ.
5. Αγορϊ ειδικοϑ τϑπου οχημϊτων (φορτωτϋσ, πλατφϐρμεσ) αναγκαύων για τη μεταφορϊ
του βαςικοϑ πρωτογενοϑσ προώϐντοσ προσ το χώρο τυποπούηςησ – μεταπούηςησ.
6. Αγορϊ λοιποϑ εξοπλιςμοϑ απαραύτητου για τη λειτουργύα του ϋργου.
7. Γενικϊ ϋξοδα, ϐπωσ αμοιβϋσ μηχανικών για τισ μελϋτεσ, ςυμβοϑλων, δαπϊνεσ για μελϋτεσ
ςκοπιμϐτητασ και ϊδειεσ ανϋγερςησ κτιρύων πϋραν των παραπϊνω δαπανών και μϋχρι
ορύου 12% του ςυνϐλου.
8. Δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κϐςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ και ποιοτικών ςημϊτων (ςυμπεριλαμβανομϋνων των δαπανών
για την εκπαύδευςη του προςωπικοϑ), καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που καταβϊλλονται
απϐ τουσ δικαιοϑχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ, απϐ τα αρμϐδια εθνικϊ ϐργανα,
οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων αυτών.
9. Αγορϊ Ηλεκτρονικών υπολογιςτών (software και hardware) και ςχετικοϑ εξοπλιςμοϑ
για ςϑνδεςη με ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ διαδικτϑου.
β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Επενδϑςεισ που αφοροϑν λιανικϐ εμπϐριο.
2. Επενδϑςεισ για τη δημιουργύα μεταποιητικών μονϊδων, οι οπούεσ δεν επεξεργϊζονται
και την εθνικό παραγωγό.
3. Αγορϊ οικοπϋδου.
4. Αγορϊ ό απϐκτηςη κτιριακών εγκαταςτϊςεων, ανεξϊρτητα αν πρϐκειται για παλιϋσ ό
καινοϑργιεσ, ανεξϊρτητα τησ προηγοϑμενησ χρόςησ τουσ.
5. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα, πϊςησ φϑςεωσ φϐροι και δημοςιονομικϋσ επιβαρϑνςεισ του
δικαιοϑχου.
6. Εξοπλιςμϐσ αναψυχόσ (τηλεορϊςεισ, video, κ.λπ.).
7. Αγορϊ οχημϊτων εν γϋνει, εκτϐσ των ειδικών και αναγκαύων, ϐπωσ αναφϋρονται ςτισ
επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ.
8. Λοιπϐσ εξοπλιςμϐσ γραφεύων (γραφομηχανϋσ, αριθμομηχανϋσ, φωτοτυπικϊ, ϋπιπλα
κ.λπ.), εκτϐσ των αναφερομϋνων ςτισ επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ.
9. Αγορϊ υλικών αποςβϋςιμων ςε διϊρκεια μικρϐτερη του ϋτουσ για τισ επενδϑςεισ
προϒπολογιςμοϑ ϊνω των €10.000.
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10. Δαπϊνεσ που αφοροϑν κϊθε εύδουσ δημοςιονομικό επιβϊρυνςη ςε βϊροσ των
δικαιοϑχων.
11. Αποζημιώςεισ, που πληρώνονται απϐ τουσ δικαιοϑχουσ ςε τρύτουσ, για απαλλοτριώςεισ,
εκκρεμϐτητεσ κ.λπ.
12. Ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
13. Ϊργα οδοποιύασ εκτϐσ των ορύων του οικοπϋδου εγκατϊςταςησ τησ μονϊδασ, πϋραν των
απολϑτωσ αναγκαύων οδικόσ ςϑνδεςησ για την εξυπηρϋτηςη τησ μονϊδασ με το όδη
υπϊρχον οδικϐ δύκτυο, η οπούα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα 500 m.
14. Αμοιβϋσ προςωπικοϑ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των επιβαρϑνςεων τησ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ, πληρωτϋεσ απϐ το δικαιοϑχο ςτο προςωπικϐ του, εκτϐσ αν αυτϐ
προςλαμβϊνεται ειδικϊ για να εργαςτεύ αποκλειςτικϊ για την υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ
και να απολυθεύ με την ολοκλόρωςό τησ.
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Ομϊδα Τπομϋτρων 413
α) Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
Τπομϋτρο L312: "τόριξη τησ δημιουργύασ και ανϊπτυξησ πολύ μικρών
επιχειρόςεων" και αντύςτοιχεσ δρϊςεισ του υπομϋτρου L311
1. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, ϐπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών
υδραυλικών εργαςιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.

εργαςιών,

2. Δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, ϐπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ
με δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμϐσ, φυτεϑςεισ, κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινοϑργιου μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικοϑ ηλεκτρονικών υπολογιςτών, μϋχρι την αγοραςτικό του αξύα.
Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ.
4. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιποϑ εξοπλιςμοϑ απαραύτητου για τη λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ.
5. Γενικϋσ δαπϊνεσ ςυνδεϐμενεσ με τα ανωτϋρω ϐπωσ, αμοιβϋσ μηχανικών και ςυμβοϑλων,
δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαραύτητων αδειών, ϐπωσ οικοδομικό ϊδεια, δαπϊνεσ για
μελϋτεσ ςκοπιμϐτητασ και οικονομοτεχνικϋσ μελϋτεσ για την εγκατϊςταςη ΑΠΕ κ.λπ. Οι
ανωτϋρω δαπϊνεσ δεν μποροϑν να υπερβαύνουν το 12% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ τησ
επϋνδυςησ.
6. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ, ϐπωσ η ϋκδοςη διαφημιςτικών φυλλαδύων, η
αξιοπούηςη του διαδικτϑου και ςε ποςοςτϐ μϋχρι 5% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ.
7. Δαπϊνεσ αγορϊσ ειδικών επαγγελματικών μϋςων μεταφορϊσ προώϐντων και πρώτων
υλών εντϐσ τησ επιχεύρηςησ (π.χ. ανυψωτικϊ μηχανόματα κ.λπ.), ςτην περύπτωςη που η
χρόςη τουσ εύναι πλόρωσ αιτιολογημϋνη απϐ το εύδοσ τησ επϋνδυςησ.
8. Δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κϐςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ και ποιοτικών ςημϊτων, καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που
καταβϊλλονται απϐ τουσ δικαιοϑχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ, απϐ τα αρμϐδια εθνικϊ
ϐργανα, οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων
αυτών και ςε ποςοςτϐ μϋχρι 3% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ.
Δρϊςη L312-5: "Δικτύωςη ομοειδών ό ςυμπληρωματικών επιχειρόςεων όλων των κλϊδων
τησ τοπικόσ οικονομύασ"
1. Ενϋργειεσ ενημϋρωςησ, εμψϑχωςησ, υποςτόριξησ επιχειρόςεων – μελών
2. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, διαμϐρφωςη περιβϊλλοντοσ χώρου, ηλεκτρομηχανολογικϐσ
και λοιπϐσ απαραύτητοσ εξοπλιςμϐσ για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα του νομικοϑ
προςώπου.
3. Δημιουργύα κοινών εργαςτηρύων ποιοτικοϑ ελϋγχου των προώϐντων ό των πρώτων
υλών, εξοπλιςμϐσ εξαςφϊλιςησ ποιϐτητασ (π.χ. παγολεκϊνεσ), ςυςτόματα διανομόσ,
αυτοκύνητα μεταφορϊσ α΄ ϑλησ κ.λπ.
4. Εκπϐνηςη μελϋτησ ϋρευνασ τησ αγορϊσ, μελϋτησ μϊρκετινγκ για προώθηςη των
προώϐντων των ςυνεργαζϐμενων επιχειρόςεων και μϋχρι ποςοςτοϑ 5% του ςυνολικοϑ
προϒπολογιςμοϑ του ϋργου.
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5. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ, ϐπωσ η ϋκδοςη διαφημιςτικών φυλλαδύων,
αξιοπούηςη του διαδικτϑου, ςυμμετοχό ςε εκθϋςεισ κ.λπ. του δικτϑου και των μελών
του.
6. Διοργϊνωςη διαγωνιςμών και βρϊβευςη καλών πρακτικών και πρωτϐτυπων
εφαρμογών.
Τπομϋτρο L313 "Ενθϊρρυνςη τουριςτικών δραςτηριοτότων"
Δρϊςη L313-1: "Ίδρυςη και εκςυγχρονιςμόσ τοπικών κϋντρων τουριςτικόσ πληροφόρηςησ
(γραφεύα – περύπτερα ενημϋρωςησ και πληροφόρηςησ)"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων και διαμϐρφωςησ περιβϊλλοντοσ χώρου.
3. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινοϑργιου μηχανολογικοϑ και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ, ςυμπεριλαμβανομϋνου
του λογιςμικοϑ, καθώσ και δαπϊνεσ δημιουργύασ βϊςεων δεδομϋνων.
Δρϊςη L313-2: "Σόμανςη αξιοθϋατων και μνημεύων"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ καταςκευόσ και τοποθϋτηςησ.
Δρϊςη L313-3: "Ποδηλατικϋσ διαδρομϋσ ςε περιοχϋσ τησ αγροτικόσ υπαύθρου"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ διαδρομών.
3. Δαπϊνεσ προμόθειασ και εγκατϊςταςησ ςχετικοϑ εξοπλιςμοϑ (πινακύδεσ ςόμανςησ,
κατεϑθυνςησ, φωτιςμϐσ κ.λπ.).
Δρϊςη L313-4: "Προβολό και προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων των περιοχών"
1. χεδιαςμϐσ και παραγωγό πληροφοριακοϑ και διαφημιςτικοϑ υλικοϑ, καθώσ και
δημιουργύα ντοκιμαντϋρ.
2. Διαφημιςτικϋσ καταχωρόςεισ ςε ϋντυπα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ ςτην Ελλϊδα και το
εξωτερικϐ, καθώσ και ςε τουριςτικοϑσ οδηγοϑσ.
3. Αξιοπούηςη του διαδικτϑου.
4. υμμετοχό ςε αναγνωριςμϋνεσ θεματικϋσ τουριςτικϋσ εκθϋςεισ ςτην Ελλϊδα ό ϊλλα ςε
κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε, ϐπωσ επύςησ και ςε ημερύδεσ-εκδηλώςεισ κ.λπ. ςτην Ελλϊδα και με
ποςοςτϐ μϋχρι 20% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ τησ πρϐταςησ.
5. Διεξαγωγό ημερύδων – εκδηλώςεων ενημϋρωςησ και προβολόσ.
6. Οργϊνωςη ςυνεντεϑξεων Σϑπου.
7. Δαπϊνεσ μετακύνηςησ και διαμονόσ δημοςιογρϊφων γενικοϑ και ειδικοϑ Σϑπου.
Δρϊςεισ L313-5 ϋωσ L313-9 και αντύςτοιχεσ δρϊςεισ του υπομϋτρου L311
1. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, ϐπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.
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2. Δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, ϐπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ
με δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμϐσ, φυτεϑςεισ, κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινοϑργιου μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικοϑ ηλεκτρονικών υπολογιςτών, μϋχρι την αγοραςτικό του αξύα.
Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ.
4. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιποϑ εξοπλιςμοϑ απαραύτητου για τη λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αγορϊσ παραδοςιακών ξϑλινων ςκαφών, λοιπών ςκαφών
μϐνο για τισ περιπτώςεισ επιχειρόςεων καταδυτικοϑ τουριςμοϑ, καθώσ και δαπϊνεσ για
την αγορϊ αλϐγων για δραςτηριϐτητεσ περιόγηςησ.
5. Δαπϊνεσ αγορϊσ οχημϊτων για τισ επιχειρόςεισ εναλλακτικοϑ τουριςμοϑ με ςκοπϐ τη
μεταφορϊ ειδικοϑ εξοπλιςμοϑ και εφϐςον τεκμηριώνεται πλόρωσ η αναγκαιϐτητϊ τουσ.
