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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Toυ Π.∆. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισµός Υπουργείου
Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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2. Του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κώδικας Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23ης ∆εκεµβρίου 2003)
«Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µόνιµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και
αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Του Νόµου 3614/2007 (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 Ν.3840/10 (ΦΕΚ 53/2 Α’/2010)
5. Της µε αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) απόφασης του Υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισµού Πληρωµής
από το 1-9-2002»
6. Της υπ΄ αριθµ. 282966/09-07-2007 Κοινής απόφασης 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.
7. Της µε αριθ. 37501/4/3/2009 Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Μεταφορά της
∆ηµόσιας ∆απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωµή των Μέτρων του
Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 – 2013 και της πρόωρης
συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονοµικά Μέτρα» του
Ε.Π.ΑΛ περιόδου 2000 – 2006 από το Π∆Ε, καθώς και ρύθµιση σχετικών
θεµάτων για την εφαρµογή του».
8. Του Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/07.10.2009) «Ανασύσταση του ΥΠ.
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής

και

µετονοµασία

του

σε

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», µετατροπή του ΥΠ. Μακεδονίας
-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπ.
Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
9. Του Π∆ 189/2009 (ΦΕΚ Α 221/05.11.2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
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10. Της

αριθ.

6809/∆ΙΟΕ

232

(ΦΕΚ

141/Β/2010)

απόφασης

του

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας περί "Καθορισµού αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Σταύρου Αρναουτάκη".
11. Της

µε

αριθ130800/08-11-2007

Κοινής

Απόφασης

των

Υπουργών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα «Έγκριση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007–2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Της

µε

αριθ.

324005/09-09-08

(ΦΕΚ

1886/Β/12-09-2008)

Κοινής

Υπουργικής Απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων

Ενεργειών

από

το

ΕΓΤΠΕ-Π,

η

οποία

µετονοµάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων και
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, και µε την οποία της ανατίθενται
επιπρόσθετες αρµοδιότητες εφαρµογής µέτρων του ΠΑΑ 2007-1013, όπως
ισχύει κάθε φορά.
13. Της υπ΄ αριθ 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και
Τουριστικής Ανάπτυξης, προσδιορισµού των λειτουργικών µορφών και
κατηγοριών των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως ισχύει κάθε φορά.
14. Του άρθρου 36 του Ν.3614/07 όπου ορίζεται ως διαπιστευµένος
Οργανισµός Πληρωµών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπ΄ αριθ. 262066/19.02.2009
(ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων, εκχώρησης αρµοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισµού
Πληρωµών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.
15. Της µε αριθ 9828/21-10-08 (ΦΕΚ 2226/Β/30.10.08) Απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων εκχώρησης αρµοδιοτήτων
από την ΕΥ∆ ΠΑΑ στην Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης που µετονοµάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010),
όπως ισχύει κάθε φορά.
16. Της υπ΄ αριθ. 8932/22-09-08 (ΦΕΚ 2153/Β/16.10.2008) Απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων θέσπισης του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
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17. Της υπ΄ αριθ. 1100330/1954/∆Μ/6-10-2008 Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας

και

Οικονοµικών

για

τον

καθορισµό

νέας

Εθνικής

Ονοµατολογίας Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων (ΚΑ∆08), όπως ισχύει κάθε
φορά.
18. Την µε αριθµ. 339621/7.12.2009(ΦΕΚ 516/10.123.2009) Κοινή Απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
όπως διορθώθηκε µε το523/11.12.2009 ΦΕΚ, µε την οποία διορίζεται ο κ.
Ευάγγελος ∆ιβάρης 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
∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του Υπουργείου.
19. Την µε αριθ. 9830/22-10-2008 «Επιστολής Ενηµέρωσης για την υποβολή
αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξης από το ΠΑΑ 2007-2013» (Μέτρα
311,312,313,321,322 & 323) της ΕΥ∆ ΠΑΑ 2007-2013.
Β. Τους Κανονισµούς και Αποφάσεις:
1. Τον Κανονισµό (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. Τον Κανονισµό (EΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006
όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισµό (EΚ) 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).
3. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό των πολύ
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.
4. Την Απόφαση της Επιτροπής Ν. 408/2006 (Α.Π.: E(2006)3867/31.8.2006)
σχετικά µε τον Χάρτη Εθνικών Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για
την περίοδο 2007-2013.
5. Την µε αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007
-2013», 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.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για την εφαρµογή των ∆ράσεων των Μέτρων µε κωδικούς:
311 «∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες»,
312 «Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων»,
313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»,
321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό»,
322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»,
323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς»
του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20072013 (εφεξής ΠΑΑ),
εγκρίνουµε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Μέτρο 311 «∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες»
Α. Πεδίο Εφαρµογής και ∆ράσεις
Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται
από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά
κύρια ή µερική απασχόληση, και που διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της
γεωργικής εκµετάλλευσής τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν
σχετίζονται µε τη γεωργία (αγροτικός τουρισµός, βιοτεχνία κ.λ.π.).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ
µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, τον Καν.
(ΕΚ) 1628/06 και τον Καν. (ΕΚ) 800/08 και το Παράρτηµα της παρούσας:
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•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης.

•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές
τουρισµού,

ειδικές

µορφές

τουρισµού,

χώροι

αθλοπαιδιών,

χώροι

γευσιγνωσίας).
•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων.

•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά
την α΄ µεταποίηση.

•

Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις
δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) µε τη
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης.

Σηµειώνεται

ότι

στο

παρόν

Μέτρο

δεν

περιλαµβάνονται

ενέργειες

µεταποίησης/εµπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης οι
οποίες καλύπτονται οριζόντια στο πλαίσιο του Μέτρου 123 του Άξονα 1 του
Προγράµµατος.
Β. ∆ικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε
γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος,
µε απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιµες ∆απάνες
1. Το µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60%, σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται α) στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας
(Ελλάδα Ν. 408/2006) και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση στην
Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006, καθώς και β) στο άρθρο 23
και το Παράρτηµα της παρούσας.
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Όσον

αφορά

στις

υποδοµές

διανυκτέρευσης

(ιδρύσεις,

επεκτάσεις

και

εκσυγχρονισµοί) το συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι 600.000 € και έως 40
κλίνες.

Σηµειώνεται,

ότι

οι

παρεµβάσεις

εκσυγχρονισµού

των

υποδοµών

διανυκτέρευσης δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθµιση, είτε και αύξηση της
δυναµικότητας. Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί),
το συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι 300.000 €.
Σε περίπτωση συνδυασµού δράσεων το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης
δύναται να ανέλθει στο µεγαλύτερο όριο του επιλέξιµου κόστους (δηλ. τα 600.000 €
αν αφορά και σε υποδοµές διανυκτέρευσης), µε την προϋπόθεση ότι το κόστος κάθε
επιµέρους παρέµβασης δεν θα υπερβαίνει το όριο του επιλέξιµου κόστους κάθε
δράσης ξεχωριστά (πχ τα 300.000 € για τη δράση των λοιπών επιχειρήσεων).
2. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, αυτές
περιλαµβάνουν:
•

Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

•

Αγορά καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ειδικότερα, ως επιλέξιµες δαπάνες στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου θεωρούνται :
•

∆απάνες για έργα υποδοµής και περιβάλλοντος χώρου.

•

∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων.

•

∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής, στις οποίες
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη µεταφορά και εγκατάστασή του.

•

∆απάνες για λοιπό εξοπλισµό.

•

Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και
συµβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική
άδεια, δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για
την εγκατάσταση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κλπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους της επένδυσης.
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•

∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών
φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου κ.λ.π. και µε ποσοστό µέχρι 5% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους.

•

∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες
που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισµένους
οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων
αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν

µπορούν να υπερβαίνουν το 3% του

συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.
•

∆απάνες

κατασκευών,

προµήθειας

και

εγκατάστασης

του

αναγκαίου

εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
•

Ειδικότερα όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση µελετών όλων των
παραπάνω

κατηγοριών

πράξεων,

αυτές

είναι

επιλέξιµες

και

χρηµατοδοτούνται µόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων
έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρµόζονται, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν
χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου.

3. Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές
εγκαταστάσεις, αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις της υπ΄ αριθ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής
Ανάπτυξης, προσδιορισµού των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των
τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως ισχύει κάθε
φορά.
∆. Είδος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.
Είναι

δυνατή,

κατόπιν

σχετικού

αιτήµατος

του

δικαιούχου,

η

χορήγηση

προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει:
•

το 50% της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις
οποίες οι ατοµικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν το
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2010, µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.
•

το 20% της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις
οποίες οι ατοµικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν
επόµενα έτη, µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

Άρθρο 2
Μέτρο 312 «Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων»
Α. Πεδίο Εφαρµογής και ∆ράσεις
Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, τον Καν. (ΕΚ) 1628/06 και τον
Καν. (ΕΚ) 800/08, που ανήκουν στους κλάδους του Παραρτήµατος της παρούσας,
εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες (κωδ. κλάδων ΚΑ∆2008 55,
56, 79.1, 77.21.10 και 93.11) και αυτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο του Μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων.

•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

•

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά
την α΄ µεταποίηση.

•

Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις
δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) µε τη
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης.

•

∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων
της τοπικής οικονοµίας.

Β. ∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι της ενίσχυσης µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των
δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή µη των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3
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που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, τον Καν. (ΕΚ) 1628/06 και τον Καν. (ΕΚ)
800/08.
Για την κατηγορία ενέργειας «∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων
όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας» απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
εξασφάλιση από τον δικαιούχο φορέα της πρότασης, της απαιτούµενης κρίσιµης
µάζας για τη βιωσιµότητα του δικτύου από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέµβασης του µέτρου.
Για την οριστική έγκριση των προτάσεων που αφορούν στη ∆ικτύωση, θα πρέπει να
έχει συσταθεί διακριτό νοµικό πρόσωπο που θα είναι και ο δικαιούχος της πράξης και
θα εµπίπτει στην κατηγορία των πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, τον Καν. (ΕΚ) 1628/06 και τον Καν. (ΕΚ) 800/08.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος,
µε απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιµες ∆απάνες
1. Το µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60%, σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται α) στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας
(Ελλάδα Ν. 408/2006) και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση στην
Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006, καθώς και β) στο άρθρο 23
και το Παράρτηµα της παρούσας.
Το συνολικό κόστος των προαναφερόµενων επενδύσεων ανέρχεται µέχρι 300.000 €.
Στην

κατηγορία

ενέργειας

που

αφορά

στην

«∆ικτύωση

οµοειδών

ή

συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας»
εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται επενδύσεις για την προµήθεια
εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το επιλέξιµο κόστος
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ.
2. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές
περιλαµβάνονται :
•

Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
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•

Αγορά καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ειδικότερα, ως επιλέξιµες δαπάνες στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου θεωρούνται :
•

∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων.

•

∆απάνες

διαµόρφωσης

του

περιβάλλοντος

χώρου

προκειµένου

να

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριµένης βιοτεχνικής
δραστηριότητας.
•

∆απάνες για αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής, στις οποίες
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη µεταφορά και εγκατάστασή του.

•

∆απάνες για λοιπό εξοπλισµό.

•

Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και
συµβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική
άδεια, δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για
την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν µπορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.

•

∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών
φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου κ.λ.π. και µε ποσοστό µέχρι 5% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους

•

∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και
πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα κ.ο.κ.),
στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογηµένη από το είδος
της επένδυσης.

•

∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες
που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισµένους
οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων
αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 3% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.

•

∆απάνες

κατασκευών,

προµήθειας

και

εγκατάστασης

του

αναγκαίου

εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
•

Ειδικότερα όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση µελετών όλων των
παραπάνω

κατηγοριών

πράξεων,

αυτές

είναι

επιλέξιµες

και
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χρηµατοδοτούνται µόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων
έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρµόζονται, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν
χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου.
Όσο αφορά στην κατηγορία ενέργειας «∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών
επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας» επιλέξιµες δαπάνες
για τον φορέα του δικτύου είναι :
•

Ενέργειες εµψύχωσης – ενηµέρωσης

•

Κτιριακές

εγκαταστάσεις,

διαµόρφωση

περιβάλλοντος

χώρου,

ηλεκτροµηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός για την εγκατάσταση και
λειτουργία του φορέα του δικτύου.
•

Η δηµιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των
πρώτων υλών, εξοπλισµός ελέγχου ποιότητας, κ.λ.π.

•

Εκπόνηση µελέτης για την βελτίωση του εφοδιασµού σε πρώτες ύλες,
µελέτης έρευνας της αγοράς, µελέτης marketing για την προώθηση των
προϊόντων των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων και µέχρι ποσοστού 5% του
συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης.

•

Το κόστος δηµιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web-sites) σε
νέους ή υφιστάµενους δικτυακούς τόπους.

•

Το

κόστος

ενεργειών

προβολής

και

προώθησης

των

επιχειρήσεων/προϊόντων τους
∆. Είδος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.
Είναι

δυνατή,

κατόπιν

σχετικού

αιτήµατος

του

δικαιούχου,

η

χορήγηση

προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει :
•

το 50% της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις
οποίες οι ατοµικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν το
2010, µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

•

το 20% της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις
οποίες οι ατοµικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν
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επόµενα έτη, µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

Άρθρο 3
Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
Α. Πεδίο Εφαρµογής και ∆ράσεις
Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία
αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της
απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης, την
συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προβολή-προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών.
Στο Μέτρο εντάσσονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
α) Παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα:
•

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών

β) Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο
του Μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ µικρές επιχειρήσεις
σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, τον Καν. (ΕΚ) 1628/06 και τον
Καν. (ΕΚ) 800/08, που ανήκουν στους κλάδους του Παραρτήµατος της παρούσας και
αφορούν τουριστικές δραστηριότητες (κωδ. κλάδων ΚΑ∆2008 55, 56, 79.1, 77.21.10
και 93.11):
•

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, µικρής δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης.

•

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, χώρων εστίασης και αναψυχής.

•

Ίδρυση και εκσυγχρονισµός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και
προώθησης αγροτικού τουρισµού.

•

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του τουρισµού, (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα
δηµιουργικής απασχόλησης).
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•

Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις
δράσεις

της

κατηγορίας

«παρεµβάσεις

ανάπτυξης

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας» αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του
Μέτρου) µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης.
Β. ∆ικαιούχοι
α) Για τις παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα
ΟΤΑ Α΄ βαθµού και οι εταιρίες τους
β) Για τις παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή µη
των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος,
µε απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιµες ∆απάνες
1. Για τις παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας το µέγιστο όριο
ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον
εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006)
καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση στην Επιτροπή όπως
προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006.
Για τις υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί), το συνολικό κόστος
θα ανέρχεται έως 600.000 € και έως 40 κλίνες. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού
των υποδοµών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεµβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται
υποχρεωτικά µε αύξηση της δυναµικότητας τους µέχρι το όριο που ορίζεται
ανωτέρω, µε προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση. Για τις υπόλοιπες δράσεις
(ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων) το συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι
300.000 €.
Σε περίπτωση συνδυασµού δράσεων το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης
δύναται να ανέλθει στο µεγαλύτερο όριο του επιλέξιµου κόστους (δηλ. τα 600.000 €
αν αφορά και σε υποδοµές διανυκτέρευσης), µε την προϋπόθεση ότι το κόστος κάθε
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επιµέρους παρέµβασης δεν θα υπερβαίνει το όριο του επιλέξιµου κόστους κάθε
δράσης ξεχωριστά (πχ τα 300.000 € για τη δράση των λοιπών επιχειρήσεων).
Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανά περιφέρεια και παρουσιάζονται στο
άρθρο 23 της παρούσας.
2. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεµβάσεων ανάπτυξης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές περιλαµβάνονται :
•

Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

•

Αγορά καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ειδικότερα, ως επιλέξιµες δαπάνες στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου θεωρούνται :
•

∆απάνες για τη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων προκειµένου για
ιδρύσεις

υποδοµών

διανυκτέρευσης,

µε

τον

απαραίτητο

ηλεκτροµηχανολογικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισµό, καθώς και τη
διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών.
•

∆απάνες για την επέκταση και βελτίωση κτιριακών υποδοµών, του
περιβάλλοντα χώρου, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του
ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού προκειµένου για εκσυγχρονισµό
υφιστάµενων υποδοµών διανυκτέρευσης µε την προϋπόθεση ότι η σχετική
παρέµβαση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αύξηση της
δυναµικότητάς τους µε προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση.

