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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 305875/8404/505 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και Γεωργίας για τα «καθεστώτα ενισχύσεων του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωµένα
Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 29Α Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ
137/26.7.85), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/92
«ρύθµιση του θεσµού των επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του
Ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των
εµπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 Ν.2469/1997 «περιορισµός και
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
2. Της µε αριθµό 305875/8404/505 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄1488)
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3. Της µε αριθµό 14650/∆ΙΟΕ/85/ΦΕΚ 519/β/17-3-2004) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
«καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
Χρ. Φώλια».
4. Το Π.∆. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας»
(ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).
5. Το Π.∆. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών» (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002).
6. Του άρθρου 17 του Ν.1647/86 όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 52
του ν.1832/89.
7. Του άρθρου 30 ν.2945/2001 «Εθνικό σύστηµα προστασίας της Αγροτικής
∆ραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄223), όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ.1 του άρθρου 20 Ν.3193/2003 (ΦΕΚ Α΄ 266).
8. Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού ύψους τριών εκατοµµυρίων ευρώ για αµοιβές των
σχετικών επιτροπών, καθώς και πρόσθετη δαπάνη ύψους 14.799.591 € που
αφορά στην εφαρµογή των σχετικών καθεστώτων ενίσχυσης και βαρύνει το
πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση και συµπλήρωση της µε αριθµό 305875/505 απόφασής
µας ως εξής :
1. Στο άρθρο 1. «Μέτρο 7.2.(1303) ∆ηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης
εκµεταλλεύσεων», στο άρθρο 5 «Μέτρο 7.6.(1307) ∆ιαφοροποίηση των
γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη
γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών
δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων», στο άρθρο 7
«Μέτρο 7.9.(1311-1310) Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων» και στο άρθρο 8 «Μέτρο 7.11 (111) Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» όπου αναφέρεται η
ΚΥΑ 451/2001 αντικαθίσταται από : «ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε
φορά».
2. Στο άρθρο 2. «Μέτρο 7.3.(1304) Εµπορία γεωργικών προϊόντων
ποιότητας», η παράγραφος 4.2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4.2 Για την καθιέρωση Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας,
όπως οι σειρές ISO 9000/2000 ή 14000, EMAS, σειρές AGRO, συστηµάτων
τα οποία βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου
(HACCP), καθώς και Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης βάση προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και
αναγνωρίζουν εθνικοί φορείς µε αρµοδιότητα στη τυποποίηση:
• ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης των Συστηµάτων
∆ιαχείρισης Ποιότητας, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται
από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισµένους οργανισµούς
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών.
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Στο εδάφιο 4.3 η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι
παραπάνω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες µόνο εφ’ όσον η κατάρτιση
διεξάγεται από το φορέα που εγκαθιστά το σύστηµα ή άλλο φορέα κατάλληλο
για τέτοιες εκπαιδεύσεις.»
3. Στο άρθρο 4. «Μέτρο 7.5.(1306) Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριώνΠροστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς» η τρίτη παράγραφος
που εκ παραδροµής φέρει τον αριθµό 2 αντικαθίσταται ως προς τις πρώτες
τρεις γραµµές ως εξής :
«3. Όσον αφορά στις εξωτερικές όψεις κτιρίων που ανήκουν σε ιδιώτες το
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως το 60% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους της επένδυσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
30.000 ευρώ»
4. Στο άρθρο 7. «Μέτρο 7.9.(1310-1311) Ενθάρρυνση των τουριστικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» στη παράγραφο 4.1 το όγδοο σηµείο
αντικαθίσταται ως εξής : «∆απάνες αγοράς οχηµάτων για επαγγελµατική
χρήση παντός εδάφους ειδικών προδιαγραφών, µόνο σε περιπτώσεις όπου
τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισµού αυτού (δυσκολία
προσπελασιµότητας σε αγροτουριστικό κατάλυµα, οργανωµένες περιηγήσεις
σε δύσβατες περιοχές κ.ο.κ.). Τα οχήµατα αυτά που προορίζονται για
µεταφορά επισκεπτών και δεδοµένου ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
ασφαλής και νόµιµη µεταφορά των ατόµων αυτών θα πρέπει να έχουν
επαγγελµατική χρήση και να πληρούν τις προδιαγραφές που το αρµόδιο
Υπουργείο ορίζει.»
5. Η παρ.2 του άρθρου 12 «Αρµόδιες αρχές για την παραλαβή των
αιτήσεων» αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Η ∆οµή Στήριξης αποστέλλει το πρωτότυπο της αίτησης-µελέτης του
επενδυτικού σχεδίου στον τελικό δικαιούχο του µέτρου, όπως αυτός
καθορίζεται στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού».
6. Το άρθρο 13 «Περιεχόµενα αίτησης – µελέτης και τρόπος παρουσίασης»
αντικαθίσταται ως εξής :
«Τα περιεχόµενα της αίτησης – µελέτης και ο τρόπος παρουσίασης
καθορίζονται στον οδηγό εφαρµογής και στον φάκελο υποψηφιότητας κάθε
µέτρου / δράσης. Οι οδηγοί εφαρµογής και οι φάκελοι υποψηφιότητας για το
σύνολο των µέτρων που αφορούν δράσεις για καθεστώτα ενίσχυσης
εγκρίνονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή τον
Γενικό Γραµµατέα της κάθε Περιφέρειας αντίστοιχα».
7. Στο άρθρο 14 «∆ιαδικασία εξέτασης και έγκρισης υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων σε πρόγραµµα ενίσχυσης» το τέλος της παραγράφου
συµπληρώνεται ως εξής : « …ή του Γενικού Γραµµατέα της κάθε Περιφέρειας
αντίστοιχα»
8. Το άρθρο 15 «Αξιολόγηση-Έγκριση των επενδυτικών σχεδίων» οι παρ.1,
2, 4 και 8 αντικαθίστανται ως εξής :
«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή του
αντίστοιχου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας για τα ΟΠΑΑΧ των ΠΕΠ

