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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 1577/22-7-2010 Y.A. σχετικά με τις Λεπτομέρειες εφαρμογής
και το σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 37, εδάφιο β και 44 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/312-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10, παράγραφος 22 του Ν.
3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).
2. Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 243/11.11.2011)
3. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/26-8-1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007)6015/29-11-2007 για την έγκριση του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (CCI No
2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που
δεν απαιτούν τροποποίηση της παραπάνω απόφασης.
5. Την αριθμ 135073/3-2-2011 (ΦΕΚ 315/25-2-2011) απόφαση τροποποίησης της αριθ.
324005/9-9-2008 (ΦΕΚ 1886/β/12-9-2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την αναδιάρθρωση,
αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
6. Την αριθ. 10851/25-11-2008 (ΦΕΚ 2456/β/2-12-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας
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Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ)
στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Πρωτοβουλίας LEADER+ που μετονομάστηκε και
αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
7. Την αριθ. 262065/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
LEADER του ΠΑΑ (νυν ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση).
8. Την αριθ. 339621/7-12-2009 (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/10-12-2009 & 523/ΥΟΔΔ/11-12-2009) Κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία διορίζεται ο Ευάγγελος Διβάρης του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων,
ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
9. Την αριθ. 401/10-3-2010 (ΦΕΚ Β355) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σχετικά με το
πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά, και ιδίως το άρθρο 29
αυτής.
10. Την με αριθ. πρωτ. 2049/20.04.11 ΦΕΚ 1183/Β/11 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος
Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ 2007-2013 (ΣΔΕ), όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Την με αρ. πρωτ. 1577/22-7-2010 Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1577/22-7-2010 (ΦΕΚ 1133/Β/23.07.2010) απόφασή μας
σχετικά με τις Λεπτομέρειες εφαρμογής και το σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η 7η παράγραφος του άρθρου 2 «Λεπτομέρειες εφαρμογής Μέτρου 41: Στρατηγική τοπικής
ανάπτυξης » διαμορφώνεται ως εξής:
«Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης του δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή
υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη
διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη
εγγεγραμμένων βαρών όταν:
η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που
χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επι του οποίου θα υλοποιήθει η επένδυση,
η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση πίστωσης που
χορηγήθηκε για την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οποία εντάσσεται η
προεγκριθείσα επένδυση,
η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν
συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,
η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που
χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή.»
Άρθρο 2
Το σημείου 10.4 του άρθρου 10 «Ένταξη έργου στον Άξονα 4 του ΠΑΑ-Υπογραφή σύμβασης με
την ΟΤΔ» του παραρτήματος Ι «Υπόδειγμα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
διαμορφώνεται ως εξής:
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«Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρωση των κριτηρίων
επιλεξιμότητας 2.5, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 (ενώ η πλήρωση του κριτηρίου
επιλεξιμότητας 3.13 θα ελέγχεται σε κάθε αίτημα πληρωμής του τελικού δικαιούχου, σε σχέση με
την αντίστοιχη ιδία συμμετοχή) Για το λόγο αυτό, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα ανωτέρω, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νομίμως
επικυρωμένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις περί μη πτώχευσης, λύσης και εκκαθάρισης θα πρέπει να
αντικατασταθούν από τα σχετικά πιστοποιητικά, ως ακολούθως:
α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα πριν την
υπογραφή της σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν τελεί σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης τελευταίου μήνα πριν την υπογραφή της σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
δικαιούχος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
Διευκρινίζεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά λύσης και
εκκαθάρισης, εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα
του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης.»

Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις
1. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για όλα τα έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί Αποφάσεις
Ένταξης/Χρηματοδότησης από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο σχετικών
προκηρύξεων των Ο.Τ.Δ. για την υλοποίηση του τοπικού τους προγράμματος.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 1577/22-7-2011(ΦΕΚ 1133/Β/23.07.2010) απόφαση μας,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 2463/01-04-2011όμοια απόφαση.
3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Γραφείο κου Υπουργού
2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
5. ΕΥΔ Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
6. ΟΠΕΚΕΠΕ – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
7. Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ.
8. ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα (Μονάδα Γ1)
9. ΕΥΔ Ε.Π «Αλιεία 2007 - 2013»
IΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
DG AGRI / Ε.Ι.2
IΙΙ. ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – Έδρες τους

