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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1. Tων άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

όργανα» που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τΑ΄/22-4-
2007). 

1.2. Του Π.∆. 402/88 Οργανισµός του Υπουργείου Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
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1.3. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», και 
ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 10 παρ. 
22 του  ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) . 

1.4. Του Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄ ) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γεννιάς». 

1.5. Της µε αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Έγκριση του Κανονισµού 
διαδικασίας πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των 
ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε 
φορά. Την µε αρ. πρωτ. 130800/8-11-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών για την έγκριση της "Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007-2013". 

1.6. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και 
Τουριστικής Ανάπτυξης µε αριθ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) 
"Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών 
καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε 
προγράµµατα. αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων" και 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 

1.7. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων µε αριθ. 292313/2622/3-7-2009 (ΦΕΚ 1391/Β/13-7-2009) 
σχετικά µε τον καθορισµό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης µεταποίησης 
και εµπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράµµατα ενίσχυσης για την περίοδο 
2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής ενισχύσεων στους δικαιούχους, 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.8. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας & Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε αριθ. 102952/1985/24-7-2009 (ΦΕΚ 
1793/Β/28-8-2009) σχετικά µε τον καθορισµό διαδικασίας ένταξης επενδυτικών 
σχεδίων στο µέτρο 123β "Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων" του ΠΑΑ, 
καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους όπως 
ισχύει κάθε φορά. 
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1.9. Της υπ΄ αριθ. 135073/03-02-2011 (ΦΕΚ Β΄ 315) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

κ.κ.   Υφυπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  και των Υπουργών Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
324005/9−9−2008 απόφασης   των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων “Αναδιάρθρωση, αρµοδιότητες 
και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013”» (ΦΕΚ 1886Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.10. Της µε αριθ. 2049/20-04-11 (ΦΕΚ 1183/Β/09.06.2011) Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.11. Της µε αριθ. 12966/19.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 810/10.3.2012)  Κοινής Απόφασης             
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιου Μωραϊτη». 

1.12. Του Π.∆. 31/2012 (Α΄62/21.3.2012) «∆ιορισµός Υπουργού Οικονοµικών  
2. Τους  Κανονισµούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
2.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη 

χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιηµένος ισχύει 
καθώς και τους εφαρµοστικούς κανονισµούς αυτού µε αριθ. 883/2006 και 885/2006. 

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2006 για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά. 

2.3. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. 
(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.4. Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 όσον αφορά την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την 
πολλαπλή συµµόρφωση σε σχέση µε µέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 

2.5. Τον Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων 
προερχόµενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

2.6. Τον Καν (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου όπως αντικαταστάθηκε 
από  τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή 
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά 
κατηγορία). 
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2.7. Τον Καν (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για την 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας. 

2.8. Την Απόφαση της Επιτροπής Ν 408/2006 (E(2006)3867/31.8.2006) σχετικά µε τον 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013. 

2.9. Τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, 
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων. 

2.10. Την µε αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013» 
(CCI No 2007GR06RPO001), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις 
τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 
6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ. 

3. Το γεγονός ότι : 
3.1. πρέπει να απλοποιηθούν ορισµένες διαδικασίες προκειµένου να επιταχυνθεί η 

υλοποίηση του προγράµµατος. 
3.2. Προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 29.612.702 ευρώ σε βάρος του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΣΑΕ 
082/8, αριθ.έργου 2010 ΣΕ08280000). 

4. Τη σύµφωνη γνώµη της Μονάδας Α΄ της ΕΥ∆ ΠΑΑ µε το υπ’ αριθ. 708/14.02.2012 
έγγραφό της. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τροποποιούµε την µε αριθ. πρωτ. 401/10.03.2010 (355/Β΄/30.03.2010) Κοινή Απόφασή µας 
για το πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, (εφεξής ΚΥΑ 401/10.03.2010) ως εξής :  

 

Άρθρο 1 

1. Όπου στο κείµενο της Κοινής Απόφασης που τροποποιείται γίνεται αναφορά σε «ΕΥ∆ 
LEADER του ΠΑΑ» νοείται η «ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα» αντίστοιχα.  