6. Γενικϋσ δαπϊνεσ ςυνδεϐμενεσ με τα ανωτϋρω ϐπωσ, αμοιβϋσ μηχανικών και ςυμβοϑλων,
δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαραύτητων αδειών, ϐπωσ οικοδομικό ϊδεια, δαπϊνεσ για
μελϋτεσ ςκοπιμϐτητασ και οικονομοτεχνικϋσ μελϋτεσ για την εγκατϊςταςη ΑΠΕ κ.λπ. Οι
ανωτϋρω δαπϊνεσ δεν μποροϑν να υπερβαύνουν το 12% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ τησ
επϋνδυςησ.
7. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ, ϐπωσ η ϋκδοςη διαφημιςτικών φυλλαδύων, η
αξιοπούηςη του διαδικτϑου και με ποςοςτϐ μϋχρι 5% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ.
8. Δαπϊνεσ για την κϊλυψη του κϐςτουσ μελϋτησ-εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ και ποιοτικών ςημϊτων, καθώσ επύςησ και δαπϊνεσ που
καταβϊλλονται απϐ τουσ δικαιοϑχουσ ςε αναγνωριςμϋνουσ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ
για την αρχικό πιςτοπούηςη των ςυςτημϊτων αυτών και ςε ποςοςτϐ μϋχρι 3% του
ςυνολικοϑ κϐςτουσ.
Δρϊςη L311-3: "Ίδρυςη – επϋκταςη – εκςυγχρονιςμόσ επιςκϋψιμων αγροκτημϊτων":
Εκτϐσ των ανωτϋρω επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ εύναι οι ακϐλουθεσ:
1. Εγκαταςτϊςεισ που ςχετύζονται με την καθετοπούηςη τησ παραγωγόσ του
αγροκτόματοσ. την περύπτωςη που η καθετοπούηςη αφορϊ μεταπούηςη προώϐντων
του παραρτόματοσ Ι τησ υνθόκησ, ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτο υπομϋτρο 123 και ςε
ποςοςτϐ μϋχρι 30% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ.
2. Δημιουργύα χώρου προβολόσ των προώϐντων του αγροκτόματοσ.
3. Δημιουργύα μουςειακοϑ χώρου για ϋκθεςη μηχανημϊτων, εργαλεύων και τεχνικών με
ςτϐχο την ανϊδειξη τησ αγροτικόσ κληρονομιϊσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ κατ΄ εξαύρεςη
τησ αγορϊσ παλαιοϑ εξοπλιςμοϑ για την εξυπηρϋτηςη του ςυγκεκριμϋνου ςτϐχου.
Τπομϋτρο L321: "Βαςικϋσ υπηρεςύεσ για την οικονομύα και τον αγροτικό πληθυςμό"
Δρϊςη L321-1: "Έργα υποδομόσ μικρόσ κλύμακασ (μικρϊ εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα, ϋργα
διαχεύριςησ υδατικών πόρων, μικρϊ ϋργα πρόςβαςησ ςτισ γεωργικϋσ εκμεταλλεύςεισ)"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ καταςκευόσ.
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3. Δαπϊνεσ προμόθειασ και εγκατϊςταςησ ςχετικοϑ εξοπλιςμοϑ.
Δρϊςη L321-2: "Χώροι ϊςκηςησ πολιτιςτικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραςτηριοτότων, καθώσ και δραςτηριοτότων κοινωνικόσ προςταςύασ και αλληλεγγύησ, όπωσ
κϋντρα φροντύδασ παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ, δημοτικϋσ βιβλιοθόκεσ, ωδεύα κ.λπ."
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ καταςκευόσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων.
3. Δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ του ϋργου, ϐπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ με
δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμϐσ, φυτεϑςεισ, κ.λπ.
4. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινοϑργιου μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικοϑ ηλεκτρονικών υπολογιςτών.
5. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιποϑ εξοπλιςμοϑ.
6. Αγορϊ ειδικών επαγγελματικών οχημϊτων ςτην περύπτωςη που η χρόςη τουσ εύναι
πλόρωσ αιτιολογημϋνη απϐ το εύδοσ του ϋργου.
Δρϊςη L321-3: "Ενύςχυςη πολιτιςτικών εκδηλώςεων και εκδηλώςεων ανϊδειξησ και
διατόρηςησ τησ τοπικόσ κληρονομιϊσ – ςτόριξη πολιτιςτικών φορϋων για μικρόσ κλύμακασ
υποδομό, προμόθεια εξοπλιςμού, μουςικών οργϊνων, ςτολών"
1. Δαπϊνεσ ςχεδιαςμοϑ, παραγωγόσ και διακύνηςησ υλικοϑ δημοςιοπούηςησ και προβολόσ
των εκδηλώςεων (φυλλϊδια, αφύςεσ κ.α.).
2. Ϊξοδα δημιουργύασ και καταχώρηςησ διαφημύςεων για την εκδόλωςη ςε ϋντυπα και
ηλεκτρονικϊ ΜΜΕ.
3. Ϊξοδα μύςθωςησ χώρων και εξοπλιςμοϑ για την οργϊνωςη των εκδηλώςεων.
4. Δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ των χώρων αυτών (κινητϊ χωρύςματα, προθόκεσ, φωτιςμού,
περύπτερα προβολόσ και πληροφϐρηςησ κ.λπ.).
5. Αγορϊ εξοπλιςμοϑ και οπτικοακουςτικών μϋςων για τισ ανϊγκεσ των εκδηλώςεων
(video, οθϐνεσ προβολόσ, μηχανόματα όχου κ.λπ.).
6. Παραγωγό εκθεςιακοϑ υλικοϑ (μακϋτεσ, φωτογραφόςεισ κ.λπ.).
7. Ϊρευνα / Καταγραφό πολιτιςτικών, λαογραφικών και ιςτορικών ςτοιχεύων
κληρονομιϊσ με ςτϐχο τη διατόρηςη και ανϊδειξό τουσ.
8. Ϊξοδα για τη ςυμμετοχό παραδοςιακών μουςικών, χορευτικών και θεατρικών
ςυγκροτημϊτων ό την οργϊνωςη πολιτιςτικών δρώμενων (θϋατρο, χορϐσ, φωτογραφύα
κ.α.), εφϐςον εντϊςςονται ςτο πρϐγραμμα των εκδηλώςεων, με την προϒπϐθεςη ϐτι το
κϐςτοσ των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαύνει το 20% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ τησ
εκδόλωςησ.
9. Δαπϊνεσ για την καταςκευό – αγορϊ παραδοςιακών ςτολών και για την καταςκευό –
αγορϊ παραδοςιακών μουςικών οργϊνων για τισ ανϊγκεσ των εκδηλώςεων αυτών.
10. Δαπϊνεσ για μικρόσ κλύμακασ υποδομό ωσ προσ την προμόθεια εξοπλιςμοϑ γραφεύου
(Η/Τ, fax, ϋπιπλα γραφεύου – βιβλιοθόκεσ) μϐνο απϐ ςυλλογικοϑσ φορεύσ μη
κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα και με την προϒπϐθεςη ϐτι ο φορϋασ ϋχει την ϋδρα του (με
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βϊςη το καταςτατικϐ του) ςτην περιοχό παρϋμβαςησ του υπομϋτρου και ςε ποςοςτϐ
που δεν υπερβαύνει το 10% του ςυνολικοϑ κϐςτουσ τησ εκδόλωςησ.
Τπομϋτρο 322 "Ανακαύνιςη και ανϊπτυξη των χωριών"
Δρϊςη L322-1: "Βελτύωςη και ανϊπλαςη κοινόχρηςτων χώρων"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ καταςκευόσ.
3. Δαπϊνεσ προμόθειασ και εγκατϊςταςησ ςχετικοϑ εξοπλιςμοϑ.
Δρϊςη L322-2: "Αποκατϊςταςη κτιρύων για κοινωφελό χρόςη"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, ϐπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών εργαςιών,
υδραυλικών εργαςιών και ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ του ϋργου, ϐπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ με
δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμϐσ, φυτεϑςεισ, κ.λπ.
4. Δαπϊνεσ αγορϊσ καινοϑργιου μηχανολογικοϑ και ηλεκτρονικοϑ εξοπλιςμοϑ,
περιλαμβανομϋνου του λογιςμικοϑ ηλεκτρονικών υπολογιςτών. Περιλαμβϊνονται οι
δαπϊνεσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ.
5. Δαπϊνεσ αγορϊσ λοιποϑ εξοπλιςμοϑ απαραύτητου για τη λειτουργύα του ϋργου.
Δρϊςη L322-3: "Αποκατϊςταςη εξωτερικών όψεων κτιςμϊτων με ιδιαύτερα ςτοιχεύα
αιςθητικόσ και ιςτορικόσ αξύασ"
1. Δαπϊνεσ για μελϋτεσ. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται το ςϑνολο των δαπανών για
την εκπϐνηςη των απαιτουμϋνων μελετών για την ολοκληρωμϋνη αποκατϊςταςη και
ανϊδειξη των κτιςμϊτων και λοιπών αρχιτεκτονικών ςτοιχεύων. Ενδεικτικϊ
αναφϋρονται μελϋτεσ αποτϑπωςησ, αρχιτεκτονικϋσ, ςτατικϋσ, ηλεκτρομηχανολογικϋσ,
διαμϐρφωςησ περιβϊλλοντοσ χώρου, μελϋτεσ φωτιςμοϑ κ.λπ. την κατηγορύα των
μελετών εντϊςςονται επύςησ ειδικϋσ μελϋτεσ οι οπούεσ απαιτοϑνται λϐγω τησ
ιδιομορφύασ του ϋργου αποκατϊςταςησ – προςταςύασ ϐπωσ εδαφοτεχνικϋσ μελϋτεσ
(ειδικϋσ περιπτώςεισ θεμελιώςεων) κ.λπ.
2. Δαπϊνεσ καταςκευών. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται το ςϑνολο των δαπανών
το οπούο αφορϊ την εκτϋλεςη εργαςιών, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ τησ αντύςτοιχησ
εγκεκριμϋνησ μελϋτησ καθώσ και οι αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ επύβλεψησ των εργαςιών
αυτών. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται καθαιρϋςεισ, αποκατϊςταςη ςτατικόσ επϊρκειασ –
ενύςχυςη φϋροντα οργανιςμοϑ, εξωτερικϋσ τοιχοποιύεσ και επιχρύςματα, αντικατϊςταςη
ςτϋγησ, εξωτερικών κουφωμϊτων, χρωματιςμού των ϐψεων και γενικϐτερα το ςϑνολο
των εργαςιών αποκατϊςταςησ των ϐψεων του κτιρύου. Επύςησ δαπϊνεσ που αφοροϑν
την αποκατϊςταςη του προαϑλιου χώρου του κτιρύου.
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Τπομϋτρο 323 "Διατόρηςη και αναβϊθμιςη τησ αγροτικόσ κληρονομιϊσ"
Δρϊςη L323-1: "Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη περιοχών, όπωσ βελτύωςη – ςόμανςη
μονοπατιών, φυτοτεχνικϋσ εργαςύεσ, τεχνικϊ ϋργα μικρόσ κλύμακασ για την προςταςύα του εδϊφουσ,
διαμόρφωςη θϋςεων θϋασ, καθώσ και δρϊςεισ περιβαλλοντικόσ ευαιςθητοπούηςησ"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ για εργαςύεσ διαμϐρφωςησ υφιςτϊμενων μονοπατιών, θϋςεων θϋασ –
παρατόρηςησ και χώρων δαςικόσ αναψυχόσ, φυτοτεχνικϋσ εργαςύεσ.
3. Δαπϊνεσ προμόθειασ εξοπλιςμοϑ απαραύτητου για τη λειτουργύα του ϋργου (ϐπωσ
πινακύδεσ, εξοπλιςμϐσ παρατόρηςησ, εξοπλιςμϐσ δαςικόσ αναψυχόσ)
4. Ενϋργειεσ περιβαλλοντικόσ ενημϋρωςησ / ευαιςθητοπούηςησ: δαπϊνεσ ειςηγητών,
δαπϊνεσ ςχεδιαςμοϑ και αναπαραγωγόσ ενημερωτικοϑ – εκπαιδευτικοϑ –
πληροφοριακοϑ υλικοϑ, δαπϊνεσ διοργϊνωςησ ημερύδων και ϊλλων εκδηλώςεων
ενημϋρωςησ – ευαιςθητοπούηςησ, καταχωρόςεισ ςε τοπικϊ μϋςα ενημϋρωςησ, δαπϊνεσ
μύςθωςησ χώρου για την πραγματοπούηςη ενημερωτικών εκδηλώςεων, δαπϊνεσ
μύςθωςησ εποπτικοϑ υλικοϑ, εξοπλιςμοϑ για τισ ανϊγκεσ εκδηλώςεων ενημϋρωςησ –
ευαιςθητοπούηςησ (μικροφωνικϋσ εγκαταςτϊςεισ, προβολεύσ, video κ.λπ.).