•

∆απάνες για τη δηµιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής µε την
αντίστοιχη αγορά εξοπλισµού, καθώς και δαπάνες για την αναβάθµιση,
επέκταση υφιστάµενων υποδοµών και του αντίστοιχου εξοπλισµού χώρων
εστίασης και αναψυχής.

•

∆απάνες για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθµιση λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων και αγορά του σχετικού εξοπλισµού αυτών.

•

∆απάνες για µελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η σύνταξη σχετικής
οικονοµοτεχνικής µελέτης, η µελέτη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, δαπάνες
επιβλέψεων, επιµετρήσεων, µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. Οι
ανωτέρω δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.
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•

∆απάνες

κατασκευών,

προµήθειας

και

εγκατάστασης

του

αναγκαίου

εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε σκοπό την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης .
•

∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών
φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και µε ποσοστό µέχρι 5% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους.

•

Ειδικότερα όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση µελετών όλων των
παραπάνω

κατηγοριών

πράξεων,

αυτές

είναι

επιλέξιµες

και

χρηµατοδοτούνται µόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων
έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρµόζονται, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν
χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου.
Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές
εγκαταστάσεις, αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις της υπ΄ αριθ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής
Ανάπτυξης, προσδιορισµού των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των
τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως ισχύει κάθε
φορά.
3. Για την ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των
περιοχών µε στόχο αφενός την ενηµέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές,
αφετέρου δε την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύτερο
κοινό, επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες:
•

σχεδιασµού και εκτύπωσης πληροφοριακών και διαφηµιστικών εντύπων,
καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού.

•

διαφηµιστικών καταχωρήσεων σε έντυπα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.

•

σχεδιασµού και εκτύπωσης επενδυτικών οδηγών.

•

σχεδιασµού

και

κατασκευής

διαφηµιστικών

αφισών,

προθηκών

και

ηλεκτρονικής διαφήµισης, µε εξαίρεση τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά µέσα.
•

σχεδιασµού ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (web site) και προώθησή του σε
ελληνικές και ξένες µηχανές αναζήτησης.
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•

συµµετοχής σε αναγνωρισµένες θεµατικές τουριστικές εκθέσεις όπως επίσης
και σε ηµερίδες-εκδηλώσεις και µε ποσοστό µέχρι 20% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους της πρότασης.

Η ανωτέρω κατηγορία δράσεων είναι επιλέξιµη µόνο για τη συνολική προώθηση της
εικόνας των περιοχών παρέµβασης και µόνο από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και εταιρίες
τους. Κατ΄ εξαίρεση για την ανωτέρω κατηγορία δράσεων το ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε 70% του συνολικού κόστους το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
100.000€.
∆. Είδος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.
Είναι

δυνατή,

κατόπιν

σχετικού

αιτήµατος

του

δικαιούχου,

η

χορήγηση

προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει :
•

το 50% της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις
οποίες οι ατοµικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν το
2010, µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

•

το 20% της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις
οποίες οι ατοµικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν
επόµενα έτη, µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

Άρθρο 4
Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό»
Α. Πεδίο Εφαρµογής και ∆ράσεις
Στο πλαίσιο του Μέτρου εντάσσεται η δράση:
•

«Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για
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µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων,
στολών»,
η οποία αφορά στην ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε την
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής καθώς και µε
την γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα
Οι ενισχυόµενες εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν καταγραφεί ως σηµαντικές, να
απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και να έχουν περιοδικό και επαναλαµβανόµενο
χαρακτήρα τουλάχιστον την τελευταία τριετία. Από τις εκδηλώσεις αυτές δεν πρέπει
να παράγονται έσοδα για τον δικαιούχο.
Σηµειώνεται ότι κάθε εκδήλωση θα πρέπει να προτείνεται µόνο µία φορά και από ένα
φορέα (τον καθ΄ ύλη αρµόδιο) στην κάθε περιοχή παρέµβασης του Άξονα 3.
Β. ∆ικαιούχοι
Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθµού και οι εταιρείες τους, καθώς και ιδιωτικοί
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στον καταστατικό σκοπό των οποίων
προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος,
µε απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιµες ∆απάνες

1. Το ύψος ενίσχυσης για τη δράση «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» ανέρχεται στο 75%
του συνολικού κόστους, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ.
2. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές
περιλαµβάνονται :
•

∆απάνες σύνθεσης, παραγωγής και διακίνησης υλικού δηµοσιοποίησης και
προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.)

•

Έξοδα δηµιουργίας και καταχώρησης διαφηµίσεων για την εκδήλωση σε
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
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•

Έξοδα

µίσθωσης

χώρων

και

εξοπλισµού

για

την

οργάνωση

των

εκδηλώσεων.
•

∆απάνες διαµόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσµατα, προθήκες,
φωτισµοί κ.ο.κ.).

•

Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (µακέτες, φωτογραφήσεις κ.α.)

•

Κατασκευή κινητών εκθετηρίων κ.ο.κ.

•

Έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων, όπως video, οθόνες προβολής, µηχανήµατα ήχου κ.ο.κ.

•

Έξοδα για την συµµετοχή παραδοσιακών

µουσικών, χορευτικών

και

θεατρικών συγκροτηµάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώµενων (θέατρο,
χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραµµα των
εκδηλώσεων για την προβολή της τοπικής αγροτικής παραγωγής, µε την
προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20%
της συνολικής δαπάνης της εκδήλωσης.
•

∆απάνες για την κατασκευή - αγορά παραδοσιακών στολών, για την
κατασκευή – αγορά παραδοσιακών µουσικών οργάνων για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων αυτών.

•

∆απάνες για µικρής κλίµακας υποδοµή ως προς την προµήθεια εξοπλισµού
γραφείου (Η/Υ, fax, έπιπλα γραφείου - βιβλιοθήκες) µόνο από ιδιωτικούς
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και µε την προϋπόθεση ότι ο φορέας
έχει την έδρα του (µε βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέµβασης
του µέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του προτεινόµενου
προϋπολογισµού της εκδήλωσης.

∆. Είδος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.

Άρθρο 5
Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»
Α. Πεδίο Εφαρµογής και ∆ράσεις
Το µέτρο αφορά παρεµβάσεις αποκατάστασης εξωτερικών όψεων κτισµάτων.

