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       ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                      
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
& ΘΑΛΑΣΣΑΣ   
ΜΟΝΑΔΑ Β1΄                          

 

ΘΕΜΑ: Καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, άρθρο 62 

παρ. 1α του Καν. (ΕΚ) 508/2014, μέτρο 8.3.1. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-

2005). 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 και ειδικότερα το άρθρο 35. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και ειδικότερα το άρθρο 62. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης 

Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 

αριθ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών 

σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις. 

Αθήνα,  20/07/2017 

Αρ. πρωτ.:  1119 
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5. Την C(2014) 7801 final/29.10.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 

29.10.2014 «για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης 

συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα». 

6. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 

265/Α/23.12.2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

8. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) που αφορά στην «Ανασύσταση των 

Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων……. μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» και 

συγκεκριμένα το άρθρο 4.   

9. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).  

10. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2, (Α΄ 

20) όπως ισχύει. 

11. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417 / 26.10.2015 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 

12. Την υπ. αριθμ. 134453/22.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/2015) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/ 

26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄/2014). 

13. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φυλ. 3521/01-

11-2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-

2015 Υπουργικής Απόφασης  «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020  από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων».  

14. Την υπ’ αριθ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) «πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη 

μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
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Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της 

Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020». 

15. Την υπ’ αριθ. 1637/8-07-2016 (ΦΕΚ Β΄ 2174) K.Y.A. των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση 

Επιτροπών Αξιολόγησης για την αξιολόγηση και επιλογή των προγραμμάτων 

τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική 

ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της 

απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020)». 

16. Την υπ΄ αριθ.1393/25-10-2016(ΦΕΚ3501 /Β/31-10-2016) ΚΥΑ Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 

αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του Ν.4314/2014 και 

κατάργηση της αριθμ.341509/26-11-2008 (ΦΕΚ2437/Β΄/2008). 

17. Την υπ. αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/2017) ΚΥΑ Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και 

διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατεβληθέντων ποσών από 

πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας σύμφωνα με το αρ. 71 του Ν. 4314/2014». 

18. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας (ΣΔΕ ΕΠΑλΘ) όπως εγκρίνεται και ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθμ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υ.Α. «Έγκριση 

προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 

& του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης». 

20. Την αριθμ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ Τ.Υ.Ε.Θ.Ο.Δ. Φορέων του Δημοσίου 

αρ. φυλ. 195/30-03-2015) με το οποίο διορίζεται ο κ. Κασίμης Χαράλαμπος του 

Παναγιώτη, στη Θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υ.Π.Α.Α.Τ. με βαθμό 1ο της 

κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. 

21. Την αριθ. 1376/13948/7-2-2017(ΦΕΚ 395/Β΄/04-11-2017) Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής  με εντολή  Υπουργού «στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε 
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Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 

Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων».  

22. Την υπ’ αριθμ. 1992/03.08.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής & Δ.Κ.Π. με θέμα «Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων 

επιλεξιμότητας Φακέλων Α φάσης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την 

επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του 

ΕΠΑΛΘ 2014-2020». 

23. Την υπ’ αριθμ. 25400/27.10.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής & Δ.Κ.Π. με θέμα «Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων 

επιλεξιμότητας Φακέλων Β φάσης και βαθμολόγηση των τοπικών προγραμμάτων 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών 

Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020». 

24. Τα κριτήρια ένταξης πράξεων για τα μέτρα 8.3.1 και 8.3.3 της Προτεραιότητας 4 

όπως αυτά εγκρίθηκαν με την 893/31.05.2017 Απόφαση Γενικού γραμματέα 

Αγροτ. Πολιτ. & Διαχ. Κοιν. Φυσικών Πόρων, από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του ΕΠΑλΘ. 

25. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν 

προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την μέθοδο καταβολής της ενίσχυσης για την προετοιμασία των προγραμμάτων 

τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας  4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑλΘ 2014-2020 σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) 

«πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 

«Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 

4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020» 

και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 5 αυτής. 
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Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των απαραίτητων διαδικασιών για την 

καταβολή της σχετικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του μέτρου 8.3.1 «Στήριξη για την 

προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» της Προτεραιότητας 4 του 

ΕΠΑλΘ 2014-2020 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 62 παρ. 1(α) του Καν. 

(ΕΕ) 508/2014. 

Άρθρο 2 

Αρμόδιοι φορείς 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω αρμόδιοι είναι οι εξής: 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑλΘ) η οποία σύμφωνα με το Ν. 4314/ 2014, όπως ισχύει, είναι 

αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΕΠΑλΘ 2014-2020. 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων, ως Αρχή Πιστοποίησης. 

3. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), ως Αρχή Ελέγχου. 