Δρϊςη L323-2: "Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη πολιτιςτικών χαρακτηριςτικών
τησ αγροτικόσ υπαύθρου (όπωσ μύλοι, λιοτρύβια, πατητόρια, βρύςεσ, γεφύρια)"
1. Δαπϊνεσ για μελϋτεσ. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται το ςϑνολο των δαπανών για
την εκπϐνηςη των απαιτουμϋνων μελετών για την ολοκληρωμϋνη αποκατϊςταςη και
ανϊδειξη των κτιςμϊτων και λοιπών αρχιτεκτονικών ςτοιχεύων. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται
μελϋτεσ αποτϑπωςησ, αρχιτεκτονικϋσ, ςτατικϋσ, ηλεκτρομηχανολογικϋσ, διαμϐρφωςησ
περιβϊλλοντοσ χώρου, μελϋτεσ φωτιςμοϑ κ.λπ. την κατηγορύα των μελετών εντϊςςονται
επύςησ ειδικϋσ μελϋτεσ που απαιτοϑνται λϐγω τησ ιδιομορφύασ του ϋργου αποκατϊςταςησ
– προςταςύασ ϐπωσ εδαφοτεχνικϋσ μελϋτεσ (ειδικϋσ περιπτώςεισ θεμελιώςεων) κ.λπ.
2. Δαπϊνεσ καταςκευών. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται το ςϑνολο των δαπανών
το οπούο αφορϊ την εκτϋλεςη εργαςιών, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ τησ αντύςτοιχησ
εγκεκριμϋνησ μελϋτησ καθώσ και οι αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ επύβλεψησ των εργαςιών
αυτών. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται καθαιρϋςεισ, αποκατϊςταςη ςτατικόσ επϊρκειασ ενύςχυςη φϋροντα οργανιςμοϑ, εξωτερικϋσ τοιχοποιύεσ και επιχρύςματα, αντικατϊςταςη
ςτϋγησ, εξωτερικών κουφωμϊτων, χρωματιςμού των ϐψεων και γενικϐτερα το ςϑνολο
των εργαςιών αποκατϊςταςησ των ϐψεων του κτιρύου. Επύςησ δαπϊνεσ για την
αποκατϊςταςη των εςωτερικών χώρων των κτιρύων και ςυγκεκριμϋνα αντικατϊςταςη
δαπϋδων, εςωτερικών επιχριςμϊτων, εςωτερικών κουφωμϊτων, εςωτερικών
χρωματιςμών, αντικατϊςταςη ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταςτϊςεων κ.λπ.
Δρϊςη L323-2β (παραγωγικϊ κατϊ το παρελθϐν) εκτϐσ των ανωτϋρω:
Δαπϊνεσ εξοπλιςμοϑ. την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται δαπϊνεσ προμόθειασ και
αποκατϊςταςησ – ςυντόρηςησ του εξοπλιςμοϑ παραγωγόσ, προμόθειασ και εγκατϊςταςησ
του αναγκαύου ηλεκτρομηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ για την αναβύωςη τησ παραδοςιακόσ
παραγωγικόσ διαδικαςύασ, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ τησ αντύςτοιχησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ.
τον ηλεκτρομηχανολογικϐ εξοπλιςμϐ περιλαμβϊνονται επύςησ δαπϊνεσ για θϋρμανςη –
κλιματιςμϐ.
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Δρϊςη L323-3: "Διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη τοπύου τησ υπαύθρου (όπωσ
αποκατϊςταςη περιβαλλοντικϊ υποβαθμιςμϋνων περιοχών, δενδροφυτεύςεισ με ενδημικϊ
εύδη)"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών
2. Καθαριςμού απορριμμϊτων και μπϊζων ςε περιοχϋσ υγροτϐπων, κοιτών ρεμϊτων,
ςημεύων διαδρομών κ.λπ.)
3. Εργαςύεσ αποκατϊςταςησ (χωματουργικϋσ εργαςύεσ, φυτοτεχνικϊ ϋργα κ.λπ.)
Δρϊςη L323-4: "Παρεμβϊςεισ ςε υφιςτϊμενα κτύρια για τη μετατροπό τουσ ςε μουςεύαςυλλογϋσ-εκθετόρια που ςχετύζονται με τη λαογραφικό / αγροτικό / πολιτιςτικό κληρονομιϊ"
1. Δαπϊνεσ εκπϐνηςησ απαιτοϑμενων μελετών.
2. Δαπϊνεσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων, ϐπωσ δαπϊνεσ οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών, θϋρμανςησ κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να ανταποκρύνεται ςτισ
απαιτόςεισ λειτουργύασ του ϋργου, ϐπωσ ιςοπεδώςεισ, διαμορφώςεισ, ςυνδϋςεισ με
δύκτυα κοινόσ ωφϋλειασ, περιφρϊξεισ, φωτιςμϐσ, φυτεϑςεισ, κ.λπ.
4. Δαπϊνεσ προμόθειασ καινοϑργιου μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ, περιλαμβανομϋνου του
λογιςμικοϑ ηλεκτρονικών υπολογιςτών. Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και
εγκατϊςταςησ.
5. Δαπϊνεσ προμόθειασ λοιποϑ εξοπλιςμοϑ απαραύτητου για τη λειτουργύα του ϋργου.
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β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Απϐκτηςη οικοπϋδων, εδαφικών εκτϊςεων και κτιριακών εγκαταςτϊςεων (αγορϊ,
μύςθωςη κ.λπ.).
2. Κϐςτοσ ςϑνταξησ φακϋλου υποψηφιϐτητασ.
3. υμβολαιογραφικϊ ϋξοδα και πϊςησ φϑςεωσ φϐροι και δημοςιονομικϋσ επιβαρϑνςεισ
του δικαιοϑχου.
4. Ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
5. Η αγορϊ μεταχειριςμϋνου εξοπλιςμοϑ. Για τισ δρϊςεισ ενθϊρρυνςησ τουριςτικών
δραςτηριοτότων των υπομϋτρου L311 και L313 και αποκλειςτικϊ και μϐνο για
κτύςματα τα οπούα ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ παραδοςιακϊ και διατηρητϋα εύναι
επιλϋξιμη η αγορϊ ό επιςκευό παλαιοϑ εξοπλιςμοϑ και μϋχρι ποςοςτοϑ 20% του
ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ του επενδυτικοϑ ςχεδύου.
6. Δαπϊνεσ για την εκπϐνηςη μελετών οι οπούεσ δεν εφαρμϐζονται κατϊ την υλοπούηςη
του ϋργου.
7. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ των δικαιοϑχων και των ϋργων (αμοιβϋσ προςωπικοϑ,
αναλώςιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ που απαιτοϑνται ςτισ εμπλεκϐμενεσ επιχειρόςεισ για την
προςαρμογό τουσ ςε τυχϐν απαιτόςεισ τησ δικτϑωςησ.
9. Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ των παρεμβϊςεων που ενιςχϑονται.
10. Δαπϊνη για τη μελϋτη ςυνολικόσ θεώρηςησ αιςθητικόσ και λειτουργικόσ αναβϊθμιςησ
και ανϊδειξησ του οικιςμοϑ ό για το ςχϋδιο αναβϊθμιςησ.
11. Αγορϊ οχημϊτων πλην των περιπτώςεων για τισ οπούεσ γύνεται ρητό αναφορϊ ςτισ
κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπϊνεσ.
12. Προμόθεια εξοπλιςμοϑ απϐ χώρεσ εκτϐσ Ε.Ε., εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που
τεκμηριώνεται ϐτι δεν εύναι δυνατό η προμόθεια του ςυγκεκριμϋνου εξοπλιςμοϑ απϐ
χώρεσ τησ Ε.Ε.
13. Δαπϊνεσ προβολόσ και προώθηςησ γεωργικών προώϐντων.

«Χηλορεύτησ, ο μϑθοσ εμπνϋει τη ζωό»

ελύδα 52

53
Μϋτρο 421 "Διατοπικό και διακρατικό ςυνεργαςύα"
α) Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Αμοιβϋσ και ϋξοδα τρύτων για την τεχνικό υποςτόριξη των ενεργειών του ςχεδύου
(εξεϑρεςη εταύρων, εξειδύκευςη των ενεργειών, εξωτερικού ςυνεργϊτεσ για
ςυγκεκριμϋνα γνωςτικϊ αντικεύμενα, αξιολϐγηςη του ςχεδύου)
2. Διοργϊνωςη και ςυμμετοχό ςε εκθϋςεισ, ςυνϋδρια, ημερύδεσ, ςυναντόςεισ, ςυςκϋψεισ
εργαςύασ, παρεμφερεύσ εκδηλώςεισ κ.λπ.
3. Δαπϊνεσ ενημϋρωςησ, προβολόσ και διαφόμιςησ
4. Δημιουργύα ιςτοςελύδων, δικτυακών τϐπων, βϊςεων δεδομϋνων κ.λπ.
5. Απϐκτηςη κοινών λογιςμικών προγραμμϊτων που εξυπηρετοϑν το ςυγκεκριμϋνο
ςχϋδιο ςυνεργαςύασ
6. χεδιαςμϐσ και προώθηςη κοινών τουριςτικών πακϋτων
7. Δαπϊνεσ μετϊφραςησ και διερμηνεύασ
8. Δαπϊνεσ υποδοχόσ και φιλοξενύασ
9. Δαπϊνεσ ςϑςταςησ φορϋα διατοπικόσ / διακρατικόσ ςυνεργαςύασ
10. Ϊξοδα μετακινόςεων εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ και δαπϊνεσ διαμονόσ
11. Αμοιβϋσ εκτϐσ ϋδρασ των ςτελεχών τησ Αναπτυξιακόσ Εταιρεύασ που εμπλϋκονται ςτην
υλοπούηςη του ςχεδύου
12. Δαπϊνεσ ςυντονιςτικών ενεργειών (εκτϐσ λειτουργικών δαπανών τησ ΟΣΔ) που
μποροϑν να αφοροϑν το διακρατικϐ ςυντονιςτό ό/και τον εθνικϐ ςυντονιςτό ό/και τον
διατοπικϐ ςυντονιςτό ό/και την ΟΣΔ εταύρο. Οι εν λϐγω δαπϊνεσ δεν μποροϑν να
υπερβαύνουν το 15% του ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ για τα ςχϋδια διατοπικόσ
ςυνεργαςύασ και το 15% του ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ των ελληνικών ΟΣΔ εταύρων
για τα ςχϋδια διακρατικόσ ςυνεργαςύασ.
β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
2. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ δικαιοϑχων (αμοιβϋσ προςωπικοϑ, αναλώςιμα κ.λπ.)
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Μϋτρο 431: "Δαπϊνεσ λειτουργύασ, απόκτηςη δεξιοτότων, εμψύχωςη"
Τπομϋτρο 431α. Δαπϊνεσ λειτουργύασ τησ ΟΣΔ:
α) Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Αμοιβϋσ των ςτελεχών τησ υπηρεςιακόσ δομόσ τησ ΟΣΔ ςυμπεριλαμβανομϋνων και των
επιβαρϑνςεων κοινωνικόσ αςφϊλιςησ τουσ.
2. Δαπϊνεσ μετακινόςεων των ςτελεχών τησ υπηρεςιακόσ δομόσ τησ ΟΣΔ, καθώσ και των
μελών τησ Ε.Δ.Π LEADER που γύνονται με ςκοπϐ την εξυπηρϋτηςη των αναγκών του
τοπικοϑ προγρϊμματοσ προςϋγγιςησ LEADER (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εξϐδων
χρόςησ μεταφορικών μϋςων τρύτων).
3. Αμοιβϋσ εξωτερικών ςυμβοϑλων για τισ ανϊγκεσ του τοπικοϑ προγρϊμματοσ.