19

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης είναι η ύπαρξη
µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και
ανάδειξης του οικισµού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού, η οποία
περιλαµβάνει τα ανωτέρω κτίρια και στοχεύει στην αποκατάσταση των όψεών τους.
Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του
τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Το Μέτρο δεν εφαρµόζεται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς.
Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα
βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης).
Β. ∆ικαιούχοι
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο
προορίζεται η ενίσχυση.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος,
µε απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιµες ∆απάνες
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως το 60% του συνολικού κόστους της πρότασης,
το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ.
Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές
περιλαµβάνονται :
•

∆απάνες για µελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται το σύνολο των
δαπανών

για

την

εκπόνηση

των

απαιτουµένων

µελετών

για

την

ολοκληρωµένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισµάτων και λοιπών
αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται µελέτες αποτύπωσης,
αρχιτεκτονικές,

στατικές,

ηλεκτροµηχανολογικές

µελέτες,

µελέτες

διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κ.λ.π. Στην κατηγορία των µελετών
εντάσσονται επίσης ειδικές µελέτες οι οποίες απαιτούνται λόγω της
ιδιοµορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές
µελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεµελιώσεων) κ.ο.κ. Το κόστος των παραπάνω
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µελετών είναι επιλέξιµο µόνο στην περίπτωση υλοποίησης της κατασκευής
του έργου την οποία καλύπτουν οι συγκεκριµένες µελέτες.
•

∆απάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται το σύνολο των
δαπανών το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης
της αντίστοιχης εγκεκριµένης µελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες
επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις,
αποκατάσταση

στατικής

επάρκειας

-

ενίσχυση

φέροντα

οργανισµού,

εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσµατα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών
κουφωµάτων, χρωµατισµοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των
εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες που
αφορούν την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του κτιρίου.
∆. Είδος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το
ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.

Άρθρο 6
Μέτρο 323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς»
Α. Πεδίο Εφαρµογής και ∆ράσεις
Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπονται παρεµβάσεις για τη προστασία και ανάδειξη
περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου.
Οι δράσεις οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την χρηµατοδότησή τους στο
πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου αφορούν :
Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου και συγκεκριµένα κτισµάτων/στοιχείων αγροτικής/πολιτιστικής
κληρονοµιάς (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια), τα οποία µόνο κατά το παρελθόν
είχαν παραγωγική δραστηριότητα µε σκοπό να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά
και µε την προϋπόθεση α) να διατηρήσουν την µη παραγωγική τους
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δραστηριότητα, β) να µην προκύπτουν έσοδα από τη χρήση τους και γ) να µην
χρησιµοποιούνται ως κατοικία.
Επίσης για τα κτίσµατα αυτά θα πρέπει να υπάρχει προσβασιµότητα.
Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος.
Η παρέµβαση δεν αφορά ανακατασκευή από ίχνη κτισµάτων.
Β. ∆ικαιούχοι
Όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου, δικαιούχοι δύναται να είναι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού και οι εταιρείες τους, ιδιωτικοί φορείς
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η
υλοποίηση σχετικών ενεργειών, φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα.
Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος,
µε απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος – Επιλέξιµες ∆απάνες
Το συνολικό κόστος των σχετικών παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει έως 200.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται στο 75% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της
επένδυσης.

Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές
περιλαµβάνονται :

•

∆απάνες για µελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται το σύνολο των
δαπανών

για

την

εκπόνηση

των

απαιτουµένων

µελετών

για

την

ολοκληρωµένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισµάτων και λοιπών
αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται µελέτες αποτύπωσης,
αρχιτεκτονικές,

στατικές,

διαµόρφωσης

περιβάλλοντος

ηλεκτροµηχανολογικές
χώρου,

µελέτες

µελέτες,

φωτισµού

µελέτες

κ.λ.π.

Στην

κατηγορία των µελετών εντάσσονται επίσης ειδικές µελέτες οι οποίες
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απαιτούνται λόγω της ιδιοµορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας
όπως εδαφοτεχνικές µελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεµελιώσεων) κ.ο.κ. Το
κόστος των παραπάνω µελετών είναι επιλέξιµο µόνο στην περίπτωση
υλοποίησης

της

κατασκευής

του

έργου

την

οποία

καλύπτουν

οι

συγκεκριµένες µελέτες.
•

∆απάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται το σύνολο των
δαπανών το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης
της αντίστοιχης εγκεκριµένης µελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες
επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις,
αποκατάσταση

στατικής

επάρκειας

-

ενίσχυση

φέροντα

οργανισµού,

εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσµατα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών
κουφωµάτων, χρωµατισµοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των
εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες για την
αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων όπως αντικατάσταση
δαπέδων, εσωτερικών επιχρισµάτων, εσωτερικών κουφωµάτων, εσωτερικών
υδρο – ελαιοχρωµατισµών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών
εγκαταστάσεων κ.ο.κ.
•

∆απάνες εξοπλισµού. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δαπάνες
προµήθειας και αποκατάστασης - συντήρησης του εξοπλισµού παραγωγής,
προµήθειας

και

εγκατάστασης

του

αναγκαίου

ηλεκτροµηχανολογικού

εξοπλισµού για την αναβίωση της παραδοσιακής παραγωγικής διαδικασίας,
στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριµένης µελέτης. Στον
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό περιλαµβάνονται επίσης δαπάνες για
θέρµανση - κλιµατισµό.

∆. Είδος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος
της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.
Είναι

δυνατή,

κατόπιν

σχετικού

αιτήµατος

του

δικαιούχου,

η

χορήγηση

προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει :
•

το 50% της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις
οποίες οι ατοµικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν το
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2010, µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.
•

το 20% της δηµόσιας δαπάνης της επένδυσης για τις επενδύσεις για τις
οποίες οι ατοµικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης θα ληφθούν
επόµενα έτη, µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον δικαιούχο εγγυητικής
επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής.

Αρθρο7
Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας
σε καθεστώτα ενίσχυσης
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι των µέτρων µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης –
φακέλους υποψηφιότητας στις προσδιορισµένες ηµεροµηνίες που αναφέρονται στις
προσκλήσεις των Μέτρων/∆ράσεων, οι οποίες δηµοσιεύονται µε ευθύνη του Φορέα
Εφαρµογής και υπογράφονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Αιτήσεις ενίσχυσης-φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται µετά τις
ηµεροµηνίες

αυτές

δεν

θα

εξετάζονται

και

θα

θεωρούνται

ως

ουδέποτε

υποβληθείσες.
Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος µπορούν να εξειδικεύονται και να
απευθύνονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες υποψήφιων δικαιούχων προβλέποντας
αντίστοιχα απαιτούµενα ποσά ∆ηµόσιας ∆απάνης ανά Μέτρο.
Οι προσκλήσεις δηµοσιεύονται σε τρεις τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής
κυκλοφορίας και κοινοποιούνται στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις Περιφέρειες
και τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, ενώ ταυτόχρονα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα

του

Υπουργείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίµων

www.agrotikianaptixi.gr.
Ο Φορέας Εφαρµογής τηρεί αρχείο µε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησης
των Προσκλήσεων.
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Άρθρο 8
Αρµόδιες αρχές για την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στα
πλαίσια της παρούσας, υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας
στον Φορέα Εφαρµογής ή σε άλλον φορέα που θα ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση.
Αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζοµένων στην
πρόσκληση, θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.

Άρθρο 9
Περιεχόµενα αίτησης ενίσχυσης - φακέλου υποψηφιότητας και τρόπος
παρουσίασης
Τα περιεχόµενα της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας και ο τρόπος
παρουσίασης καθορίζονται στον οδηγό υλοποίησης πράξεων ενίσχυσης (οδηγός
εφαρµογής) και στον φάκελο υποψηφιότητας κάθε µέτρου / δράσης.