 

Άρθρο 2 

Τροποποίηση του Άρθρου 16 της ΚΥΑ 401/10.03.2010 

 

1.   Αντικαθιστούµε την 1η περίπτωση της παραγράφου 3, µε το εξής : 

• « Η ΟΤ∆ υποβάλλει Αίτηµα Μερικής Πληρωµής Προκαταβολών ∆ικαιούχων στην 
ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, µε την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου κάθε 
αιτήµατος δικαιούχου» 
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2. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 4, ως εξής :  
«4. Για τη λήψη Μερικής Πληρωµής ∆απανών που έχουν πραγµατοποιηθεί από την ΟΤ∆, 
τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

• Η ΟΤ∆ υποβάλλει Αίτηµα Μερικής Πληρωµής ∆απανών του µέτρου 431 στην ΕΥΕ 
ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα όταν το σύνολο των πληρωµών δαπανών του µέτρου 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 70% της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην ΟΤ∆ 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 (α) ανωτέρω. 

• Η ΟΤ∆ υποβάλλει Αίτηµα Μερικής Πληρωµής ∆απανών των µέτρων 41 και 421 στην 
ΕΥΕ ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα όταν το σύνολο των πληρωµών δαπανών στα µέτρα 
αυτά ανέρχεται τουλάχιστον στο 70% της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην 
ΟΤ∆ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 (β) ανωτέρω. 

• Η ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα διενεργεί, κατά περίπτωση, τους κατάλληλους 
διοικητικούς ελέγχους σύµφωνα µε το άρθρο 20, παράγραφος 14 ή/και το άρθρο 21 
της παρούσης και στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο µερικής 
πληρωµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση διασφάλισης επιπέδου 
ποιότητας υπηρεσιών µεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα. 

• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασµούς που διατηρεί η ΟΤ∆ 
αποκλειστικά και µόνο για τα αντίστοιχα µέτρα του τοπικού προγράµµατος.» 

 

Άρθρο 3 

Τροποποίηση του Άρθρου 17 της ΚΥΑ 401/10.03.2010 

1. Αντικαθιστούµε την τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 ως εξής : 

«Η διάθεση της πρόσκλησης στους ενδιαφερόµενους γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, χωρίς αµοιβή.» 

2.  Αντικαθιστούµε την παράγραφο 4, ως εξής : 

«4. Η δηµοσίευση της πρόσκλησης γίνεται µετά τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥΕ ΠΑΑ-
Ανταγωνιστικότητα, η οποία δίνεται το αργότερο εντός 20 ηµερών από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήµατος της ΟΤ∆. Η εξέταση της πρόσκλησης συνίσταται στη συµβατότητα αυτής 
µε τα αναφερόµενα στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο, όπως ποσοστά ενίσχυσης, κατηγορίες 
δικαιούχων, χρηµατοδοτικά στοιχεία  και εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα.»  

3. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 5, µε το εξής :  

«5. Η δηµοσίευση της πρόσκλησης γίνεται κατ΄ ελάχιστον µέσω του τύπου και ηλεκτρονικά. 
Ειδικότερα, περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει κατ΄ ελάχιστον να 
δηµοσιευθεί µία φορά σε µία εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην περιοχή παρέµβασης του 
τοπικού προγράµµατος, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της ΟΤ∆. Η 
προθεσµία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
των 60 ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η 
ανωτέρω προθεσµία είναι δυνατόν να παρατείνεται από την ΟΤ∆ το πολύ µία φορά και για  
χρονικό διάστηµα έως ένα µήνα µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα. Η 
εν λόγω ηµεροµηνία µπορεί να παραταθεί έως ένα µήνα ακόµη σε περίπτωση ανωτέρας βίας  
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και µετά από έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα . Στην περίπτωση αυτή τηρείται και για 
τις παρατάσεις ο ως άνω τρόπος δηµοσίευσης». 

 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση του Άρθρου 18 της ΚΥΑ 401/10.03.2010 

 

1. Αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2, ως εξής : 

«2. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων διακρίνονται 
σε κριτήρια επιλεξιµότητας (ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια) και σε κριτήρια επιλογής 
(βαθµολογούµενα κριτήρια) ανάλογα µε το είδος της προκηρυσσόµενης δράσης. Τα κριτήρια 
µε τα οποία αξιολογούνται οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του µέτρου 41 του 
τοπικού προγράµµατος είναι σύµφωνα µε αυτά για τα οποία γνωµοδοτεί η Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΠΑΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 78(α) του Καν. 1698/2005. 