4. Λειτουργικϋσ δαπϊνεσ (αναλώςιμα υλικϊ, γραφικό ϑλη και ϋντυπα, δαπϊνεσ ενοικύαςησ
χώρου γραφεύων, δαπϊνεσ για ΔΕΚΟ, δαπϊνεσ κινητόσ τηλεφωνύασ μύασ (1) ςϑνδεςησ
για το ςυντονιςτό του τοπικοϑ προγρϊμματοσ, δαπϊνεσ θϋρμανςησ, δαπϊνεσ
καθαριςμοϑ, ταχυδρομικϋσ αποςτολϋσ κ.λπ.).
5. Σραπεζικϊ ϋξοδα για το ϊνοιγμα και τη διαχεύριςη λογαριαςμών, ϋξοδα εγγυόςεων
(προμόθειεσ εγγυητικών επιςτολών).
6. Διαμϐρφωςη και αναβϊθμιςη χώρων γραφεύου.
7. Προμόθεια βιβλύων και ςυνδρομϋσ ςε περιοδικϋσ εκδϐςεισ που ςχετύζονται με την
αγροτικό ανϊπτυξη, με θϋματα φορολογικϊ, λογιςτικϊ, νομικϊ, τεχνικϊ, δημιουργύα
ιςτοςελύδασ και ςυνδρομϋσ ςε δύκτυα κ.λπ.
8. Αγορϊ ηλεκτρονικοϑ εξοπλιςμοϑ, εξοπλιςμοϑ γραφεύου και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ.
9. Αγορϊ λειτουργικών ςυςτημϊτων (software).
10. Αναβϊθμιςη του υφιςτϊμενου ηλεκτρονικοϑ εξοπλιςμοϑ ςυμπεριλαμβανομϋνων των
λειτουργικών ςυςτημϊτων.
11. Μακροχρϐνια μύςθωςη ενϐσ (1) επιβατικοϑ αυτοκινότου για τισ ανϊγκεσ μετακινόςεων
του υπηρεςιακοϑ πυρόνα τησ ΟΣΔ για την υλοπούηςη του τοπικοϑ προγρϊμματοσ,
ςϑμφωνα με ειδικϐτερεσ ρυθμύςεισ που θα καθοριςτοϑν ςε υπουργικό απϐφαςη.
β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που ορύζονται ςτο
ϊρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
2. Αγορϊ ακινότου για χρόςη χώρων γραφεύου τησ ΟΣΔ.
3. Αγορϊ μεταχειριςμϋνου ηλεκτρονικοϑ και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ.
4. Αγορϊ ό μακροχρϐνια μύςθωςη μεταφορικών μϋςων με την επιφϑλαξη του ςημεύου 11
τησ παραγρϊφου α) ανωτϋρω.
5. Αμοιβϋσ και ϋξοδα παρϊςταςησ των μελών τησ ΕΔΠ LEADER.
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Τπομϋτρο 431β: "Απόκτηςη δεξιοτότων και εμψύχωςη"
α) Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
1. Αμοιβό μελετητών/ εμπειρογνωμϐνων.
2. Ϊκδοςη και αναπαραγωγό τησ μελϋτησ/ εμπειρογνωμοςϑνησ, ςτισ περιπτώςεισ που
απαιτεύται.
3. Διοργϊνωςη ημερύδων παρουςύαςησ μελετών, καθώσ και διαγωνιςμών βρϊβευςησ
ιδεών.
4. Διοργϊνωςη ημερύδων, ενημερωτικών ςυναντόςεων, καταχωρόςεισ και παρουςιϊςεισ
ςε μϋςα ενημϋρωςησ (τϑπο, ραδιϐφωνο, τηλεϐραςη), καταχωρόςεισ ςτο διαδύκτυο,
ςχεδιαςμϐσ και εκτϑπωςη ενημερωτικών φυλλαδύων, αφιςών και λοιποϑ ενημερωτικοϑ
υλικοϑ με ςτϐχο την ευρεύα ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη του τοπικοϑ πληθυςμοϑ
και την προβολό του τοπικοϑ προγρϊμματοσ και των αποτελεςμϊτων του.
5. Δαπϊνεσ για τη διεξαγωγό ενεργειών επιμϐρφωςησ, ϐπωσ κϐςτοσ ςυμμετοχόσ ό
διοργϊνωςη ςεμιναρύων.
6. Δαπϊνεσ μετακινόςεων που ςχετύζονται με την υλοπούηςη των ενεργειών του παρϐντοσ
υπομϋτρου.
β) Μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:
Υϐροσ προςτιθϋμενησ αξύασ (Υ.Π.Α.) που η ΟΣΔ ϋχει τη δυνατϐτητα να ανακτόςει.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

Ενιςχυόμενοι τομεύσ ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ
L123α "Αύξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων"
1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ
Δρϊςη 1.3.:
Εκςυγχρονιςμϐσ – επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων,
μονϊδων τεμαχιςμοϑ – τυποπούηςησ κρϋατοσ και παραγωγόσ κρεατοςκευαςμϊτων.
Δρϊςη 1.4.:
άδρυςη μονϊδων τεμαχιςμοϑ – τυποπούηςησ κρϋατοσ θηραματικών ειδών
και παραγωγόσ κρεατοςκευαςμϊτων ςε περιπτώςεισ καθετοπούηςησ τησ παραγωγόσ.
Δρϊςη 1.5.:
άδρυςη μονϊδων τεμαχιςμοϑ – τυποπούηςησ κρϋατοσ και παραγωγόσ
κρεατοςκευαςμϊτων, ςε περιοχϋσ ϐπου δεν υπϊρχει επαρκόσ υποδομό, με ςτϐχο την
προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ.
Δρϊςη 1.6.:
Εκςυγχρονιςμϐσ – ςυμπλόρωςη, χωρύσ αϑξηςη δυναμικϐτητασ, με ό χωρύσ
μετεγκατϊςταςη μονϊδων παραγωγόσ προώϐντων με βϊςη το κρϋασ (αλλαντοποιεύα –
κονςϋρβεσ κ.λπ.).
Δρϊςη 1.9:
Προμόθεια κινητών (αυτοκινότων) ψυγεύων και ύδρυςη μικρών
εγκαταςτϊςεων ψυκτικών θαλϊμων ςτα μικρϊ Νηςιϊ του Αιγαύου Πελϊγουσ για τη
μεταφορϊ και ςυντόρηςη ευπαθών και νωπών προώϐντων (κρϋασ και λοιπϊ προώϐντα
κρϋατοσ) με ςκοπϐ την χονδρεμπορύα των προώϐντων.
2. ΣΟΜΕΑ : ΓΑΛΑ
Δρϊςη 2.1:
άδρυςη - επϋκταςη τυροκομεύων εφϐςον κρύνεται απαραύτητο λϐγω
επϊρκειασ γϊλακτοσ.
Δρϊςη 2.2.:
Εκςυγχρονιςμϐσ τυροκομεύων με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ώςτε να
τηροϑνται οι βαςικού ϐροι υγιεινόσ και να προωθηθοϑν τα ποιοτικϊ προώϐντα ΠΟΠ, ΠΓΕ τησ
χώρασ.
Δρϊςη 2.4.:
άδρυςη μικρών μονϊδων παραγωγόσ γιαοϑρτησ και λοιπών ζυμοϑμενων
προώϐντων γϊλακτοσ.
Δρϊςη 2.5.:
Εκςυγχρονιςμϐσ – επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη μονϊδων
παραγωγόσ γιαοϑρτησ και λοιπών ζυμοϑμενων προώϐντων γϊλακτοσ.
Δρϊςη 2.6.:
άδρυςη ό εκςυγχρονιςμϐσ – επϋκταςη, μονϊδων αξιοπούηςησ
παραπροώϐντων (τυρϐγαλα), που ςτοχεϑουν ςτη βελτύωςη του περιβϊλλοντοσ.
3. ΣΟΜΕΑ : ΑΤΓΑ – ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ
3.1.
ΤΠΟΣΟΜΕΑ: ΑΤΓΑ
Δρϊςη 3.1.1.: άδρυςη μονϊδων τυποπούηςησ και ςυςκευαςύασ αυγών.
Δρϊςη 3.1.2.: Εκςυγχρονιςμϐσ – επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων
μονϊδων τυποπούηςησ και ςυςκευαςύασ αυγών.
Δρϊςη 3.1.3: άδρυςη μονϊδων επεξεργαςύασ αυγών για παραγωγό νϋων προώϐντων με
βϊςη τα αυγϊ.
Δρϊςη 3.1.4: άδρυςη μονϊδων τυποπούηςησ και ςυςκευαςύασ αυγών και προώϐντων που
τυποποιοϑνται με βϊςη αναγνωριςμϋνεσ προδιαγραφϋσ ό πρϐτυπα (ειδικϋσ εκτροφϋσ,
βιολογικϊ κ.λπ.) ςτα πλαύςια καθετοπούηςησ των μονϊδων.
4. ΣΟΜΕΑ : ΔΙΑΥΟΡΑ ΖΩΑ
ΤΠΟΣΟΜΕΑ : ΜΕΛΙ
Δρϊςη 4.1.:
Εκςυγχρονιςμϐσ χωρύσ αϑξηςη δυναμικϐτητασ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη
υφιςταμϋνων μονϊδων τυποπούηςησ – επεξεργαςύασ – μεταπούηςησ - ςυςκευαςύα μελιοϑ.
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Δρϊςη 4.2.:
άδρυςη μικρών μονϊδων τυποπούηςησ – ςυςκευαςύασ μελιοϑ μϐνο ςε
ορεινϋσ – νηςιωτικϋσ περιοχϋσ, με προτεραιϐτητα ςτισ μονϊδεσ τυποπούηςησ – επεξεργαςύασ
– μεταπούηςησ βιολογικοϑ μελιοϑ.
Δρϊςη 4.3.:
άδρυςη – εκςυγχρονιςμϐσ – επϋκταςη - μετεγκατϊςταςη μονϊδων για
παραγωγό ςακχαρωδών προώϐντων με βϊςη το μϋλι, snacks κλπ.
τον υποτομϋα του μελιοϑ καμύα απϐ τισ ανωτϋρω δρϊςεισ δεν εμπύπτει ςτα πεδύα
επιλεξιμϐτητασ του Καν. 797/2004.
5. ΣΟΜΕΑ : ΔΙΑΥΟΡΑ ΖΩΑ
ΤΠΟΣΟΜΕΑ : ΗΡΟΣΡΟΥΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
Δρϊςη 5.1.:
άδρυςη – επϋκταςη ςϑγχρονων μονϊδων αναπόνιςησ κουκουλιών.
Δρϊςη 5.2.:
Εκςυγχρονιςμϐσ, βελτύωςη υφιςταμϋνων μονϊδων αναπόνιςησ κουκουλιών.
Δρϊςη 5.3.
άδρυςη – επϋκταςη μονϊδων μεταπούηςησ ςαλιγκαριών.
Δρϊςη 5.4.:
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη μονϊδων μεταπούηςησ
ςαλιγκαριών.
6. ΣΟΜΕΑ : ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ
Δρϊςη 6.1.:
Εκςυγχρονιςμϐσ καθϋτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με
εγκαταςτϊςεισ αεριςμοϑ ό με ψυχρϐ αϋρα.
Δρϊςη 6.2.:
Εκςυγχρονιςμϐσ – βελτύωςη οριζοντύων παλαιών αποθηκών.
Δρϊςη 6.3.:
άδρυςη ξηραντηρύων δημητριακών.
Δρϊςη 6.4.:
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων ξηραντηρύων
δημητριακών.
Δρϊςη 6.5.:
υμπλόρωςη – εκςυγχρονιςμϐσ χωρύσ αϑξηςη δυναμικϐτητασ υφιςταμϋνων
αποθηκευτικών εγκαταςτϊςεων ρυζιοϑ με τοποθϋτηςη ςυςτημϊτων προκαθοριςμοϑ
ξόρανςησ & ψϑξησ.
Δρϊςη 6.6.:
άδρυςη νϋων μονϊδων αποφλούωςησ - επεξεργαςύασ – τυποπούηςησ ρυζιοϑ.
Δρϊςη 6.7.:
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων
αποφλούωςησ ρυζιοϑ με εξοπλιςμϐ λεύανςησ, χρωματοδιαλογόσ και υγροθερμικόσ
επεξεργαςύασ και τυποπούηςησ – ςυςκευαςύασ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη.