Άρθρο 10
∆ιαδικασία εξέτασης και έγκρισης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε
καθεστώς ενίσχυσης
Η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε καθεστώς
ενίσχυσης των παρεµβάσεων της παρούσας Κ.Υ.Α (απαιτούµενα δικαιολογητικά,
όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής, εξειδίκευση επιλέξιµων και µη επιλέξιµων
δαπανών, εξειδικευµένα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής πράξεων του ΠΑΑ και
βαρύτητα τους, κλπ) καθορίζονται στον οδηγό υλοποίησης πράξεων ενίσχυσης
(οδηγός εφαρµογής) και στους φακέλους υποψηφιότητας της κάθε παρέµβασης.
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Άρθρο 11
Αξιολόγηση - έγκριση των επενδυτικών σχεδίων
Γνωµοδοτική Επιτροπή Προσφυγές
1. Ο Φορέας Εφαρµογής είναι υπεύθυνος για το συντονισµό της διαδικασίας
αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας. Για
κάθε αίτηση ενίσχυσης συντάσσεται από τον εισηγητή, εισηγητική έκθεση (δελτίο
αξιολόγησης) και τίθεται υπόψη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου
εξουσιοδοτηµένου

από

αυτόν

οργάνου

συγκροτείται

µία

ή

περισσότερες

Γνωµοδοτικές Επιτροπές.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και τα µέλη, οι αναπληρωτές του
Προέδρου και των µελών της Επιτροπής, οι εισηγητές καθώς και η διαδικασία
λειτουργίας της Επιτροπής.
3. Το έργο της Γνωµοδοτικής Επιτροπής αφορά στο να εξετάσει αν τυχόν
συντρέχουν κριτήρια απόρριψης των επενδυτικών σχεδίων και
i)

για εκείνα τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν συντρέχει κριτήριο απόρριψης,

να τα βαθµολογήσει,
ii) για τα επενδυτικά σχέδια που συντρέχουν κριτήρια απόρριψης να εισηγηθεί µε
αιτιολογηµένη εισήγηση, την απόρριψη αυτών.
Τα συµπεράσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής τεκµηριώνονται σε σχετικό
πρακτικό.
4. Τα πρακτικά της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επενδυτικών Σχεδίων δεν αποτελούν
ανάληψη δέσµευσης για το ΠΑΑ µέχρι την οριστική έγκριση των επενδυτικών
σχεδίων, η οποία πραγµατοποιείται µε την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης
πράξης

του

Υπουργού

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίµων

ή

άλλου

εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου κατόπιν εισήγησης του Φορέα Εφαρµογής.
5. Τα πρακτικά των αποφάσεων της γνωµοδοτικής επιτροπής διαβιβάζονται στον
Φορέα Εφαρµογής ο οποίος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες σύµφωνα µε το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2007 – 2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Με βάση τα αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ο Φορέας Εφαρµογής,
αποστέλλει :
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α) στους

υποψήφιους

επενδυτές

των

οποίων

τα

επενδυτικά

σχέδια

βαθµολογήθηκαν και εντάσσονται στο πλαίσιο του καθορισµένου ορίου πιστώσεων
(‘εν δυνάµει δικαιούχων’), έγγραφο καταρχήν έγκρισης µε το οποίο καλούνται να
υποβάλουν δήλωση αποδοχής του επενδυτικού τους σχεδίου σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της γνωµοδοτικής επιτροπής για το φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο καθώς και τυχόν επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά.
β) στους υποψήφιους επενδυτές για τους οποίους συντρέχει λόγος απόρριψης
(‘απορριπτόµενοι’), έγγραφο µε το οποίο τους γνωστοποιούνται οι λόγοι
απόρριψης καθώς και η δυνατότητα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
υποβολής της ένστασής τους εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του, στον Φορέα Εφαρµογής.
7. Στην β) περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οι
προσφυγές που υποβάλλονται εξετάζονται από ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή, η
σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου.
Αντίγραφα των πρακτικών της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής διαβιβάζονται στον
Φορέα Εφαρµογής.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν όργανο, µετά το πέρας των εργασιών της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής και
σχετική εισήγηση του Φορέα Εφαρµογής εκδίδει αποφάσεις έγκρισης πράξης για
τους αρχικά «απορριπτόµενους» που κατατάχθηκαν ως «εν δυνάµει δικαιούχοι»
µετά την εξέταση των προσφυγών.
Η έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης των εν λόγω δικαιούχων της παρούσας
παραγράφου γίνεται µε την προϋπόθεση της επάρκειας των διαθεσίµων πιστώσεων.
Οι ενιστάµενοι των οποίων η προσφυγή δεν έγινε αποδεκτή ή δεν επαρκούν οι
καθορισµένες πιστώσεις για την έγκρισή τους, ενηµερώνονται µε σχετικό έγγραφο
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από
αυτόν οργάνου.
8. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν κρίθηκαν δικαιούχοι σε µια περίοδο δύνανται να
επανέλθουν εκ νέου σε επόµενη πρόσκληση εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις
προϋποθέσεις, επαναλαµβάνοντας όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
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Άρθρο 12
Χρόνος σύγκλισης της γνωµοδοτικής επιτροπής
Η πρώτη σύγκλιση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής πραγµατοποιείται άµεσα και
ανάλογα µε την ετοιµότητα εισήγησης του Φορέα Εφαρµογής. Το έργο κάθε
Γνωµοδοτικής Επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήµατος
που δεν θα υπερβαίνει τους 3 µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων ενίσχυσης.
Άρθρο 13
Αποφάσεις έγκρισης πράξεων και ανάληψη δέσµευσης –
Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης
1. Ο Φορέας Εφαρµογής µετά την υποβολή της δήλωσης αποδοχής από τους
δικαιούχους προβαίνει στις προβλεπόµενες ενέργειες µε βάση το Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2007-2013 όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Ο Φορέας Εφαρµογής στη συνέχεια προωθεί Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Πράξης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από
αυτόν οργάνου για την οριστική έγκριση των πράξεων αυτών, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου:
3. Οι υποψήφιοι, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στο πλαίσιο του
καθορισµένου ορίου πιστώσεων, υποχρεούνται εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία
παραλαβής του εγγράφου καταρχήν έγκρισής τους µε το οποίο ενηµερώνονται για το
αποτέλεσµα της γνωµοδοτικής επιτροπής, να υποβάλλουν στον Φορέα Εφαρµογής
τα αναφερόµενα στο άρθρο 11, παρ. 6α) της παρούσας.
Χορήγηση

παράτασης

υποβολής

των

τυχόν

απαιτούµενων

επιπλέον

δικαιολογητικών είναι δυνατή µόνο κατόπιν σχετικού τεκµηριωµένου αιτήµατος του
υποψηφίου, το οποίο θα υποβάλλεται στον Φορέα Εφαρµογής και θα εξετάζεται από
αυτόν.
Μη συµµόρφωση προς τους παραπάνω όρους, σηµαίνει µη έγκριση του επενδυτικού
σχεδίου στο µέτρο/δράση.
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4. Η µη τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης επισύρει την ανάκλησή της. Η
ανάκληση των αποφάσεων έγκρισης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου κατόπιν
εισήγησης του Φορέα Εφαρµογής.

Άρθρο 14
Έναρξη εργασιών
1. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
(φακέλου υποψηφιότητας) για ενίσχυση

από τον υποψήφιο δεν θεωρούνται

επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για ενίσχυση και µέχρι την έγκριση του
υποψηφίου στο πρόγραµµα πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του υποψηφίου και
εγκρίνονται µε την ατοµική απόφαση έγκρισης εφόσον διέπονται από τους όρους και
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των Μέτρων/δράσεων της παρούσας.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης δύνανται µετά την κοινοποίηση σε αυτούς της ατοµικής
απόφασης έγκρισής τους να αιτηθούν στον Φορέα Εφαρµογής τη χορήγηση
προκαταβολής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα των Μέτρων 311, 312, 313
και 323. Οι εγγυητικές επιστολές που προσκοµίζονται από τους δικαιούχους για το
σκοπό

αυτό

είναι

αορίστου

χρόνου,

εκδίδονται

από

αναγνωρισµένα

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υπέρ του Οργανισµού Πληρωµών - ΟΠΕΚΕΠΕ, και
επιστρέφονται εγγράφως µε τη λήξη του λόγου για τον οποίο εκδόθηκαν, στο
αντίστοιχο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
2. Το αργότερο εντός δώδεκα µηνών (12) από την ηµεροµηνία της απόφασης
έγκρισης της πράξης (νοµική δέσµευση), ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλλει
στον Φορέα Εφαρµογής ή σε φορέα που θα ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου,
αίτηση πληρωµής που να αντιπροσωπεύει επιλέξιµες δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.)
τουλάχιστον ίσες µε το 20% του εγκεκριµένου κόστους. Μη τήρηση του παραπάνω
όρου σηµαίνει αυτόµατα απένταξη του έργου. Ωστόσο, επειδή οι ενισχύσεις των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα µέτρα 321 και 322 καταβάλλονται
εφάπαξ µε την ολοκλήρωσή τους, το σχετικό αίτηµα πληρωµής θα πρέπει να
υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης εντός του εγκεκριµένου στην απόφαση
έγκρισης του έργου χρονοδιαγράµµατος.
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3. Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογηµένες και τεκµηριωµένες που θα υποβάλλονται
και θα εξετάζονται από τον Φορέα Εφαρµογής θα χορηγείται παράταση για διάστηµα
το πολύ έξι (6) µηνών, λαµβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραµµα, τις προθεσµίες
και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ. Με τη παρέλευση και του χρονικού
διαστήµατος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο δικαιούχος δεν
υπέβαλε αίτηση σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2, το έργο θα
απεντάσσεται.