3

συνίστανται (µία ή περισσότερες) Γνωµοδοτικές Επιτροπές Επενδυτικών
Σχεδίων. Το έργο της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επενδυτικών Σχεδίων είναι
να αξιολογήσει τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια και ειδικότερα:
i)
να εξετάσει αν τυχόν συντρέχουν κριτήρια αποκλεισµού των
επενδυτικών σχεδίων
ii)
για εκείνα τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν συντρέχει
κριτήριο αποκλεισµού, να τα βαθµολογήσει και κατατάξει κατά
φθίνουσα σειρά βαθµολογίας.
iii)
Για τα επενδυτικά σχέδια που συντρέχουν κριτήρια αποκλεισµού ή
δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας να εισηγηθεί προς τον
Τελικό ∆ικαιούχο, µε αιτιολογηµένη εισήγηση, την απόρριψη αυτών
Για τα κατωτέρω αναφερόµενα θέµατα την ευθύνη λήψης αποφάσεων έχει ο
τελικός δικαιούχος.
α) Οριστική παραλαβή της επένδυσης και επιστροφή στους φορείς των
εγγυητικών επιστολών.
β) Θέµατα µεταβίβασης των επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών
µεριδίων κατά το στάδιο υλοποίησης των επενδύσεων.
γ) Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή των ενισχύσεων
που έχουν καταβληθεί.»
«2. Τα πρακτικά των αποφάσεων της γνωµοδοτικής επιτροπής διαβιβάζονται
στους τελικούς δικαιούχους των µέτρων. Οι τελικοί δικαιούχοι,
συνεπικουρούµενοι από τις ∆οµές Στήριξης, αποστέλλουν :
α) στους υποψήφιους επενδυτές για τους οποίους συντρέχει λόγος
αποκλεισµού, έγγραφο µε το οποίο τους γνωστοποιούνται οι λόγοι
αποκλεισµού, καθώς και το δικαίωµα υποβολής ένστασης σύµφωνα µε την
παρ.8 του άρθρου αυτού.
β) στους υποψήφιους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια
βαθµολογήθηκαν και εντάσσονται στο πλαίσιο του καθορισµένου ορίου
πιστώσεων, έγγραφο καταρχήν έγκρισης µε το οποίο καλούνται να
υποβάλουν δήλωση αποδοχής αυτής προσαρµόζοντας ταυτόχρονα το
επενδυτικό τους σχέδιο σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της γνωµοδοτικής
επιτροπής για τυχόν τροποποιήσεις ως προς τις εργασίες (φυσικό
αντικείµενο) και τον προϋπολογισµό (οικονοµικό αντικείµενο), εφόσον
απαιτείται.
γ) Στους υποψήφιους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια
βαθµολογήθηκαν αλλά δεν εντάσσονται διότι δεν επαρκούν οι καθορισµένες
πιστώσεις, έγγραφο µε το οποίο τους γνωστοποιείται η βαθµολογία τους και η
παραµονή τους ως επιλαχόντες µέχρι την οριστική ένταξη αυτών της παρ. β).
∆υνατότητα ένταξης αυτών υπάρχει εφόσον προκύψουν διαθέσιµες πιστώσεις
λόγω µη αποδοχής ή µη ανταπόκρισης αυτών της παρ. β). Επίσης δύνανται
να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην επόµενη περίοδο υποβάλλοντας µόνο
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούν επικαιροποίηση.»
«4. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων µπορεί να αναβάλλει την
εξέταση κάποιων έργων για επόµενη συνεδρίαση, όταν διαπιστώσει ότι
συντρέχουν λόγοι διερεύνησης στοιχείων της αίτησης-µελέτης για τα οποία και
καλείται ο φορέας να προσκοµίσει διευκρινιστικά στοιχεία.»
«8. Υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια απορρίπτονται,
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της γνωµοδοτικής επιτροπής, λόγω
συνδροµής λόγου αποκλεισµού έχουν δικαίωµα ένστασης. Η ένσταση
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υποβάλλεται στον τελικό δικαιούχο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ή οικεία Περιφέρεια) µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της επιστολής
µε την οποία τους γνωστοποιείται η απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου. Οι
ενστάσεις εξετάζονται από δευτεροβάθµια επιτροπή τα µέλη της οποίας
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας αντίστοιχα και στην οποία δεν
συµµετέχουν ως µέλη άτοµα που συµµετέχουν στις γνωµοδοτικές επιτροπές
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.»
9. Στο ίδιο παραπάνω άρθρο 15 προστίθεται νέα παράγραφος µετά την
παράγραφο 8 που φέρει τον αριθµό 9 και έχει ως εξής:
«9. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ή της Περιφέρειας αντίστοιχα που συµµετέχουν στη διαδικασία
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς επίσης στον Πρόεδρο, στα