Δρϊςη 6.8.:
άδρυςη silos ςε κϐμβουσ ςϑγχρονων διαμετακομιςτικών κϋντρων.
Δρϊςη 6.9.:
άδρυςη οριζοντύων αποθηκών ςε νηςιωτικϋσ ό ορεινϋσ περιοχϋσ.
7. ΣΟΜΕΑ : ΕΛΑΙΟΤΦΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Α)
Ελαιϐλαδο
Δρϊςη 7.1.:
Ελαιοτριβεύα
α)
Εκςυγχρονιςμϐσ, με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ελαιοτριβεύων χωρύσ αϑξηςη
δυναμικϐτητασ με προτεραιϐτητα ςε αυτϊ που επεξεργϊζονται βιολογικό πρώτη ϑλη.
β)
υγχωνεϑςεισ ελαιοτριβεύων με δυναμικϐτητα ανϊλογη των ςυγχωνευθϋντων.
γ)
Ιδρϑςεισ ελαιοτριβεύων αποκλειςτικϊ και μϐνο ςε ορεινϋσ ό νηςιωτικϋσ περιοχϋσ
απϐ βιολογικό πρώτη ϑλη.
Δρϊςη 7.2.:
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη τυποποιητηρύων ςυςκευαςτηρύων ελαιολϊδου, χωρύσ αϑξηςη τησ δυναμικϐτητασ.
Δρϊςη 7.3.:
Ιδρϑςεισ – επεκτϊςεισ τυποποιητηρύων ελαιολϊδου για την παραγωγό
επώνυμων ποιοτικών, εμπορεϑςιμων ςυςκευαςιών, με ςτϐχο την αϑξηςη τησ
προςτιθϋμενησ αξύασ του προώϐντοσ.
Δρϊςη 7.4.:
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ραφιναριών ελαιολϊδου χωρύσ
αϑξηςη τησ δυναμικϐτητασ.
Β) Ωλλα Ϊλαια
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Δρϊςη 7.5:
άδρυςη – Επϋκταςη – Εκςυγχρονιςμϐσ χωρύσ αϑξηςη δυναμικϐτητασ με ό
χωρύσ μετεγκατϊςταςη ςπορελαιουργεύων και βιομηχανιών ςπορελαιουργύασ.
8. ΣΟΜΕΑ : ΟΙΝΟ
Δρϊςη 8.1.:
Εκςυγχρονιςμϐσ οινοποιεύων με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη χωρύσ αϑξηςη τησ
δυναμικϐτητασ, για παραγωγό ούνων ποιϐτητασ.
Δρϊςη 8.2.:
υγχώνευςη οινοποιεύων με παρϊλληλο εκςυγχρονιςμϐ (κτιριακών
εγκαταςτϊςεων και μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ) για βελτύωςη τησ ποιϐτητασ και μεύωςη
του κϐςτουσ παραγωγόσ, χωρύσ αϑξηςη τησ δυναμικϐτητασ.
Δρϊςη 8.3.:
άδρυςη νϋων οινοποιεύων ςϑγχρονησ τεχνολογύασ:
α)
ςε περιπτώςεισ εξυπηρϋτηςησ τησ τοπικόσ παραγωγόσ ςε ορεινϋσ και νηςιώτικεσ
περιοχϋσ
β)
μονϊδων παραγωγόσ ούνων απϐ προώϐντα τησ βιολογικόσ αμπελουργύασ [Καν.(ΕΟΚ)
2092/91] και ςυςτημϊτων ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ.
Δρϊςη 8.4:
Προςθόκη, εκςυγχρονιςμϐσ, επϋκταςη γραμμόσ εμφιϊλωςησ ούνου ςε
οινοποιεύα για την κϊλυψη των αναγκών εμφιϊλωςησ τησ παραγωγόσ τουσ.
9. ΣΟΜΕΑ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΑ
I.
το επύπεδο τησ εμπορύασ
Δρϊςη 9.1.:
άδρυςη μονϊδων ςυςκευαςύασ, τυποπούηςησ, διαλογόσ, ςυντόρηςησ, ψϑξησ,
αποθόκευςησ νωπών οπωροκηπευτικών, πατϊτασ, ςϑκων, οςπρύων και ξηρών καρπών.
Δρϊςη 9.2.:
άδρυςη εγκαταςτϊςεων ςτατικών ψυγεύων και καταςκευό μικρόσ
δυναμικϐτητασ ςυςκευαςτηρύων κηπευτικών με δυνατϐτητα προμόθειασ κινητών
(αυτοκινότων) ψυγεύων μϐνο ςτα νηςιωτικϋσ περιοχϋσ (πλην Κρότησ και Εϑβοιασ).
Δρϊςη 9.3.:
Εκςυγχρονιςμού ό/και επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςτϊμενων
μονϊδων ςυςκευαςύασ, τυποπούηςησ, διαλογόσ, ςυντόρηςησ, ψϑξησ, αποθόκευςησ νωπών
οπωροκηπευτικών, πατϊτασ, ςϑκων, οςπρύων και ξηρών καρπών:
II.
το επύπεδο τησ μεταπούηςησ
Δρϊςη 9.7.:
Μεταπούηςη Βιομηχανικόσ τομϊτασ
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων, κυρύωσ ϐςον αφορϊ:
τη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών,
την παραγωγό νϋων προώϐντων
χωρύσ αϑξηςη τησ δυναμικϐτητασ.
Δρϊςη 9.8.:
Μεταπούηςη φροϑτων (ροδϊκινα, βερύκοκα, αχλϊδια, μόλα, δαμϊςκηνα
κ.λπ.)
α)
Κονςερβοποιεύα – Φυμού φροϑτων – Αποξηραμϋνα φροϑτα
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ό/και επϋκταςη υφιςταμϋνων
μονϊδων κονςερβοπούηςησ οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακύνων και
αχλαδιών, λοιπών φροϑτων και λαχανικών κυρύωσ ϐςον αφορϊ:
τη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών,
την παραγωγό νϋων προώϐντων.
άδρυςη νϋων μονϊδων μεταπούηςησ (κονςερβοπούηςησ) οπωροκηπευτικών (πλην
βιομηχανικόσ τομϊτασ), βιομηχανικών ροδακύνων και αχλαδιών, λοιπών φροϑτων
και λαχανικών.
β)
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ό/και επϋκταςη υφιςταμϋνων
μονϊδων χυμοπούηςησ, κυρύωσ ϐςον αφορϊ:
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τη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών,
την παραγωγό νϋων προώϐντων.
γ)
άδρυςη νϋων μονϊδων χυμοπούηςησ οπωρών (πλην των εςπεριδοειδών) ςϑγχρονησ
τεχνολογύασ.
δ)
Αποξηραμϋνων φροϑτων
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη ό/και επϋκταςη μονϊδων αποξόρανςησ
φροϑτων (δαμϊςκηνα, βερύκοκα κ.λπ.).
ε)
άδρυςη – εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη μονϊδων παραγωγόσ
μαρμελϊδων και γλυκών κουταλιοϑ.
ςτ)
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων, χυμοπούηςησ
εςπεριδοειδών κυρύωσ ϐςον αφορϊ:
τη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών,
τισ ψυκτικϋσ εγκαταςτϊςεισ,
την παραγωγό νϋων προώϐντων.
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Δρϊςη 9.9.:
Μεταπούηςη λαχανικών
α)
άδρυςη νϋων μονϊδων παραγωγόσ τουρςιών και ψητών λαχανικών,
εκςυγχρονιςμϐσ και επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων, κυρύωσ
ϐςον αφορϊ :
ςτη χρόςη νϋων τεχνολογιών και ςυςκευαςιών και
ςτην παραγωγό νϋων προώϐντων
β)
άδρυςη νϋων μονϊδων ό εκςυγχρονιςμϐσ – επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη
υφιςταμϋνων μονϊδων για την παραγωγό χυμών λαχανικών κϑβων ό μιγμϊτων αυτών ςε
αςηπτικό ςυςκευαςύα.
Δρϊςη 9.10.: Επενδϑςεισ εγκατϊςταςησ βιολογικοϑ καθαριςμοϑ και αξιοπούηςησ
υπολειμμϊτων των χρηςιμοποιοϑμενων πρώτων υλών του τομϋα μεταπούηςησ
οπωροκηπευτικών για την παραγωγό λιπαςμϊτων ό/και ζωοτροφών.
Δρϊςη 9.11.: Μεταπούηςη ξηρών καρπών.
άδρυςη νϋων μονϊδων, εκςυγχρονιςμϐσ και επϋκταςη ό και μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων
μονϊδων για παραγωγό προώϐντων πϊςτασ, νιφϊδων πραλύνασ, παςτελιών, snaks κ.λπ.
Δρϊςη 9.12.: Μεταπούηςη ςϑκων - ςταφύδων
α)
Εκςυγχρονιςμϐσ και επϋκταςη με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων.
β)
άδρυςη νϋων μονϊδων μεταπούηςησ – αποξόρανςησ ςϑκων και ςταφύδων.
III.
τον τομϋα των μονϊδων επεξεργαςύασ επιτραπϋζιων ελαιών
Δρϊςη 9.13.: Εκςυγχρονιςμϐσ των μονϊδων επεξεργαςύασ βρωςύμων ελαιών, χωρύσ
αϑξηςη δυναμικϐτητασ.
Δρϊςη 9.14.: άδρυςη – επϋκταςη μονϊδων μϐνο για γραμμϋσ ςυςκευαςύασ καταναλωτό
και γραμμϋσ παραγωγόσ νϋων προώϐντων.
Δρϊςη 9.15.: Μετεγκαταςτϊςεισ που αφοροϑν την μεταφορϊ μονϊδων απϐ τισ αςτικϋσ
περιοχϋσ, για λϐγουσ που ςχετύζονται με τη ρϑπανςη χωρύσ αϑξηςη δυναμικϐτητασ.
ΙV. τον τομϋα των Γεωμόλων
Δρϊςη 9.16.: Ιδρϑςεισ νϋων μονϊδων, εκςυγχρονιςμϐσ – επϋκταςη, με ό χωρύσ
μετεγκατϊςταςη, ςυμπλόρωςη υφιςταμϋνων μονϊδων, ό προςθόκη γραμμών ςε
υφιςτϊμενεσ μονϊδεσ μεταπούηςησ γεωμόλων με προοριςμϐ την παραγωγό νϋων
προώϐντων ϐπωσ:
προτηγανιςμϋνησ / κατεψυγμϋνησ πατϊτασ,
τςιπσ ό ςνακσ πατϊτασ κ.λπ.
ϊλλα νϋα προώϐντα
Ϊργα του Σομϋα οπωροκηπευτικών που υποβϊλλονται απϐ αναγνωριςμϋνεσ ό
προαναγνωριςμϋνεσ απϐ τη Δ/νςη ΠΑΠ Δενδροκηπευτικόσ Ομϊδεσ Παραγωγών
(υνεταιριςμού, ΕΑ, καθώσ και Εταιρεύεσ που ϋχουν αναγνωριςμϋνη Ομϊδα Παραγωγών),
εύναι επιλϋξιμα μϐνο για τα μικρϊ Νηςιϊ του Αιγαύου και Ιονύου (μϋχρι 3.100 κατούκουσ).
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10. ΣΟΜΕΑ : ΑΝΘΗ
Δρϊςη 10.1.: άδρυςη νϋων εγκαταςτϊςεων μεταπούηςησ ό εκςυγχρονιςμϐσ ό επϋκταςη
υφιςταμϋνων μονϊδων.
α)
άδρυςη ό εκςυγχρονιςμϐσ και επϋκταςη τυποποιημϋνων δρεπτών ανθϋων και
γλαςτρικών.
β)
άδρυςη ξηραντηρύων ανθϋων.
Δρϊςη 10.2.: άδρυςη νϋων εγκαταςτϊςεων εμπορύασ (νϋεσ ανθαγορϋσ – κϋντρα διανομόσ)
απϐ ςυλλογικοϑσ φορεύσ ανθοπαραγωγών.
12. ΣΟΜΕΑ : ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
Δρϊςη 12.1.: άδρυςη – επϋκταςη μονϊδων επεξεργαςύασ και τυποπούηςησ ςπϐρων και
πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ.
Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη υφιςταμϋνων μονϊδων επεξεργαςύασ και
τυποπούηςησ ςπϐρων και πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ.
13. ΣΟΜΕΑ : ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ
Δρϊςη 13.1.: άδρυςη – επϋκταςη μονϊδων τυποπούηςησ και επεξεργαςύασ αρωματικών
και φαρμακευτικών φυτών.
Δρϊςη13.2.: Εκςυγχρονιςμϐσ με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη μονϊδων τυποπούηςησ και
επεξεργαςύασ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΩΣΕΡΩ ΣΟΜΕΙ:
Ψσ προώϐντα ποιϐτητασ εύναι αυτϊ που καθορύζονται απϐ τουσ Καν.(ΕΟΚ) 2092/91,
2081/92, 2082/92 και Καν.(ΕΚ) 1804/99, ϐπωσ αυτού εκϊςτοτε τροποποιοϑνται, καθώσ και
αυτϊ που καθορύζονται απϐ την Εθνικό Νομοθεςύα και πιςτοποιοϑνται κατϊλληλα.
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Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη Τπουργών Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων & Σουριςτικόσ
Ανϊπτυξησ (νυν Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ)
670/10-4-2009
Αριθμ. 2974/09 (ΥΕΚ 670 Β/10-4-2009) :
«Προςδιοριςμϐσ των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριςτικών
καταλυμϊτων και λοιπών τουριςτικών εγκαταςτϊςεων που εντϊςςονται ςε προγρϊμματα
αρμοδιϐτητασ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων.»
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ - ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ϊχοντασ υπϐψη:
1. Σου ν. δ. 131/1974 «περύ παροχόσ οικονομικών ενιςχϑςεων ςτη γεωργικό,
κτηνοτροφικό, δαςικό και αλιευτικό παραγωγό» (320/Α΄), ϐπωσ τροποποιόθηκε με
τουσ ν. 1409/1983 (199/Α΄), 2538/1997 (242/Α΄) και 2512/1997 (138/Α΄).
2. Σο π. δ. 402/1988 (Υ.Ε.Κ. 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανιςμϐσ Τπουργεύου Γεωργύασ»,
ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα
Κυβερνητικϊ ϐργανα» που κυρώθηκε με το ϊρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005
«Κωδικοπούηςη τησ νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα κυβερνητικϊ ϐργανα»
(Υ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).
4. Σο ϊρθρο 21 παρ. 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαύοσ Υορϋασ Ελϋγχου Σροφύμων και ϊλλεσ
ρυθμύςεισ του ΤΠ. Ανϊπτυξησ» (199/Α΄).
5. Σην υπ’ αριθμ. Τ1/2004 απϐφαςη του Πρωθυπουργοϑ «Μεταβολό Σύτλων Τπουργεύων
και καθοριςμϐσ τησ ςειρϊσ τϊξησ των Τπουργεύων» (Υ.Ε.Κ. 513/Β΄).
6. Σην υπ’ αριθμ. 399570/2001 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Εςωτερικών, Δημϐςιασ
Διούκηςησ και Αποκϋντρωςησ, Οικονομικών και Γεωργύασ «ϑςταςη Διοικητικοϑ Σομϋα
Προγραμματιςμοϑ και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικοϑ Πλαιςύου τόριξησ και θϋςησ
Ειδικοϑ Γραμματϋα ςτο Τπουργεύο Γεωργύασ» (Υ.Ε.Κ. 1363/Β΄), ϐπωσ ςυμπληρώθηκε
με τισ υπ’ αριθμ. 222822/2003 (Υ.Ε.Κ. 592/ Β΄) και 229920/2002 (Υ.Ε.Κ. 233/Β΄)
ϐμοιεσ αποφϊςεισ.
7. Σο π. δ. 4/2009 «Διοριςμϐσ Τπουργών Αναπληρωτό Τπουργοϑ και Τφυπουργών»
(Υ.Ε.Κ. 2/Α΄/8.1.2009).
8. Σην υπ’ αριθμ. 296/22.1.2009 απϐφαςη του Πρωθυπουργοϑ και του Τπουργοϑ
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων με την οπούα διορύςτηκε ο Κωνςταντύνοσ
Γκλϋτςοσ ςτη θϋςη του Ειδικοϑ Γραμματϋα του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και
Σροφύμων.
9. Σο π. δ. 122/2004 «Αναςϑςταςη του Τπουργεύου Σουριςμοϑ» (Υ.Ε.Κ.
85/Α΄/17.3.2004).
10. Σο ν. 3270/2004 «Αρμοδιϐτητεσ Τπουργεύου Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ και θϋματα
τουριςμοϑ» (Υ.Ε.Κ. 187/ Α΄/11.10.2004).
11. Σο π. δ. 206/2007 «Διοριςμϐσ Τπουργών και Τφυπουργών» (Υ.Ε.Κ. 232/Α΄/19.9.2007).
12. Σο ν. 3614/2007 «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για
την προγραμματικό περύοδο 2007 – 2013» (Υ.Ε.Κ. 267/Α΄/3.12.2007), ϐπωσ ιςχϑει
κϊθε φορϊ.
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13. Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 1698/2005 του υμβουλύου τησ 20ησ επτεμβρύου 2005, για τη
ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ απϐ το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Σαμεύο Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ) ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
14. Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 1974/2006 τησ Επιτροπόσ τησ 15ησ Δεκεμβρύου 2006, για τη
θϋςπιςη λεπτομερών κανϐνων εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1698/2005 του
υμβουλύου για τη ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ απϐ το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ
Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ) ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
15. Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 1198/2006 του υμβουλύου τησ 27ησ Ιουλύου 2006, για το
Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αλιεύασ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
16. Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 498/2007 τησ Επιτροπόσ τησ 26ησ Μαρτύου 2007 για «τη θϋςπιςη
λεπτομερών κανϐνων εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του
υμβουλύου για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αλιεύασ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
17. Σην υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απϐφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την
ϋγκριςη του «Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007 - 2013», ϐπωσ
αυτό ιςχϑει κϊθε φορϊ.
18. Σην υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6402/11.12.2007 απϐφαςη τησ Επιτροπόσ των Ευρωπαώκών
Κοινοτότων για την Ϊγκριςη του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ του τομϋα τησ Αλιεύασ
(CCI:2007GR14FPΟ001) για την προγραμματικό περύοδο 2007 - 2013 ϐπωσ ιςχϑει κϊθε
φορϊ.
19. Σο π. δ. 43/2002 για την κατϊταξη των κϑριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων ςε
κατηγορύεσ με ςϑςτημα αςτϋρων και τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ αυτών (43/Α΄), ϐπωσ
τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ. 12403/25.7.2007 Απϐφαςη Τπουργοϑ Σουριςτικόσ
Ανϊπτυξησ (Υ.Ε.Κ. 1441/Β΄).
20. Σο π. δ. 337/2000 για την κατϊταξη ενοικιαζομϋνων δωματύων και ενοικιαζομϋνων
διαμεριςμϊτων ςε κατηγορύεσ με το ςϑςτημα των κλειδιών (281/Α΄), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ. 13635/3.11.2006 απϐφαςη Τπουργοϑ Σουριςτικόσ
Ανϊπτυξησ (Υ.Ε.Κ. 1684/Β΄).
21. Σο π. δ. 33/1979 περύ τουριςτικών καταλυμϊτων εντϐσ παραδοςιακών κτιςμϊτων
(10/Α΄), ςε ςυνδυαςμϐ με την υπ’ αριθμ. 532249/27.7.1994 απϐφαςη Γενικοϑ
Γραμματϋα Ε.Ο.Σ. (Υ.Ε.Κ. 616/Β΄).
22. Σην υπ’ αριθμ. 530992/28.9.1987 απϐφ. του Ε.Ο.Σ. που αφορϊ «Σεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ τουριςτικών εγκαταςτϊςεων» (Υ.Ε.Κ. 557/Β΄).
23. Σην υπ’ αριθμ. 2647/ΤΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ135/ΕΟΣ19.11.1986 απϐφαςη του
Τφυπουργοϑ Εθνικόσ Οικονομύασ «Μϋτρα για την ελεγχϐμενη τουριςτικό ανϊπτυξη και
την αναβϊθμιςη τησ τουριςτικόσ προςφορϊσ περιοχών τησ Φώρασ. Καθοριςμϐσ
περιοχών ελϋγχου τουριςτικόσ ανϊπτυξησ», ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ.
7394/14.6.2005 (Υ.Ε.Κ. 854/Β΄) απϐφαςη του Τπουργοϑ Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ και
ιςχϑει.
24. Σο γεγονϐσ ϐτι απϐ την εφαρμογό τησ παροϑςασ δεν προκαλεύται δαπϊνη ςε βϊροσ του
Κρατικοϑ Προϒπολογιςμοϑ, αποφαςύζουμε:
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1
Πεδύο εφαρμογόσ
Οι διατϊξεισ τησ παροϑςασ αφοροϑν ςε δρϊςεισ για την προώθηςη του αγροτικοϑ
τουριςμοϑ και του τουριςμοϑ με την ευρεύα ϋννοια, οι οπούεσ δϑνανται να υλοποιηθοϑν ςτο
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πλαύςιο ςυγχρηματοδοτοϑμενων ό και εθνικών προγραμμϊτων αρμοδιϐτητασ του
Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ τουριςτικών καταλυμϊτων
Άρθρο 2
Α. Μετατροπό παραδοςιακών ό διατηρητϋων κτιςμϊτων ςε τουριςτικϊ
καταλύματα
Ενιςχϑεται η επιςκευό, αποκατϊςταςη παραδοςιακών η διατηρητϋων κτιρύων και η
μετατροπό τουσ ςε τουριςτικϊ καταλϑματα, ςε εφαρμογό αρχιτεκτονικόσ μελϋτησ, που
ςυντϊςςεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο π. δ. 33/1979 (Υ.Ε.Κ. 10/Α΄/24.1.1979) και την
υπ’ αριθμ. 532249/27.7.1994 (Υ.Ε.Κ. 616/Β΄/9.8.1994) απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα
του Ε.Ο.Σ..
Σα ανωτϋρω κτύςματα πρϋπει να εύναι χαρακτηριςμϋνα ωσ παραδοςιακϊ ό διατηρητϋα απϐ
τισ αρμϐδιεσ κατϊ τϐπουσ Τπηρεςύεσ του Τ.ΠΕ.ΦΨ.Δ.Ε. ό του ΤΠ.ΠΟ..
Β. Ίδρυςη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων
Οι λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ κϑριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων, τησ παρ.1Α
του ϊρθρου 2 του ν. 2160/1993, που δϑνανται να ενιςχυθοϑν ςτο πλαύςιο προώθηςησ του
αγροτικοϑ τουριςμοϑ και του τουριςμοϑ με την ευρεύα ϋννοια ςϑμφωνα με το Κεφϊλαιο Α
τησ παροϑςασ, εύναι οι ακϐλουθεσ:
1. Ξενοδοχεύα κλαςςικοϑ τϑπου, 5, 4 και 3 αςτϋρων: Η ύδρυςό τουσ γύνεται ςϑμφωνα με τισ
ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ που προβλϋπονται ςτο π. δ. 43/2002 (Υ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002), ϐπωσ
τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ. 12403/25.7.2007 απϐφαςη Τπουργοϑ Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ (Υ.Ε.Κ. 1441/Β΄) και ιςχϑει κϊθε φορϊ.
Ελϊχιςτη δυναμικϐτητα 10 δωμϊτια, 20 κλύνεσ Μϋγιςτη δυναμικϐτητα: 40 κλύνεσ.
2. Ξενοδοχεύα τϑπου επιπλωμϋνων διαμεριςμϊτων 5, 4 και 3 αςτϋρων:
Η ύδρυςό τουσ γύνεται ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ και διαδικαςύεσ, που
προβλϋπονται ςτο π. δ. 43/2002 (Υ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002) ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’
αριθμ. 12403/25.7.2007 απϐφαςη Τπουργοϑ Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ (Υ.Ε.Κ. 1441/Β΄) και
ιςχϑει κϊθε φορϊ.
Μϋγιςτη δυναμικϐτητα: 40 κλύνεσ.