 

2. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 7, ως εξής : 

«7. Μετά την ολοκλήρωση του δειγµατοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ-
Ανταγωνιστικότητα, τα αποτελέσµατα κοινοποιούνται στην ΟΤ∆ η οποία οφείλει να 
πραγµατοποιήσει τις αναγκαίες προσαρµογές, τροποποιώντας ανάλογα την απόφαση της 
παραγράφου 5. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καµία αλλαγή από τον δειγµατοληπτικό 
έλεγχο, δεν απαιτείται νέα απόφαση της Ε∆Π LEADER αλλά η ΟΤ∆ αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά την Ε∆Π LEADER, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της ΕΥΕ 
ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα .» 

 

3.  Αντικαθιστούµε την παράγραφο 8, ως εξής : 

«8. Στη συνέχεια η ΟΤ∆ κοινοποιεί µε συστηµένη επιστολή στον κάθε υποψήφιο την 
απόφαση της Ε∆Π LEADER συµπεριλαµβανοµένου του πίνακα κατάταξης της 
συγκεκριµένης δράσης, καθώς και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης της πρότασής του. Στην 
επιστολή αναφέρεται και η προθεσµία υποβολής ενστάσεων. Η απόφαση της Ε∆Π LEADER 
και ο πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
ΟΤ∆, τοιχοκολλούνται στην έδρα της και δηµοσιεύονται σε µία τοπική εφηµερίδα, εφόσον 
υπάρχει.»  

 

4. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 12, ως εξής: 

«12.  Η ΟΤ∆ κοινοποιεί µε συστηµένη επιστολή την ως άνω απόφαση της Ε∆Π LEADER, 
καθώς και τα πρακτικά της επιτροπής ενστάσεων στους ενδιαφερόµενους της δράσης στην 
οποία εντάσσεται η πρόταση. Η απόφαση της Ε∆Π LEADER και ο πίνακας κατάταξης των 
υποβληθεισών προτάσεων όπως διαµορφώνεται µετά την εξέταση των ενστάσεων, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΟΤ∆ και τοιχοκολλούνται στην έδρα της, ενώ 
αποστέλλονται και στην ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα προς ενηµέρωσή της». 

5. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 16, ως εξής : 
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«16. Μετά την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης / Χρηµατοδότησης, η ΟΤ∆ καλεί 
τους δικαιούχους που περιλαµβάνονται σε αυτήν για υπογραφή σύµβασης αποστέλλοντάς 
τους σχετικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση η σύµβαση υπογράφεται εντός 90 ηµερών από  
την ηµεροµηνία ανάρτησης της Απόφασης Ένταξης / Χρηµατοδότησης στο δικτυακό τόπο 
του Προγράµµατος «∆ιαύγεια» και εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της κοινοποιείται 
ηλεκτρονικώς στην ΕΥ∆ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα.» 

Το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δύναται να παρατείνεται έως 150 ηµέρες από την ΟΤ∆, 
ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του δικαιούχου. Η εν λόγω ηµεροµηνία µπορεί να 
παραταθεί έως ένα µήνα ακόµη σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων και 
µετά από έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα». 

Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω χρονικών διαστηµάτων για την υπογραφή της 
σύµβασης το έργο απεντάσσεται». 

 

6. Αντικαθιστούµε τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 17, ως εξής : 

«α) Για κατασκευαστικές εργασίες, η ΟΤ∆ καταρτίζει πίνακα τιµών µονάδας ανά είδος 
εργασίας ο οποίος περιλαµβάνεται στο κείµενο της προκήρυξης του άρθρου 17 της 
παρούσης και κοινοποιείται στην ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα. 

 Ο πίνακας δύναται να αναπροσαρµόζεται και σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την Ε∆Π 
LEADER. Τυχόν αποκλίσεις των τιµών αυτών σε έργα του τοπικού προγράµµατος µπορούν 
να γίνουν αποδεκτά µόνο σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις. 

β) Για τις λοιπές ενέργειες η ΟΤ∆ αξιολογεί το κόστος µε βάση τις σχετικές προσφορές που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας, εκτός από τις περιπτώσεις που τεκµηριώνεται 
η µοναδικότητα του προϊόντος. Η ΟΤ∆ διενεργεί έρευνα αγοράς όπου απαιτείται.» 