µέλη και τους εισηγητές των Γνωµοδοτικών Επιτροπών Επενδυτικών
Σχεδίων καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος και η διαδικασία καταβολής της
οποίας ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 17 του Ν. 3205/2003.
Οµοίως αποζηµίωση καταβάλλεται στον Πρόεδρο, τα µέλη, τους εισηγητές
και τη γραµµατειακή υποστήριξη των ∆ευτεροβάθµιων Επιτροπών εξέτασης
των ενστάσεων της παραγράφου 8, το ύψος και η διαδικασία καταβολής της
οποίας καθορίζεται µε την ίδια παραπάνω απόφαση».
10. Η παρ. 1 του άρθρου 16 «Χρόνος σύγκλισης της επιτροπής»
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο χρόνος σύγκλισης της γνωµοδοτικής επιτροπής ορίζεται εντός του
επόµενου τετραµήνου από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων. Ο τελικός ∆ικαιούχος δεν δηµοσιεύει προκήρυξη για την υποβολή
αιτήσεων νέων επενδυτικών σχεδίων αν δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση
υπουργικής απόφασης ή απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά τον
προηγούµενο κύκλο προκήρυξης.»
11. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 «Οριστική έγκριση επενδυτικών σχεδίων
και ανάληψη δέσµευσης» αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο Τελικός ∆ικαιούχος µετά την αποδοχή από τον τελικό αποδέκτη της
έγκρισης υλοποίησης του έργου και την κατ’ αρχήν έκφραση της σύµφωνης
γνώµης των ∆ιαχειριστικών Αρχών προωθεί εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες Σχέδιο
Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας, για οριστική έγκριση των έργων αυτών, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου 2. Με την έκδοση της
οριστικής απόφασης αναλαµβάνεται η δέσµευση για την καταβολή των
ενισχύσεων.»
«2. Οι τελικοί αποδέκτες υποχρεούνται εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία
παραλαβής του εγγράφου µε το οποίο ο τελικός δικαιούχος τους ειδοποιεί για
την καταρχήν έγκριση του έργου, να υποβάλλουν στη ∆οµή Στήριξης δύο
Εγγυητικές επιστολές, ιδρύµατος που έχει εκ του νόµου δικαίωµα έκδοσης
εγγυητικών επιστολών, καλής εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, για ποσό
ίσο προς το 5% του επιλέξιµου κόστους του έργου εκάστη, η πρώτη των
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οποίων θα επιστρέφεται µε την βεβαίωση υλοποίησης του 20% του
εγκριθέντος έργου, η δε δεύτερη µε τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της
επένδυσης. Ο εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ του Τελικού
∆ικαιούχου των µέτρων και τα πρωτότυπά τους θα αποστέλλονται άµεσα
στον Τελικό ∆ικαιούχο».
Στη παρ. 5 του ιδίου άρθρου αφαιρείται από το περιεχόµενο της απόφασης η
µνηµόνευση των: «οι µη επιλέξιµες δαπάνες».
12. Στο άρθρο 19, οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία της θετικής
γνωµοδότησης της επένδυσης από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των
Επενδυτικών Σχεδίων. Στις περιπτώσεις όπου επενδυτικές προτάσεις
απορριφθούν από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των Επενδυτικών
Σχεδίων και κατόπιν υποβολής ενστάσεων αξιολογηθούν θετικά από την
∆ευτεροβάθµια Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων τότε ως ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών για τις συγκεκριµένες επενδυτικές προτάσεις θεωρείται η
ηµεροµηνία της θετικής γνωµοδότησης της επένδυσης από την
∆ευτεροβάθµια Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων και µε την προϋπόθεση
ότι δύναται να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε βάση της εγκεκριµένες
διαθέσιµες πιστώσεις του προγράµµατος.
∆απάνες εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας
αυτής δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση.
2. Το αργότερο εντός δώδεκα µηνών (12) από την ηµεροµηνία της οριστικής
έγκρισης του έργου (νοµική δέσµευση), ο φορέας θα πρέπει να έχει
υποβάλλει στο τελικό δικαιούχο ή την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης του
επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 24 αίτηση πληρωµής που να
αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για επιλέξιµες δαπάνες τουλάχιστον