3. Οργανωμϋνεσ Σουριςτικϋσ καταςκηνώςεισ Γ΄ τϊξησ και ϊνω
Η ύδρυςη οργανωμϋνων τουριςτικών καταςκηνώςεων Γ΄ τϊξησ και ϊνω, γύνεται ςϑμφωνα
με τισ προδιαγραφϋσ και διαδικαςύεσ που προβλϋπονται ςτην υπ’ αριθμ. 530992/1987
(Υ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απϐφαςη του Ε.Ο.Σ., ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ. Γ. άδρυςη μη κϑριων
τουριςτικών καταλυμϊτων Οι λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ μη κϑριων
ξενοδοχειακών καταλυμϊτων, τησ παρ.1Β του ϊρθρου 2 του ν. 2160/1993, που δϑνανται να
ενιςχυθοϑν ςτο πλαύςιο προώθηςησ του αγροτικοϑ τουριςμοϑ και του τουριςμοϑ με την
ευρεύα ϋννοια, ςϑμφωνα με το Κεφϊλαιο Α΄ τησ παροϑςασ, εύναι οι ακϐλουθεσ:
1. Σουριςτικϋσ επιπλωμϋνεσ κατοικύεσ:
Η ύδρυςη των τουριςτικών επιπλωμϋνων κατοικιών γύνεται ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ
προδιαγραφϋσ και διαδικαςύεσ που προβλϋπονται ςτην υπ’ αριθμ. 530992/1987 (Υ.Ε.Κ.
557/Β΄/1987) απϐφαςη του Ε.Ο.Σ., ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ.
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Οι Σουριςτικϋσ επιπλωμϋνεσ κατοικύεσ που δϑνανται να ενιςχυθοϑν εύναι:
α) μονϐχωρεσ ςυνολικόσ επιφϊνειασ απϐ 40 ϋωσ και 50 τ. μ.,
β) δϑο κυρύων χώρων ςυνολικόσ επιφϊνειασ απϐ 60 ϋωσ και 70 τ. μ.
μεμονωμϋνεσ ό ςε ςειρϊ ό ςε ςυγκρϐτημα μονώροφεσ ό διώροφεσ μονοκατοικύεσ που ϋχουν
αυτοτϋλεια λειτουργύασ, ανεξϊρτητη εξωτερικό προςπϋλαςη η κϊθε μύα και ιδιωτικϐτητα.
2. Ενοικιαζϐμενα δωμϊτια 4 «κλειδιών», ςε ςυγκρϐτημα μϋχρι 10 δωματύων:
Η ύδρυςό τουσ γύνεται ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ που ορύζονται ςτο π. δ. 337 (Υ.Ε.Κ.
281/Α΄/28.12.2000), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ. 13635/3.11.2006 απϐφαςη
Τπουργοϑ Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ (Υ.Ε.Κ. 1684/ Β΄) και ιςχϑει κϊθε φορϊ.
Ελϊχιςτη δυναμικϐτητα: 5 δωμϊτια, 10 κλύνεσ.
3. Ενοικιαζϐμενα επιπλωμϋνα διαμερύςματα 4 «κλειδιών» ςε ςυγκρϐτημα μϋχρι 20
δωματύων
Η ύδρυςό τουσ γύνεται ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ που ορύζονται ςτο π. δ. 337 (Υ.Ε.Κ.
281/Α΄/28.12.2000), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ. 13635/3.11.2006 απϐφαςη
Τπουργοϑ Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ (Υ.Ε.Κ. 1684/ Β΄) και ιςχϑει κϊθε φορϊ. Σο καθιςτικϐ
ςυνυπολογύζεται ςτον αριθμϐ των δωματύων. Ελϊχιςτη δυναμικϐτητα: 5 δωμϊτια, 10
κλύνεσ.
Άρθρο 3
Επϋκταςη κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων
Ενιςχϑεται η επϋκταςη κϑριων και μη κϑριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων που
λειτουργοϑν με ειδικϐ ςόμα λειτουργύασ του Ε.Ο.Σ., εφϐςον ανόκουν ςτισ λειτουργικϋσ
μορφϋσ και κατηγορύεσ του ϊρθρου 2 τησ παροϑςασ και μϐνον υπϐ τουσ ϐρουσ και
περιοριςμοϑσ του ϊρθρου 4.
Άρθρο 4
Περιοριςμού ςτη χωροθϋτηςη και τισ κατηγορύεσ κατϊταξησ των τουριςτικών
καταλυμϊτων
Η ύδρυςη και επϋκταςη των τουριςτικών καταλυμϊτων του ϊρθρου 2 υπϐκειται ςτουσ
ακϐλουθουσ ϐρουσ και περιοριςμοϑσ:
α. Η μετατροπό χαρακτηριςμϋνων παραδοςιακών ό διατηρητϋων κτιςμϊτων ςε τουριςτικϊ
καταλϑματα ενιςχϑεται κατϊ προτεραιϐτητα ςτισ περιοχϋσ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων
του Κεφαλαύου Α τησ παροϑςασ και με ϐςα καθορύζονται ςε αυτϊ χωρύσ κανϋνα επιπλϋον
περιοριςμϐ.
β. Για ϐλεσ τισ λοιπϋσ λειτουργικϋσ μορφϋσ καταλυμϊτων του ϊρθρου 2 ιςχϑουν οι
περιοριςμού που προβλϋπονται ςτην υπ’ αριθμ. 2647/ΤΠΕΘΟ /538866/ ΕΙΔ135/
ΕΟΣ/19.11.1986 (Υ.Ε.Κ. 797/Β΄/1986) απϐφαςη του Τφυπουργοϑ Εθνικόσ Οικονομύασ
«Μϋτρα για την ελεγχϐμενη τουριςτικό ανϊπτυξη και την αναβϊθμιςη τησ τουριςτικόσ
προςφορϊσ περιοχών τησ Φώρασ. Καθοριςμϐσ περιοχών Ελϋγχου Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ»,
ϐπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
γ. ε οικϐπεδα ό γόπεδα ευριςκϐμενα ςε απϐςταςη μικρϐτερη των 3 χλμ. απϐ τισ ακτϋσ δεν
ενιςχϑεται η ύδρυςη ενοικιαζϐμενων δωματύων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζϐμενων
επιπλωμϋνων διαμεριςμϊτων 4 «κλειδιών». Ο περιοριςμϐσ αυτϐσ δεν ιςχϑει για τισ
νηςιωτικϋσ περιοχϋσ τησ Φώρασ πλην τησ Κρότησ και τησ Εϑβοιασ.
δ. ε παραδοςιακοϑσ οικιςμοϑσ ενιςχϑεται μϐνο η μετατροπό ςε κατϊλυμα παραδοςιακών
ό διατηρητϋων κτιρύων, καθώσ και η ύδρυςη τουριςτικών επιπλωμϋνων κατοικιών.
ε. Η ενύςχυςη ύδρυςησ ό επϋκταςησ ενοικιαζομϋνων επιπλωμϋνων δωματύων και
ενοικιαζϐμενων επιπλωμϋνων διαμεριςμϊτων εύναι δυνατό, τηρουμϋνων ςωρευτικϊ και
των περιοριςμών των εδαφύων β, γ, και δ του παρϐντοσ ϊρθρου, μϐνο ςε οικϐπεδα που
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βρύςκονται εντϐσ ςχεδύου, εντϐσ οικιςμών προϒφιςτϊμενων του 1923 ό εντϐσ
οριοθετημϋνων οικιςμών με πληθυςμϐ κϊτω των 2.000 κατούκων.
Άρθρο 5
Ποιοτικόσ Εκςυγχρονιςμόσ κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων
1. Ενιςχϑεται ο ποιοτικϐσ εκςυγχρονιςμϐσ κϑριων και μη κϑριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων, που λειτουργοϑν με ειδικϐ ςόμα λειτουργύασ του Ε.Ο.Σ., ανεξαρτότωσ
λειτουργικόσ μορφόσ και τϊξησ και ςϑμφωνα με τυχϐν ϐρουσ, περιοριςμοϑσ και
προϒποθϋςεισ που καθορύζονται ςτα προγρϊμματα του Κεφαλαύου Α τησ παροϑςασ.
2. Η χορόγηςη τησ ενύςχυςησ εύναι δυνατό, εφϐςον, με την ολοκλόρωςη των ςχετικών
ϋργων, εργαςιών και προμηθειών, που ςυνιςτοϑν τον ποιοτικϐ εκςυγχρονιςμϐ τα
καταλϑματα κατατϊςςονται ςε λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ του ϊρθρου 2
τησ παροϑςασ και μϐνο. Η απϐφαςη τησ οικεύασ Περιφερειακόσ Τπηρεςύασ
Σουριςμοϑ του Ε.Ο.Σ., με την οπούα εγκρύνεται η τροποποιητικό αρχιτεκτονικό
μελϋτη για τη μετατροπό του καταλϑματοσ ςε λειτουργικό μορφό και κατηγορύα
που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 2, αποτελεύ απαραύτητη προϒπϐθεςη για την χορόγηςη
ενύςχυςησ των επενδϑςεων ποιοτικοϑ εκςυγχρονιςμοϑ.

Άρθρο 6
Λοιπϋσ Σουριςτικϋσ Εγκαταςτϊςεισ
Λοιπϋσ τουριςτικϋσ εγκαταςτϊςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο πεδύο εφαρμογόσ των
προγραμμϊτων του Κεφαλαύου Α τησ παροϑςασ και περιγρϊφονται ςτην υπ’ αριθμ.
530992/1987 (Υ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απϐφαςη του Ε.Ο.Σ. ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ,
υλοποιοϑνται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ απϐφαςησ αυτόσ και τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ
νομοθεςύασ.
Κεφϊλαιο Δ
Άρθρο 7
Νόμιμεσ εγκρύςεισ και ϊδειεσ
Όλεσ οι ενιςχϑςεισ των προηγουμϋνων ϊρθρων του Κεφαλαύου αυτοϑ χορηγοϑνται υπϐ τον
ϐρο, ϐτι ϋχει προηγηθεύ η τόρηςη των νϐμιμων διαδικαςιών και η λόψη των νομύμων αδειών
για την ύδρυςη, επϋκταςη και εκςυγχρονιςμϐ των αντύςτοιχων καταλυμϊτων και λοιπών
εγκαταςτϊςεων απϐ τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ.
Η απϐφαςη αυτό να δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ.

Αθόνα, 8 Απριλύου 2009
Σροποπούηςη Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ Τπουργών Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και
Σροφύμων & Πολιτιςμοϑ & Σουριςμοϑ
722/3427/9-6-2010
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
& ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ ΠΑΑ
Ειδικό Τπηρεςύα Αλιεύασ

Αθόνα, 9/6/2010
Αριθ. πρωτ.: 3427
Αριθμϐ Απϐφαςησ: 722

Σαχ. Δ/νςη : Λ. Αθηνών 58
Σαχ. Κωδικϐσ : 104 42 Αθόνα
ΘΕΜΑ : Σροποπούηςη τησ με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινόσ απόφαςησ Τπουργών
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων και Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ «Προςδιοριςμόσ
των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριςτικών καταλυμϊτων και
λοιπών τουριςτικών εγκαταςτϊςεων που εντϊςςονται ςε προγρϊμματα
αρμοδιότητασ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων» (ΥΕΚ Β’ 670)
ΑΠΟΥΑΗ
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Πολιτιςμού & Σουριςμού

Ϊχοντασ υπϐψη :
Σο ν.δ. 131/74 «περύ παροχόσ οικονομικών ενιςχϑςεων ςτη γεωργικό, κτηνοτροφικό,
δαςικό και αλιευτικό παραγωγό» (Α’ 320), ϐπωσ τροποποιόθηκε με τουσ ν. 1409/83 (Α’
199), 2538/97 (Α’ 242) και 2512/97 (Α’ 138)
To Π.Δ. 402/88 (ΥΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανιςμϐσ Τπουργεύου Γεωργύασ», ϐπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχϑει
Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα
Κυβερνητικϊ ϐργανα» που κυρώθηκε με το ϊρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοπούηςη τησ νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα κυβερνητικϊ ϐργανα» (ΥΕΚ
98 /Α/ 22.4.2005)
To ϊρθρο 21 παρ. 8 του του ν. 2741/99 « Ενιαύοσ Υορϋασ Ελϋγχου Σροφύμων και ϊλλεσ
ρυθμύςεισ του ΤΠ. Ανϊπτυξησ» (Α’ 199)
Ση με αρ. 399570/2001 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Εςωτερικών Δημϐςιασ
Διούκηςησ & Αποκϋντρωςησ, Οικονομικών και Γεωργύασ «ϑςταςη Διοικητικοϑ Σομϋα
Προγραμματιςμοϑ και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικοϑ Πλαιςύου τόριξησ και θϋςησ
Ειδικοϑ Γραμματϋα ςτο Τπουργεύο Γεωργύασ» (ΥΕΚ 1363Β), ϐπωσ ςυμπληρώθηκε με
τισ 222822/2003 (ΥΕΚ592Β) και 229920/2002 (ΥΕΚ 233Β) ϐμοιεσ αποφϊςεισ.