Άρθρο 15
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης
1. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου
όπως αυτό ορίζεται στην εγκριτική απόφαση.
2. Στην περίπτωση που αυτό παρεκκλίνει, τότε οι λόγοι της καθυστέρησης θα
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένοι και ο Φορέας Εφαρµογής είναι αρµόδιος για
να εισηγηθεί σχετικά κατόπιν εξέτασης του αιτήµατος του δικαιούχου λαµβάνοντας
υπόψη και το χρονοδιάγραµµα, τις προθεσµίες και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ..

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις δικαιούχων
1. Ο δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης του επενδυτικού του σχεδίου και µέσα στα
χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται σε αυτήν.
2. Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο δικαιούχος υποχρεούται
παράλληλα:
α) Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρµογής ή σε φορέα που θα ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την 1η αίτηση
πληρωµής, τις απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδοµική άδεια, εγκεκριµένα
από την αρµόδια Πολεοδοµία σχέδια, κ.λ.π.) για την υλοποίηση του έργου.

30

β) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις
υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου του.
γ) Να τηρεί τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να επαληθευτεί η
ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών, να αποδέχεται τον έλεγχο προσκοµίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του
βιβλία από τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. Σχετικά µε τη
φύλαξη των λογιστικών στοιχείων, θα πρέπει να φυλάσσει στη διάθεση της Ε.Ε. τα
παραστατικά που αφορούν τις χρηµατοδοτούµενες δαπάνες τουλάχιστον επί 3 έτη
µετά από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η τελική πληρωµή του ΠΑΑ
2007-2013 από τον Οργανισµό Πληρωµών. Σε περίπτωση παρατυπιών ή
παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της
Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται
πλήρως από τον δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το οποίο
καθορίζονται οι οικονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ)
1290/2005.
δ) Να τηρεί τις υποχρεώσεις του για δηµοσιότητα όπως αυτές προβλέπονται στον
Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 1974/2006.
ε) Επιπλέον και αναφορικά µε την επένδυσή του, αυτή i) διατηρεί το δικαίωµά της
στη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 72 του Καν. 1698/05, στο άρθρο 13 του Καν. 800/08 και στο Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ και εξειδικεύονται στους οδηγούς εφαρµογής των
επιµέρους

Μέτρων/δράσεων

της

παρούσας

και

ii)

δεν

πρέπει

να

έχει

χρηµατοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.

Άρθρο 17
Παραίτηση του δικαιούχου
Εφόσον ο δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει το εγκεκριµένο επενδυτικό του σχέδιο,
οφείλει να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας στον Φορέα Εφαρµογής σχετικό
αίτηµα.
Εάν ο δικαιούχος µετά την οριστική έγκριση του επενδυτικού του σχεδίου υποβάλλει
αίτηση παραίτησης, µε την προϋπόθεση της µη καταβολής ενισχύσεων, ο Φορέας
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Εφαρµογής προωθεί σχέδιο απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου για την ανάκληση της
απόφασης έγκρισής του.
Μετά την έναρξη υλοποίησης και την καταβολή ενισχύσεων, ο δικαιούχος δύναται να
παραιτηθεί. Η παραίτηση µπορεί να αφορά το σύνολο ή µέρος του επενδυτικού
σχεδίου που δεν υλοποιήθηκε. Εάν η παραίτηση αφορά το σύνολο ή µέρος του
επενδυτικού σχεδίου και εφόσον το µέρος του έργου που πραγµατοποιήθηκε κριθεί
ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας, το έργο ακυρώνεται, οι δε ενισχύσεις που έχουν
καταβληθεί ανακτώνται.
Η

λειτουργικότητα

του

έργου

διαπιστώνεται

από

την

αρµόδια

Επιτροπή

Παρακολούθησης Πράξεων η οποία συντάσσει και αποστέλλει στον Φορέα
Εφαρµογής τεκµηριωµένη εισήγηση περί της λειτουργικότητας ή µη του µέρους της
πραγµατοποιηθείσας επένδυσης.

Άρθρο 18
Τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων
Τα επενδυτικά σχέδια εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από τα οριζόµενα στην
απόφαση έγκρισης του δικαιούχου και σύµφωνα µε όλες τις προδιαγραφές που
συντάσσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική
νοµοθεσία.
Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προκύψει η
αποδεδειγµένη

αναγκαιότητα

τροποποίησής

του,

η

εγκριθείσα

ενίσχυση

καταβάλλεται στο δικαιούχο µόνο µετά από την έγκριση της τροποποίησης από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν
όργανο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Εφαρµογής. Τροποποιήσεις σε ότι
αφορά

το

χρονοδιάγραµµα,

θα

λαµβάνουν

υπόψη

τις

προθεσµίες,

το

χρονοδιάγραµµα και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ.
Σε κάθε περίπτωση, τροποποιήσεις που επηρεάζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και
τον σκοπό του επενδυτικού σχεδίου ή/και συνεπάγονται αύξηση του αρχικά
εγκεκριµένου επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι
αποδεκτές. ∆ιευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισµού,
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όπως αυτός προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης αιτιολογηµένη ή µη, επιβαρύνει
αποκλειστικά και µόνο τον δικαιούχο.

Άρθρο 19
Παρακολούθηση - Επίβλεψη υλοποίησης
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από τον
Φορέα Εφαρµογής µε την συνδροµή Υποστηρικτικών Μηχανισµών στα πλαίσια της
Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ, εγκατεστηµένων σε περιφερειακό επίπεδο µε
δυνατότητα παρουσίας σε κάθε Νοµό για τη στήριξη του πληθυσµού σε τοπικό
επίπεδο. Η παρακολούθηση αφορά στο εγκεκριµένο φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο και για το σκοπό αυτό συγκροτούνται Επιτροπές Παρακολούθησης
Πράξεων µε απόφαση των διοικητικών οργάνων των Υποστηρικτικών Μηχανισµών.
Έργο των Επιτροπών είναι η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου των επενδύσεων σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις
των δικαιούχων.
Για κάλυψη επειγουσών αναγκών ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων από τις
Επιτροπές του παρόντος άρθρου, συγκροτείται επιτροπή µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου,
από υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων των Ειδικών
Υπηρεσιών, µε χωρική αρµοδιότητα το σύνολο της χώρας.
2. Η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων περιλαµβάνει τον καθολικό
διοικητικό έλεγχο των υποβαλλόµενων παραστατικών δαπανών και τουλάχιστον µία
επιτόπια µετάβαση στην έδρα της επένδυσης. Τυχόν εξαιρέσεις της υποχρέωσης
επιτόπιας µετάβασης στην έδρα της επένδυσης για την πιστοποίηση της ορθής
εκτέλεσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, δύναται να προβλεφθούν στη
σχετική απόφαση καθορισµού λεπτοµερειών εφαρµογής, σε εφαρµογή της παρ. 4,
εδαφ. 2 του άρθρου 26 του Καν. 1975/2006.
3. Ο Φορέας Εφαρµογής προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης
για την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης στον δικαιούχο και προωθεί φάκελο
στον Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετική
εγκύκλιο του Οργανισµού Πληρωµών.
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4. Με την ολοκλήρωση των ενταγµένων πράξεων ο Φορέας Εφαρµογής προβαίνει
στις απαιτούµενες ενέργειες, όπως προβλέπονται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Έλεγχου του ΠΑΑ 2007-2013.