ίσες µε το 20% του εγκεκριµένου κόστους. Μη τήρηση του παραπάνω όρου
σηµαίνει αυτόµατα ακύρωση του έργου και κατάπτωση και των δύο (2)
εγγυητικών επιστολών.»
13. Στο άρθρο 24, οι παράγραφοι 1 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από
τον τελικό δικαιούχο µε την υποστήριξη της ∆οµής Στήριξης και αφορά τόσο
στο φυσικό όσο και στο οικονοµικό αντικείµενο. Για την παρακολούθηση οι
∆οµές Στήριξης συγκροτούν τριµελείς επιτροπές µε απόφαση του οργάνου
διοίκησης αυτών. Τα µέλη της επιτροπής θα είναι στελέχη – µέλη του
προσωπικού των ∆οµών Στήριξης ειδικότητας ανάλογης µε το αντικείµενο
παρακολούθησης του έργου.»
«4. Η οριστική παραλαβή των έργων είναι ευθύνη του τελικού δικαιούχου. Με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας δύναται η παραλαβή των έργων να γίνεται από
Επιτροπές Παραλαβής, των οποίων η σύσταση αποτελεί ευθύνη του Τελικού
∆ικαιούχου των ΟΠΑΑΧ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και
αντίστοιχα των ΟΠΑΑΧ των Περιφερειών»
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14. Στο άρθρο 24 µετά την παράγραφο 4 προστίθεται νέα παράγραφος που
φέρει τον αριθµό 5 και έχει ως εξής :
«5. Στον Πρόεδρο και τα µέλη των επιτροπών που συστήνονται από τους
τελικούς δικαιούχους των Ο.Π.Α.Α.Χ. του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ή των Π.Ε.Π. αντίστοιχα, για
την παραλαβή έργων των τελικών αποδεκτών καταβάλλεται αποζηµίωση, το
ύψος και η διαδικασία καταβολής της οποίας καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο
άρθρο 17 του ν. 3205/2003».
15. Στο άρθρο 26, η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλλεται από τον φορέα της επένδυσης
µετά την πραγµατοποίηση δαπανών, για εγκεκριµένες εργασίες τουλάχιστον
ίσων µε το 20% των επιλέξιµων δαπανών.»
16. Στο άρθρο 28 προστίθεται νέα παράγραφος που φέρει τον αριθµό 2 και
έχει ως εξής:
«2. Για την καταβολή των αποζηµιώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 15
και 24 καθώς και για λοιπές ανάγκες υλοποίησης των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης του Ε.Π. «Αγροτική ΑνάπτυξηΑνασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων θα απαιτηθεί δαπάνη εκτιµώµενου ύψους τριών
εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία θα καλυφθεί µέσω των προβλεπόµενων
πιστώσεων στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Στα πλαίσια των ΠΕΠ, το ποσό της απαιτούµενης δαπάνης για την κάλυψη
των ανωτέρω θα προβλεφθεί στις αντίστοιχες ΣΑΕΠ, µε ευθύνη των
Περιφερειών.
Οι διατάξεις των άρθρων 15 και 24 που αφορούν στη καταβολή
αποζηµιώσεων έχουν αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία συγκρότησης
των αντίστοιχων οργάνων.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διαδικασία των κυρώσεων θα εξειδικεύεται κατά µέτρο στους σχετικούς
οδηγούς εφαρµογής. Τα αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα ποσά
ενισχύσεων θα ανακτώνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον επενδυτή δεν επιτρέπεται να
εκχωρείται σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση και για τα επενδυτικά σχέδια που
υλοποιούνται στα πλαίσια των µέτρων 7.2 (µόνο για τη δράση «Υπηρεσίες
∆ιαχείρισης»), 7.3, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12, 7.13 είναι δυνατή η εκχώρηση σε
πιστωτικό ίδρυµα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου ισόποσου της
επιχορήγησης, που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση
της επένδυσης.»
18. Παράρτηµα 1
Πριν το πίνακα που αφορά τους κωδικούς ΣΤΑΚΟ∆ και την ονοµασία του
κλάδου αντίστοιχα προστίθεται κείµενο ως ακολούθως:
«Οι βασικοί κλάδοι και υποκλάδοι σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των
Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία της
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Ελλάδος είναι οι ακόλουθοι και οι οποίοι δύναται να επικαιροποιηθούν ή να
συµπληρωθούν µε επιπλέον κλάδους και υποκλάδους, µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και µε την προϋπόθεση όµως
ότι οι ενέργειες/δραστηριότητες υλοποίησης που θα περιγράφονται σε αυτούς
είναι σύµφωνες µε τα όσα ορίζει ο Καν. 1257/99 στο πλαίσιο επιλεξιµότητάς
του.»