 

Άρθρο 5 

Τροποποίηση του Άρθρου 19 της ΚΥΑ 401/10.03.2010 

 

1. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 5, ως εξής : 

«5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων µε δικαιούχους 
ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δηµόσια δαπάνη 
των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της δηµόσιας δαπάνης της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης (µέτρο 41). Ωστόσο, η δηµόσια δαπάνη έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 25% της δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.» 

 

2. Αντικαθιστούµε το 2ο εδάφιο, της παραγράφου 7, ως εξής :  

«Σε περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της µελέτης 
πρέπει, προκειµένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουµένως 
από την ΟΤ∆ η σχετική τροποποίηση µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους 
στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσµατικότητα του έργου, καθώς και 
τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του. Η 
αύξηση του αρχικά εγκεκριµένου επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου δεν 
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είναι αποδεκτή. Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισµού αιτιολογηµένη ή η 
µη, όπως αυτός προσδιορίζεται στη σχετική σύµβαση, επιβαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον 
δικαιούχο και δεν µπορεί να οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου του επιλέξιµου για 
κάθε µέτρο προϋπολογισµού. Τροποποιήσεις που αφορούν στο χρονοδιάγραµµα, θα 
λαµβάνουν υπόψη τις προθεσµίες, το χρονοδιάγραµµα και τους γενικούς κανόνες του 
ΠΑΑ.»  

 

3. Αντικαθιστούµε το 3ο εδάφιο, της παραγράφου 7, ως εξής :  

«Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΟΤ∆, εφόσον δεν απαιτείται 
τροποποίηση Τεχνικού ∆ελτίου Έργου υπογράφεται τροποποιητική σύµβαση µε το 
δικαιούχο και κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΕ ΠΑΑ –Ανταγωνιστικότητα. Εφόσον η 
τροποποίηση προκαλεί αλλαγές στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου η ΟΤ∆ τροποποιεί αντίστοιχα το 
Τεχνικό ∆ελτίο Έργου και υποβάλλει σχετικό αίτηµα στην της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα 
για έγκριση προκειµένου στη συνέχεια να προχωρήσει σε τροποποιητική σύµβαση µε το 
δικαιούχο και να ενηµερώσει σχετικά την ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα». 

 

4. Αντικαθιστούµε το 4ο εδάφιο, της παραγράφου 7, ως εξής : 

«Μείωση των προβλεποµένων βασικών µεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εµβαδά, όγκοι, 
δυναµικότητες), επιφέρει αντίστοιχη µείωση των ποσών ενίσχυσης.  

Αντικαθιστούµε την 1ηο κουκίδα της παραγράφου 13 ως εξής : 

• « η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΟΤ∆, η 
Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, η σύµβαση µε την ΟΤ∆,» 

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση του Άρθρου 20 της ΚΥΑ 401/10.03.2010 

 

1. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 4, ως εξής : 

«4. Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνεται από την ΟΤ∆ 
κατόπιν σχετικού αιτήµατος πληρωµής, τµηµατικά και ανάλογα µε τη φύση του έργου, τον 
προϋπολογισµό του και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Τα στάδια και ο τρόπος 
τµηµατικής καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης καθορίζονται στα πλαίσια της σύµβασης 
µεταξύ ΟΤ∆ και δικαιούχου. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή της ενίσχυσης γίνεται εντός 
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος πληρωµής, εφόσον 
το αίτηµα είναι πλήρες και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον τραπεζικό 
λογαριασµό που τηρεί η ΟΤ∆. Κατ' εξαίρεση, η ως άνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί, 
στην περίπτωση που το σχετικό αίτηµα του δικαιούχου αποτελεί αντικείµενο 
δειγµατοληπτικού διοικητικού ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα σύµφωνα µε 
την παράγραφο 14 κατωτέρω.» 

 

2. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 5, ως εξής : 
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«5. Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως πέντε (5) αιτήµατα πληρωµής 
δαπανών, ανάλογα µε τη φύση του έργου και τον προϋπολογισµό του. Το τελευταίο αίτηµα 
πληρωµής ισοδυναµεί µε αποπληρωµή και παραλαβή του έργου.» 