Άρθρο 20
Καταβολή Οικονοµικής Ενίσχυσης
1. Η οικονοµική ενίσχυση για κάθε οριστικά ενταγµένο επενδυτικό σχέδιο
καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον δικαιούχο σε δόσεις όπως προσδιορίζεται
στην απόφαση έγκρισης του έργου, απολογιστικά και ανάλογα µε την πρόοδο
υλοποίησής του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονοµικής
ενίσχυσης είναι η χορήγηση Αριθµού Μητρώου Συναλλασσοµένου από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αίτησης του δικαιούχου.
2. Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλλεται από τον δικαιούχο στον Φορέα
Εφαρµογής ή σε άλλο φορέα που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά την πραγµατοποίηση δαπανών, για εγκεκριµένες
εργασίες τουλάχιστον ίσες µε το 20% των επιλέξιµων δαπανών. Για τις ειδικές
περιπτώσεις λήψης προκαταβολής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα
των Μέτρων της παρούσας, οι διαδικασίες υποβολής και διεκπεραίωσης των
αιτήσεων προκαταβολών και πληρωµής θα περιγράφονται σε σχετικές αποφάσεις
καθορισµού λεπτοµερειών εφαρµογής.
3. Ο αριθµός των δόσεων δύναται να κυµαίνεται από µία (1) έως τρεις (3), µε
εξαίρεση τις ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα µέτρα 321
και 322, οι οποίες καταβάλλονται εφάπαξ µε την ολοκλήρωσή τους.
4. Η πληρωµή υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιµες. Η
υποβληθείσα αίτηση πληρωµής του δικαιούχου εξετάζεται και καθορίζονται τα ποσά
που είναι επιλέξιµα για ενίσχυση. Εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3%, µεταξύ του
ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο µε βάση την αίτηση πληρωµής
και του ποσού (y) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η
επιλεξιµότητα της αίτησης πληρωµής, τότε θα εφαρµόζεται µείωση στο ποσό (y). Το
ποσό της µείωσης θα ισούται µε τη διαφορά µεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (x y). Άρα ο δικαιούχος θα λαµβάνει το ποσό (z) = y – (x-y).
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Η παραπάνω µείωση δεν εφαρµόζεται και ο δικαιούχος λαµβάνει το επιλέξιµο ποσό
(y), είτε όταν η διαφορά µεταξύ των ποσών (x) και (y) είναι µικρότερη ή ίση του 3%,
είτε εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του µη
επιλέξιµου ποσού (Άρθρο 31, παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006).
Αντίστοιχες µειώσεις εφαρµόζονται και στις µη επιλέξιµες δαπάνες που εντοπίζονται
κατά τους επιτόπιους (Άρθρο 28 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006) και κατά τους εκ των
υστέρων ελέγχους (Άρθρο 30 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006).
5. Για την καταβολή του κάθε τµήµατος της ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει στον
Φορέα Εφαρµογής ή σε άλλο φορέα που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Εφόσον
διαπιστωθεί, κατά την εξέταση της αίτησης πληρωµής, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει
ψευδή στοιχεία εκ προθέσεως, η πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ
και αν έχουν καταβληθεί ποσά, αυτά ανακτώνται. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται
από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου µέτρου για το αντίστοιχο και το
επόµενο έτος του ΕΓΤΑΑ (Άρθρο 31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006).
6. Ο Φορέας Εφαρµογής τηρεί λεπτοµερή φάκελο έργου για τους δικαιούχους που
ενισχύονται βάσει καθεστώτων ενίσχυσης της παρούσας, επί δέκα έτη από την
ηµεροµηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση του τελευταίου
δικαιούχου.

Άρθρο 21
Επιτόπιοι ∆ειγµατοληπτικοί και εκ των υστέρων Έλεγχοι
Α. Επιτόπιοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι συµβατικών και κανονιστικών υποχρεώσεων
των δικαιούχων διεξάγονται από τον Φορέα Εφαρµογής / ΕΥ∆ ΠΑΑ και αφορούν σε
ποσοστό τουλάχιστον 4% της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης που δηλώθηκε στην
Επιτροπή ανά έτος και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% της επιλέξιµης δηµόσιας
δαπάνης που δηλώθηκε για όλη την περίοδο προγραµµατισµού.
Β. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι για την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων
όπως αυτές απορρέουν από το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, διενεργούνται από
τον Φορέα Εφαρµογής / ΕΥ∆ ΠΑΑ βάσει τακτικών ετήσιων δειγµατοληπτικών
ελέγχων, κατά τους οποίους θα ελέγχεται τουλάχιστον το 1% της επιλέξιµης
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δηµόσιας δαπάνης των επενδύσεων στις οποίες έχει καταβληθεί η τελική δόση
ενίσχυσης.
Γ. Σε περιπτώσεις σοβαρών ενδείξεων για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή
κοινοτικού δικαίου, η ΕΥ∆ ΠΑΑ προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου
και όπου απαιτείται ζητείται από τον Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) η αναστολή
χρηµατοδότησης της πράξης.
∆. Εκτός των ανωτέρω, έλεγχοι διενεργούνται στους δικαιούχους των έργων από τον
Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και από εντεταλµένα κοινοτικά όργανα
Ε. Οι δικαιούχοι, εφόσον επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε
παραστατικό στοιχείο που απαιτείται για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων,
σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεών τους.
Η παράλειψη υποβολής των παραπάνω στοιχείων από τον δικαιούχο ή η ανακριβής
δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης
της ενίσχυσης, όπως καθορίζονται από τους ισχύοντες οδηγούς υλοποίησης
πράξεων ενίσχυσης (οδηγούς εφαρµογής) και τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης των
επιµέρους επενδυτικών σχεδίων.
ΣΤ. Στις περιπτώσεις που από τη διενέργεια των ελέγχων προκύπτουν παρατυπίες
που επισείουν την ακύρωση της χρηµατοδότησης της πράξης, εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων.
Τα αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα ποσά ενισχύσεων θα ανακτώνται
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Οι κυρώσεις θα εξειδικεύονται κατά Μέτρο στους σχετικούς οδηγούς υλοποίησης
πράξεων ενίσχυσης (οδηγούς εφαρµογής).
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Άρθρο 22
Πληροφόρηση - ∆ηµοσιοποίηση
Ο Φορέας Εφαρµογής σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ ΠΑΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση
∆ηµοσιοποίησης και Πληροφόρησης για τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης
των ενδιαφεροµένων φορέων των επενδυτικών σχεδίων και τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τον Καν (Ε.Ε.) αριθ. 1974/2006 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ.
259/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης δύναται να
ανατεθούν σε µηχανισµούς υποστήριξης, οι οποίοι να είναι εγκατεστηµένοι σε
περιφερειακό επίπεδο µε δυνατότητα παρουσίας σε κάθε Νοµό, υπηρεσίες τεχνικής
στήριξης στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ.