19. Παράρτηµα 2
Το Παράρτηµα 2 που αφορά στη ∆ηµόσια ∆απάνη για καθεστώτα
ενισχύσεων στα πλαίσια των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων των ΠΕΠ στις
δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Π, αντικαθίσταται ως
εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΠ
ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(ΠΕΠ)

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ& ΘΡΑΚΗΣ

6.005.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

21.549.244

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6.867.180

ΗΠΕΙΡΟΥ

14.465.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

21.000.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.945.000

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

10.004.948

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

15.485.736

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

15.866.600

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9.662.997

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5.975.000

ΚΡΗΤΗΣ

18.304.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ

148.130.705
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Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµό 305875/8404/505 απόφασή µας.
H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Για Ενέργεια
1. Γεν. Γραµµατείες Περιφερειών
α) Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων Περιφερειών – Έδρες τους
β) ∆/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
γ) Αρχές ∆ιαχείρισης Περιφερειών
2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Γραφεία κ.κ. Νοµαρχών
β) ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης – Έδρες τους
3. Αρχή ∆ιαχείρισης – Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
α) Μονάδα Α’
β) Leader+
4. ∆οµές Στήριξης ΟΠΑΑΧ
Β. Για Κοινοποίηση
1. Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γ. Σαλαγκούδη
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
4. Γραφεία κ. κ. Γεν. Γραµµατέων Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα κ. ∆. Παπαγιαννίδη
6. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆ιευθυντών Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
7. ∆/νση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων
8. ΠΑΣΕΓΕΣ - Κηφισίας 16
115 26 Αθήνα
9. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16
11526 Αθήνα
10. ΣΥ∆ΑΣΕ - Κηφισίας 16
11526 Αθήνα
11. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Βενιζέλου 64
54631 Θεσ/κη
12. ΕΟΤ - Α’ ∆/νση, Αµερικής 2,
105 64 Αθήνα
13. Αγροτουριστική Α.Ε.
Νίκης 2, 7ος όροφος,105 63 Αθήνα
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