 

3. Αντικαθιστούµε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6, ως εξής : 

«6. Για τα έργα των υποµέτρων L123, L311, L312, L313 (για τις παρεµβάσεις ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας) είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του δικαιούχου, 
η χορήγηση προκαταβολής, η οποία δε θα υπερβαίνει το 50% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του 
επενδυτικού σχεδίου µε την προϋπόθεση προσκόµισης από το δικαιούχο εγγυητικής 
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής,» 

 

4. Αντικαθιστούµε το 4ο εδάφιο  της παραγράφου 7, ως εξής : 

«Σε περιπτώσει πλήρως αιτιολογηµένες και τεκµηριωµένες που θα υποβάλλονται και θα 
εξετάζονται από την ΟΤ∆ θα χορηγείται παράταση για διάστηµα το πολύ έξι (6) µηνών, 
λαµβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραµµα, τις προθεσµίες και τους σχετικούς κανόνες του 
ΠΑΑ. Με την παρέλευση και του χρονικού διαστήµατος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, 
κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υπέβαλε αίτηση σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, το έργο θα απεντάσσεται.» 

 

5. Αντικαθιστούµε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9, ως εξής : 

«Παράλληλα, η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER σφραγίζει όλα τα ελεγχθέντα και 
παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών µε την ένδειξη: "ελέγχθηκε και 
επιχορηγήθηκε από την ΟΤ∆ LEADER ……για το ποσό…………." και τα αναπαράγει σε 
φωτοτυπίες, τις οποίες εφόσον επιθυµεί η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER,  τις 
επικυρώνει "ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου". Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών 
επιστρέφονται στο δικαιούχο, ενώ στα αρχεία της ΟΤ∆ τηρούνται τα ανωτέρω 
αντίγραφα/φωτοτυπίες.» 

 

6. Αντικαθιστούµε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11, ως εξής : 

«Ο λογαριασµός του δικαιούχου δηλώνεται στη σύµβαση που έχει υπογράψει µε την ΟΤ∆ 
και  στο αίτηµα πληρωµής.» 

 

 
Άρθρο 7 

Τροποποίηση του Άρθρου 21 της ΚΥΑ 401/10.03.2010 

 
1. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 1, ως εξής: 

«1. Για τα µέτρα 421 και 431 οι διοικητικοί έλεγχοι επί των αιτηµάτων πληρωµής που 
αναφέρονται στο άρθρο 26 του Καν(ΕΚ) 1975/2006, πραγµατοποιούνται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 
- Ανταγωνιστικότητα. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποτυπώνονται σε Πρακτικό 
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∆ιοικητικού Ελέγχου ∆απανών. Στις περιπτώσεις διοικητικών ελέγχων του 431 όπου τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου πιστοποιούν στο ακέραιο το αίτηµα πληρωµής, το Πρακτικό 
∆ιοικητικού Ελέγχου καλύπτεται από τη σχετική Απόφαση Έγκρισης Χρηµατοδότησης».  

 

2.  Αντικαθιστούµε την παράγραφο 2, ως εξής :  

«2. Για τα σχέδια συνεργασίας του µέτρου 421 υποβάλλονται αιτήµατα πληρωµής δαπανών 
ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης του έργου, το τελευταίο εκ των οποίων ισοδυναµεί µε 
αποπληρωµή και παραλαβή του σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου 
κάθε αιτήµατος πληρωµής πιστώνονται οι λογαριασµοί των δικαιούχων από τον ειδικό 
λογαριασµό που τηρούν οι συµµετέχουσες ΟΤ∆ για τα µέτρο  421.» 

 

3. Αντικαθιστούµε την παράγραφο 3, ως εξής : 

«3. Ως προς το µέτρο 431 η ΟΤ∆ πραγµατοποιεί, πριν τη διεξαγωγή του διοικητικού ελέγχου 
της παραγράφου 1 ανωτέρω, τις πληρωµές των δαπανών του µέτρου από τον ειδικό 
λογαριασµό που τηρεί για το σκοπό αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 16 ανωτέρω ή δυνητικά, οι 
δαπάνες του Μέτρου 431 εξοφλούνται από την ΟΤ∆ και στη συνέχεια µεταφέρεται το 
αντίστοιχο ποσό από τον παραπάνω ειδικό λογαριασµό στο λογαριασµό της ΟΤ∆. Η 
Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER της ΟΤ∆ συντάσσει Βεβαίωση Υλοποίησης 
∆απανών του Μέτρου 431, στην οποία αναφέρονται συγκεντρωτικά όλες οι εξοφληθείσες 
δαπάνες του µέτρου. Η βεβαίωση αποστέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα µαζί µε 
το αίτηµα µερικής πληρωµής όπως περιγράφεται στο Άρθρο 16, παράγραφος 4, ανωτέρω 
και συνοδεύεται από τις κινήσεις του ειδικού λογαριασµού που διατηρείται για το εν λόγω 
µέτρο.» 