Σο Π.Δ. 187/2009 «Διοριςμϐσ Τπουργών και Τφυπουργών» (ΥΕΚ 214/Α/7.10.09).
Ση με αρ. 339621/7-12-2009 (ΥΕΚ 516/ΤΟΔΔ/10-12-2009 και 523/ΤΟΔΔ/11-12-2009)
Κοινό Απϐφαςη του Πρωθυπουργοϑ και του Τπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ &
Σροφύμων, με την οπούα διορύζεται ο Ευϊγγελοσ Διβϊρησ του Πανογιώργη ςτη θϋςη του
Ειδικοϑ Γραμματϋα του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων με βαθμϐ 2ο τησ
κατηγορύασ Ειδικών Θϋςεων, ο οπούοσ θα προώςταται των υπηρεςιών του Διοικητικοϑ
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8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Σομϋασ Κοινοτικών Πϐρων και Τποδομών του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και
Σροφύμων.
Σο Ν. 3270/2004 «Αρμοδιϐτητεσ Τπουργεύου Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ και θϋματα
τουριςμοϑ» (ΥΕΚ Α’ 187)
Σο π.δ. 186/2009 «υγχώνευςη των Τπουργεύων Πολιτιςμοϑ και Σουριςτικόσ
Ανϊπτυξησ» (ΥΕΚ Α’ 213)
Σο π.δ. 15/2010 «ϑςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ Σουριςμοϑ ςτο Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ
και Σουριςμοϑ» (ΥΕΚ Α’ 35)
Σο Ν. 3614/2007 «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για
την προγραμματικό περύοδο 2007 – 2013» (ΥΕΚ267/Α΄/3.12.2007), ϐπωσ ιςχϑει κϊθε
φορϊ
Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 1698/2005 του υμβουλύου τησ 20ησ επτεμβρύου 2005, για τη
ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ απϐ το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ Σαμεύο Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ) ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ
Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 1974/2006 τησ Επιτροπόσ τησ 15ησ Δεκεμβρύου 2006, για τη
θϋςπιςη λεπτομερών κανϐνων εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1698/2005 του
υμβουλύου για τη ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ απϐ το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ
Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ) ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ
Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 1198/2006 του υμβουλύου τησ 27ησ Ιουλύου 2006, για το
Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αλιεύασ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ
Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 498/2007 τησ Επιτροπόσ τησ 26ησ Μαρτύου 2007 για «τη θϋςπιςη
λεπτομερών κανϐνων εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του
υμβουλύου για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αλιεύασ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ
Ση με αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απϐφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την
ϋγκριςη του «Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007 -2013», ϐπωσ
αυτό ιςχϑει κϊθε φορϊ
Σην αριθ. Ε(2007) 6402/11.12.2007 Απϐφαςη τησ Επιτροπόσ των Ευρωπαώκών
Κοινοτότων για την Ϊγκριςη του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ του τομϋα τησ Αλιεύασ
(CCI:2007GR14FPΟ001) για την προγραμματικό περύοδο 2007-2013 ϐπωσ ιςχϑει κϊθε
φορϊ
Tο Π.Δ. με αριθ. 43/2002 για την κατϊταξη των κϑριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων ςε
κατηγορύεσ με ςϑςτημα αςτϋρων και τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ αυτών (Α’ 43), ϐπωσ
ιςχϑει.
Tο Π.Δ. με αριθ. 337/2000 για την κατϊταξη ενοικιαζομϋνων δωματύων και
ενοικιαζομϋνων διαμεριςμϊτων ςε κατηγορύεσ με το ςϑςτημα των κλειδιών (Α’ 281),
ϐπωσ ιςχϑει.
To Π.Δ με αριθ. 33/79 περύ τουριςτικών καταλυμϊτων εντϐσ παραδοςιακών κτιςμϊτων
(Α’ 10), ςε ςυνδυαςμϐ με την 532249/27.07.1994 Απϐφαςη Γενικοϑ Γραμματϋα ΕΟΣ.
(ΥΕΚ Β’ 616)
Σην απϐφ. 530992/28.9.87 του ΕΟΣ που αφορϊ «Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τουριςτικών
εγκαταςτϊςεων» (ΥΕΚ 557Β’)
Σην με αριθ. 2647/ΤΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ135/ΕΟΣ19.11.86 απϐφαςη του Τφυπουργοϑ
Εθνικόσ Οικονομύασ «Μϋτρα για την ελεγχϐμενη τουριςτικό ανϊπτυξη και την
αναβϊθμιςη τησ τουριςτικόσ προςφορϊσ περιοχών τησ Φώρασ. Καθοριςμϐσ περιοχών
ελϋγχου τουριςτικόσ ανϊπτυξησ», ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ.
7394/14.6.2005 (ΥΕΚ 854/Β΄) Απϐφαςη του Τπουργοϑ Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ και
ιςχϑει.
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23. Σην με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και
Σροφύμων και Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ «Προςδιοριςμϐσ των λειτουργικών μορφών και
κατηγοριών των τουριςτικών καταλυμϊτων και λοιπών τουριςτικών εγκαταςτϊςεων
που εντϊςςονται ςε προγρϊμματα αρμοδιϐτητασ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ
& Σροφύμων» (ΥΕΚ Β’ 670)
24. Σην ανϊγκη τροποπούηςησ τησ με αριθμ. 2974/8.4.2009 ΚΤΑ ωσ προσ τον οριςμϐ
ελϊχιςτησ δυναμικϐτητασ ςε λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ τουριςτικών
καταλυμϊτων που δεν ϋχει όδη οριςθεύ με βϊςη το Ωρθρο 2 τησ ανωτϋρω απϐφαςησ, ωσ
προσ τον τϑπο των «Σουριςτικών Επιπλωμϋνων Κατοικιών» του ςημεύου Γ.1 του
Ωρθρου 2 τησ ανωτϋρω απϐφαςησ, καθώσ και λοιπϋσ ςυμπληρωματικϋσ διευκρινόςεισ
ςε ϐτι αφορϊ την επϋκταςη και τον εκςυγχρονιςμϐ των τουριςτικών καταλυμϊτων.
25. Σο γεγονϐσ ϐτι απϐ την εφαρμογό τησ παροϑςασ δεν προκαλεύται δαπϊνη ςε βϊροσ του
Κρατικοϑ Προϒπολογιςμοϑ.
ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
Σην τροποπούηςη τησ με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινόσ απϐφαςησ των Τπουργών Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ με τύτλο «Προςδιοριςμϐσ των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριςτικών καταλυμϊτων και λοιπών
τουριςτικών εγκαταςτϊςεων που εντϊςςονται ςε προγρϊμματα αρμοδιϐτητασ του
Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων» (ΥΕΚ Β’ 670), ωσ ακολοϑθωσ:
Α) το ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ τουριςτικών καταλυμϊτων» ςτο Ωρθρο 2 - παρϊγραφοσ Β «άδρυςη κϑριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων» - ςτο ςημεύο 2
«Ξενοδοχεύα τϑπου επιπλωμϋνων διαμεριςμϊτων 5, 4 και 3 αςτϋρων» ςυμπληρώνεται ςτο
τϋλοσ η ϋκφραςη «Ελϊχιςτη δυναμικϐτητα : 20 κλύνεσ».
Β) το ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ τουριςτικών καταλυμϊτων» ςτο Ωρθρο 2 - παρϊγραφοσ Γ «άδρυςη μη κϑριων τουριςτικών καταλυμϊτων» - το ςημεύο 1
«Σουριςτικϋσ επιπλωμϋνεσ κατοικύεσ» αντικαθύςταται ςτο ςϑνολϐ του ωσ ακολοϑθωσ:
1. Σουριςτικϋσ επιπλωμϋνεσ κατοικύεσ:
Οι Σουριςτικϋσ Επιπλωμϋνεσ κατοικύεσ εύναι μεμονωμϋνεσ ό ςε ςειρϊ ό ςε ςυγκρϐτημα
μονϐροφεσ ό δυϐροφεσ μονοκατοικύεσ που ϋχουν αυτοτϋλεια λειτουργύασ, ανεξϊρτητη
εξωτερικό προςπϋλαςη η κϊθε μύα και ιδιωτικϐτητα.
Η ύδρυςό τουσ γύνεται ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ και διαδικαςύεσ που
προβλϋπονται ςτην αριθ. 530992/87 (ΥΕΚ 557/Β’/87) απϐφαςη του ΕΟΣ, ϐπωσ ιςχϑει
κϊθε φορϊ.
Ελϊχιςτοσ απαιτοϑμενοσ αριθμϐσ κατοικιών 2.
Ελϊχιςτοσ ςυνολικϐσ αριθμϐσ κλινών 10. Ο περιοριςμϐσ αυτϐσ δεν ιςχϑει για τα νηςιϊ τα
οπούα ϋχουν πληθυςμϐ μϋχρι 1500 κατούκουσ.
Γ) το ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ τουριςτικών καταλυμϊτων» - το
Ωρθρο 3 «Επϋκταςη κϑριων και μη κϑριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων» αναδιατυπώνεται
ωσ ακολοϑθωσ:
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«Ενιςχϑεται η επϋκταςη κϑριων και μη κϑριων ξενοδοχειακών καταλυμϊτων που
λειτουργοϑν με ειδικϐ ςόμα λειτουργύασ του ΕΟΣ, εφϐςον μετϊ την ολοκλόρωςη τησ
επϋνδυςησ το ςϑνολο του τουριςτικοϑ καταλϑματοσ (αρχικϐ κατϊλυμα ςυν επϋκταςη)
ανόκει ςτισ λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ του ϊρθρου 2 τησ αριθμ. 2974/8.4.2009
ΚΤΑ και μϐνον υπϐ τουσ ϐρουσ και περιοριςμοϑσ του ϊρθρου 4 αυτόσ.
Η ςυνολικό δυναμικϐτητα του τουριςτικοϑ καταλϑματοσ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
επϋκταςησ θα εύναι ςϑμφωνη με τα αναφερϐμενα ςτο Ωρθρο 2 τησ αριθμ. 2974/8.4.2009
ΚΤΑ ανϊ λειτουργικό μορφό και κατηγορύα τουριςτικοϑ καταλϑματοσ»
Δ) το ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικϋσ μορφϋσ και κατηγορύεσ τουριςτικών καταλυμϊτων» ςτο Ωρθρο 4 «Περιοριςμού ςτη χωροθϋτηςη και τισ κατηγορύεσ κατϊταξησ των τουριςτικών
καταλυμϊτων» – ςτο ςημεύο γ η τελευταύα πρϐταςη αναδιατυπώνεται ωσ εξόσ : «Ο
περιοριςμϐσ αυτϐσ δεν ιςχϑει για τισ νηςιωτικϋσ περιοχϋσ τησ Φώρασ πλην τησ Νόςου
Κρότησ και τησ Νόςου Εϑβοιασ».
Ε) Η φρϊςη «Κεφϊλαιο Δ» διορθώνεται ςτο ορθϐ «Κεφϊλαιο Γ».
Kατϊ τα λοιπϊ ιςχϑει η με αριθμ. 2974/8.4.2009 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ με τύτλο «Προςδιοριςμϐσ των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριςτικών καταλυμϊτων και λοιπών
τουριςτικών εγκαταςτϊςεων που εντϊςςονται ςε προγρϊμματα αρμοδιϐτητασ του
Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων» .
Η παροϑςα να δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ.
Η Τπουργόσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ
Σροφύμων
Κατερύνα Μπατζελό
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Ο Τπουργόσ Πολιτιςμού και
Σουριςμού
Παύλοσ Γερουλϊνοσ
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