Άρθρο 23
Για ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις εκτός γεωργικού τοµέα (εκτός των προϊόντων
του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης) και συγκεκριµένα στους κλάδους του Πίνακα
του Παραρτήµατος της παρούσας, που υλοποιούνται στις περιοχές εφαρµογής
του Άξονα 3 του ΠΑΑ από πολύ µικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.05.2003, σελ.
36) σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις
Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013 για την Ελλάδα (ΕΕ ΕΚ 2006/C 286/04
Ανακοίνωση Ν 408/2006 της 31.08.2006) όπως ισχύει, ανά Γεωγραφική Ενότητα
ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά ενίσχυσης, εκπεφρασµένα στο σύνολο του επιλέξιµου
κόστους των επενδυτικών σχεδίων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS II
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS III

Ανώτατο όριο περιφερειακών ενισχύσεων
(Για επενδυτικά σχέδια πολύ µικρών
επιχειρήσεων)
1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

1. Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, έως τις 31.12.2013
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

60%

60%
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ΗΠΕΙΡΟΣ

60%

60%

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

60%

60%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

50%

50%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

50%

50%

ΚΡΗΤΗ

50%

50%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

60%

50%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

60%

50%

2. Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, έως τις 31.12.20101
(Περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

50%

40%

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

50%

40%

ΑΤΤΙΚΗ

50%

40%

3. Περιφέρειες επιλέξιµες προς ενίσχυση ως περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης
βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

50%

35%

ΒΟΙΩΤΙΑ

50%

35%

ΦΘΙΩΤΙ∆Α

50%

35%

ΕΥΒΟΙΑ

50%

35%

ΦΩΚΙ∆Α

50%

40%

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

50%

40%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Για τους λοιπούς κλάδους σύµφωνα µε την Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών
∆ραστηριοτήτων, (η αριθµ. πρωτ. 1100330/1954/∆Μ/6.10.2008 Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών) το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται
στο 5% εκπεφρασµένο στο σύνολο του επιλέξιµου κόστους των επενδυτικών
σχεδίων.

1

Μια ή περισσότερες από τις εν λόγω περιφέρειες θα παραµείνουν επιλέξιµες βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α) και το ανώτατο όριο για την περίοδο 1.1.2011-31.12.2013 θα αυξηθεί σε
50% εάν η επανεξέταση που θα πραγµατοποιηθεί το 2010 δείξει ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ τους έχει
µειωθεί κάτω από το 75% του µέσου όρου της ΕΕ-25.
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Άρθρο 24
Έγκριση ∆απάνης Υλοποίησης – Εφαρµογής
Από τις διατάξεις της παρούσας θα αναληφθούν υποχρεώσεις για την περίοδο 20072013.
1. Για την υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ θα προκληθεί ∆ηµόσια
∆απάνη η οποία βαρύνει τη ΣΑΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
εκτιµώµενου ύψους 370.000.000 Ευρώ, η οποία κατανέµεται ενδεικτικά στα έτη
2010-2015 ως ακολούθως: Για το έτος 2010 10 εκ. ευρώ, για το έτος 2011 60 εκ.
ευρώ, για το έτος 2012 80 εκ ευρώ, για το έτος 2013 80 εκ. ευρώ, για το έτος 2014 80
εκ. ευρώ και για το έτος 2015 60 εκ. ευρώ. Η συνδροµή της Ε.Ε εξασφαλίζεται µέσω
του ΕΓΤΑΑ.
2. Για την έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων της παρούσας
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40 / τ.Α /15.03.2010).

Άρθρο 25
Τελικές ∆ιατάξεις
1. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε αποφάσεις του
να καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής για τα άρθρα της παρούσας, να τροποποιεί
το άρθρο 11 καθώς και το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
2. Για τις πυρόπληκτες περιοχές εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίµων για την εφαρµογή ειδικών διατάξεων στα πλαίσια του προϋπολογισµού
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στην
ιστοσελίδα της Ειδικής Γραµµατείας του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδοµών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

Σ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Οι βασικοί κλάδοι και υποκλάδοι σύµφωνα µε την Εθνική Ονοµατολογία
Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων, (η αριθµ. Πρωτ.1100330/1954/∆Μ/6.10.2008
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών) για τους οποίους ισχύουν
τα ποσοστά ενίσχυσης του άρθρου 23 της παρούσας είναι οι εξής:

Κ.Α.∆.
2008

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

2

55

Καταλύµατα*

56

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

10.39.22

Παραγωγή µαρµελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών µε κέλυφος

10.71.1

Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων

10.72.1

Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82.1

Παραγωγή πάστας κακάου (κακαοµάζας), αποβουτυρωµένης ή µη, βούτυρου, λίπους και
λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη

10.82.2

Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.73.1

Παραγωγή µακαρονιών, ρυζοµακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών
προϊόντων

10.83.1
10.89.1

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή σουπών, αβγών, µαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισµάτων και
ζωµών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

11.01.1

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών

13.20.1

Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαµβακιού

13.20.2

Ύφανση βαµβακερών υφασµάτων

13.20.3

Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή
ασυνεχείς ίνες

13.20.4

Ύφανση υφασµάτων µε πέλος, θηλειωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής (πετσετέ) και
άλλων ειδικών υφασµάτων

13.93.1

Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών

14.12.1

Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων εργασίας

14.12.2

Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων εργασίας

14.12.3

Κατασκευή άλλων ενδυµάτων εργασίας

15.12.1

Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών· άλλων
δερµάτινων ειδών

16.10.1

Παραγωγή ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης ή αποφλοιωµένης,
µε πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από µη
εµποτισµένη ξυλεία

16.10.2

Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας·
ξυλόµαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε µόρια

2

Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας 2008.
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16.10.3

Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων
από ξύλο, εµποτισµένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

16.23.1

Κατασκευή τεχνουργηµάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδοµές (εκτός
από τα προκατασκευασµένα κτίρια), από ξύλο

16.29.2

Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

17.21.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι.

20.14.72

Παραγωγή ξυλάνθρακα

20.41.3

Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασµάτων πλύσης και καθαρισµού

20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών

20.53.1

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

23.13.1

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.41.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών

23.49.1

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής

25.71.11

Κατασκευή µαχαιριών (εκτός των µαχαιριών για µηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους

25.73.1

Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική
ή στη δασοκοµία

25.73.2

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.73.3

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4

Κατασκευή εναλλάξιµων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειοµηχανές, που είτε
λειτουργούν µε ρεύµα είτε χωρίς ρεύµα

28.30.3

Κατασκευή µηχανηµάτων εδάφους

28.30.4

Κατασκευή χορτοκοπτικών µηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.5

Κατασκευή θεριστικών µηχανηµάτων

28.30.6

Κατασκευή µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή κονιοποιηµένων
προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική

28.30.7

Κατασκευή ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων που διαθέτουν συστήµατα
φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς

28.30.8

Κατασκευή άλλων αγροτικών µηχανηµάτων

28.30.9

Κατασκευή µερών αγροτικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού·

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.09.1

Κατασκευή άλλων επίπλων και µερών τους

31.09.91

Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων, όχι γραφείου και εκτός οχηµάτων

31.09.92

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσµατος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσµατος καρεκλών
και καθισµάτων)

32.12.1

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών

32.20.1

Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών µουσικών οργάνων, ηλεκτρικών
οργάνων µε κλίµακα πλήκτρων, µετρονόµων, διαπασών· µηχανισµών για µουσικά κουτιά

32.20.2

Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων µουσικών οργάνων

47.11.10.05

Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου

47.25.2

Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.78.89.04

Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης

41

95.23.1

Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών

79.1

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

77.21.10

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισµού

90.03.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός
των καλλιτεχνών του θεάµατος

90.04

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.21

∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.11

Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

96.01

Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02.11

Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.12

Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών

96.04

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

* Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης.

2. Για τους λοιπούς κλάδους και υποκλάδους το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται στο 5%, εκπεφρασµένο στο σύνολο του επιλέξιµου κόστους των
επενδυτικών σχεδίων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα
2. ΟΠΕΚΕΠΕ – Έδρα του
Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων Περιφερειών – Έδρες τους
6. Αρχές ∆ιαχείρισης Περιφερειών
7. Περιφέρειες ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
8. ΝΑ Κράτους ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
9. ΕΥ∆ ΠΑΑ
10. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ ∆ιαφοροποίηση
11. ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆.
12. ΠΑΣΕΓΕΣ
13. ΓΕΣΑΣΕ
14. ΣΥ∆ΑΣΕ
15. ΓΕΩΤΕΕ
16. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
17. ΕΟΤ
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