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση του Άρθρου 28 της ΚΥΑ 401/10.03.2010 

 

Αντικαθιστούµε το Άρθρο 28 ως εξής : 

 

«Εξασφάλιση ∆ηµόσιας ∆απάνης» 

Η δαπάνη που προκαλείται και βαρύνει τη ΣΑΕ/082/8  του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων από την παρούσα, ανέρχεται σε €324.879.552, ποσό που 
αντιστοιχεί στη ∆ηµόσια ∆απάνη του Άξονα 4 του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, η 
οποία κατανέµεται ενδεικτικά στα έτη 2011-2015 ως ακολούθως : Για το έτος 2011 
€20.000.000, για το έτος 2012 €90.000.000 για το έτος 2013 €100.000.000,για το έτος 2014 
€45.000.000 και για το έτος 2015 €  69.879.552. 

Η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζεται µέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ]. 

Το ποσό αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά, εγγράφεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε έναν κωδικό αριθµό για το σύνολο 
των πιστώσεων του Άξονα 4. Το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του Φ.Π.Α. των 
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ενεργειών που υλοποιούνται από τις ίδιες τις Ο.Τ.∆. (πλην της προµήθειας του 
εξοπλισµού-παγίων), που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του µέτρου 431 του τοπικού 
προγράµµατος εγγράφεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και καλύπτεται από εθνικές δαπάνες 

 

Άρθρο 9 

Τελικές διατάξεις 

1. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για όλα τα έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί 

Αποφάσεις Ένταξης/Χρηµατοδότησης από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο 

σχετικών προκηρύξεων των Ο.Τ.∆. για την υλοποίηση του  τοπικού τους προγράµµατος. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. πρωτ. 401/10-03-2010 (ΦΕΚ 355/Β/2010) απόφασή µας. 

3.   Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

 

 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ  

 

 

 

Α. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

 

 

 

Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 

 

 



 12
Α∆Α: Β49ΘΒ-4ΥΒ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

1.  Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. αναπληρωτή Υπουργού 

 

IΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

1.  Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού, κ. Α. Μωραΐτη 

3. Εθνική Αρχή Συντονισµού - ΕΥ Συντονισµού της εφαρµογής Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων 

 

IΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Γραφείο  κ. Υπουργού 

2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα 

5. ΕΥ∆ Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

6. ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα (Μονάδα Γ1) 

7. ΕΥ∆ Ε.Π «Αλιεία 2007 - 2013» 

8. ΟΠΕΚΕΠΕ – ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

9. ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆. 

 

IΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

DG AGRI / Ε.Ι.2 

 

IV. ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ – Έδρες τους 

 

 



 Α∆Α: Β49ΘΒ-4ΥΒ

Αντικαθιστούµε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ως εξής : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Εντάσεις ενίσχυσης έως 31/12/2010 

Μέτρα / Υποµέτρα / ∆ράσεις Περιοχές εφαρµογής Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

περιφέρειες σύγκλισης 100 50 50 
Στερεά Ελλάδα 100 40 60 

L123α, 
L123β (προϋπολογισµού ≤ 
200.000, καθεστώς de 
minimis) 

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 65 35 
Α.Μ.Θ., Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα 100 60 40 
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη 100 50 50 
Πελοπόννησος 100 60 40 
Β. Αιγαίο 100 60 40 
Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, 
Αττική 100 50 50 
Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια 100 50 50 
Νότιο Αιγαίο 100 50 50 

L123β (προϋπολογισµού 
>200.000),  
L311, L312,  
L313 (δράσεις 5 έως 9) 

Φωκίδα, Ευρυτανία 100 50 50 
περιφέρειες σύγκλισης 100 100 0 
Στερεά Ελλάδα 100 100 0 

L313 (δράσεις 1 έως 3), 
L321 (δράσεις 1 & 2),  
L322 (δράσεις 1 & 2),  
L323 (δράσεις 1, 2α, 3 & 4) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 

Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 100 0 
περιφέρειες σύγκλισης 100 70 30 
Στερεά Ελλάδα 100 70 30 L313 – 4 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 70 30 
περιφέρειες σύγκλισης 100 75 25 
Στερεά Ελλάδα 100 75 25 L321 – 3 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 75 25 
περιφέρειες σύγκλισης 100 60 40 L322 – 3 
Στερεά Ελλάδα 100 60 40 
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Μέτρα / Υποµέτρα / ∆ράσεις Περιοχές εφαρµογής Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 60 40 
περιφέρειες σύγκλισης 100 75 25 
Στερεά Ελλάδα 100 75 25 L323 – 2β 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 75 25 
περιφέρειες σύγκλισης 100 100 0 
Στερεά Ελλάδα 100 100 0 421 – 431 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 100 0 
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Εντάσεις ενίσχυσης από 1/1/2011 έως 31/12/2013 

 

Μέτρα / Υποµέτρα / ∆ράσεις Περιοχές εφαρµογής Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

περιφέρειες σύγκλισης 100 50 50 
Στερεά Ελλάδα 100 40 60 

L123α,  
L123β (προϋπολογισµού ≤ 
200.000, καθεστώς de 
minimis) 

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 65 35 
Α.Μ.Θ., Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα 100 60 40 
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη 100 50 50 
Πελοπόννησος 100 50 50 
Β. Αιγαίο 100 50 50 

Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία 100 50 50 

Αττική  100 40 60 
Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια 100 35 65 
Νότιο Αιγαίο 100 35 65 

L123β (προϋπολογισµού 
>200.000), 
L311, L312,  
L313 (δράσεις 5 έως 9) 

Φωκίδα, Ευρυτανία 100 40 60 

περιφέρειες σύγκλισης 100 100 0 

Στερεά Ελλάδα 100 100 0 
L313 (δράσεις 1 έως 3), 
L321 (δράσεις 1 & 2), L322 
(δράσεις 1 & 2), L323 
(δράσεις 1, 2α, 3 & 4) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 

Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 100 0 
περιφέρειες σύγκλισης 100 70 30 
Στερεά Ελλάδα 100 70 30 L313 – 4 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 70 30 
περιφέρειες σύγκλισης 100 75 25 
Στερεά Ελλάδα 100 75 25 L321 – 3 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 75 25 
περιφέρειες σύγκλισης 100 60 40 L322 – 3 
Στερεά Ελλάδα 100 60 40 
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Μέτρα / Υποµέτρα / ∆ράσεις Περιοχές εφαρµογής Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 60 40 
περιφέρειες σύγκλισης 100 75 25 
Στερεά Ελλάδα 100 75 25 L323 – 2β 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου  πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 75 25 
περιφέρειες σύγκλισης 100 100 0 
Στερεά Ελλάδα 100 100 0 421 – 431 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, λοιπά νησιά 
Αιγαίου πλην Κρήτης και Εύβοιας 100 100 0 
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 Α∆Α: Β49ΘΒ-4ΥΒ

Τροποποιούµε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Επιλέξιµες δαπάνες 

ως εξής :  

 

Οµάδα Υποµέτρων 411 

Υποµέτρο L123 "Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων" 

∆ράση L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 

β) Μη επιλέξιµες δαπάνες: 

Αντικαθιστούµε το σηµείο 7, ως εξής : 

7. Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (αριθµοµηχανές, κ.λπ.) εκτός των αναφεροµένων στο 
σηµείο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 

 

Οµάδα Υποµέτρων 413 

α) Επιλέξιµες δαπάνες 

Υποµέτρο L313 "Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων" 

Στη ∆ράση L313-1: "Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)" προστίθεται : 

4. ∆απάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής, καθώς και ιστοσελίδα 

 

Στο Μέτρο 421 "∆ιατοπική και διακρατική συνεργασία" 

Στις α) Επιλέξιµες δαπάνες: 

Αντικαθιστούµε το σηµείο 12. µε το εξής : 

12. ∆απάνες συντονιστικών ενεργειών (εκτός λειτουργικών δαπανών της ΟΤ∆) που 
µπορούν να αφορούν το διακρατικό συντονιστή ή/και τον εθνικό συντονιστή ή/και τον 
διατοπικό συντονιστή ή/και την ΟΤ∆ εταίρο. Οι εν λόγω δαπάνες δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το 20 % του συνολικού προϋπολογισµού για τα σχέδια διατοπικής 
συνεργασίας και το 20 % του συνολικού προϋπολογισµού των ελληνικών ΟΤ∆ 
εταίρων για τα σχέδια διακρατικής συνεργασίας. 

 

 