4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ ως αρμόδια Υπηρεσία για 

τις πληρωμές των δαπανών όπως ορίζεται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

134453/22.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/2015) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/ 26.09.2014 (ΦΕΚ 

2573/τ.Β΄)». 

 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που πληρούν το 

σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 
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Άρθρο 4 

Ένταξη πράξεων  

Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ σύμφωνα με την Διαδικασία ΔΙ_2 «Επιλογή και έγκριση πράξης» του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας (ΣΔΕ ΕΠΑλΘ) θα προβεί ανά δικαιούχο στην ένταξη σχετικής πράξης, που 

θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. Οι ΟΤΔ, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 

χορήγησης κωδικού από το Ολοκληρωμένου Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ) υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ (Προτεινόμενο Τεχνικό 

Δελτίο Πράξης και προτεινόμενο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου) σύμφωνα με την ως άνω 

διαδικασία.  

Ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης και η αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης 

γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης για τα εν λόγω μέτρα λαμβάνοντας υπόψη συμπληρωματικά τα 

δικαιολογητικά έγγραφα των Φακέλων Α και Β  όπως αυτά έχουν υποβληθεί από τους 

δικαιούχους στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης καθώς και την υπ’ αριθμ. 

25400/27.10.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Δ.Κ.Π. με 

θέμα «Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Β φάσης 

και βαθμολόγηση των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 

2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020». Επιπλέον, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ κατά την αξιολόγηση 

της αίτησης χρηματοδότησης ελέγχει και το Σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου 

με ίδια μέσα (έντυπο Ε.Ι.1_5) που υποβάλλεται συνημμένα στην αίτηση 

χρηματοδότησης. 

Εφόσον η πρόταση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 2014-2020 

εισηγείται θετικά (έντυπο Ε.Ι.2-4 του Σ.Δ.Ε. ΕΠΑλΘ) και εντάσσει τη σχετική πράξη. 

 

Άρθρο 5 

Υποχρέωση χρηματοδότησης  

 

Η υποχρέωση χρηματοδότησης της πράξης απορρέει από την υπ’ αριθ. 

1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) «πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την 

επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο 

πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – 
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Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και 

της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του 

ΕΠΑλΘ 2014-2020 καθώς και από την υπ’ αριθμ. 25400/27.10.2016 Απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Δ.Κ.Π. με θέμα «Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης 

κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Β φάσης και βαθμολόγηση των τοπικών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή 

Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία χρηματοδότησης, πληρωμών και διοικητικής επαλήθευσης 

δαπάνης 

Η διαδικασία χρηματοδότησης της πράξης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙV_1 

«Χρηματοδότηση πράξεων και πληρωμές», καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ. αριθμ. 134453/22.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/2015) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/ 

26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄/2014).  

Η διοικητική επαλήθευση δαπάνης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του 

ΣΔΕ ΕΠΑλΘ Διαδικασία ΔΙΙ_5 ‘Διοικητική επαλήθευση δαπάνης’ μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) όπως ορίζει το ΣΔΕ. 

Κατόπιν οριστικοποίησης της ανωτέρω διαδικασίας, η δημόσια χρηματοδότηση που 

αναλογεί στους δικαιούχους, καταβάλλεται από την Οικονομική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο 

που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών. Η πληρωμή πραγματοποιείται στο ακέραιο 

και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, χωρίς κανένα ποσό να 

αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους δικαιούχους. Η 

δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους. 

Για τις περιπτώσεις τοπικού προγράμματος πολυταμειακής προσέγγισης οι επιλέξιμες 

δαπάνες που αφορούν και στα δύο ταμεία επιμερίζονται ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής του κάθε ταμείου στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 

του εν λόγω τοπικού προγράμματος όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 

3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υ.Α. «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής 
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ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή 

Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και 

κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης». 

Δεδομένου ότι το σύνολο επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην προετοιμασία και 

υποβολή τοπικού προγράμματος αποτελούν άυλες ενέργειες δεν απαιτείται η 

διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω διοικητικών 

ελέγχων. 

Άρθρο 7 

Επιλεξιμότητα δαπανών προπαρασκευαστικών ενεργειών 

 

1. Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τοπικών 

προγραμμάτων αφορούν σε δαπάνες άυλου χαρακτήρα και μπορούν να είναι οι 

κάτωθι: 

α. δράσεις επιμόρφωσης για τοπικούς φορείς (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών 

συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες), 

β. δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής όπως η 

διαβούλευση με την τοπική κοινωνία/φορείς, μελέτη οικείας περιοχής ή άλλων 

σχετικών μελετών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

γ. λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική 

υποστήριξη με σκοπό την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ομάδα έργου, 

εμπλεκόμενα στελέχη). Στις λειτουργικές δαπάνες δε συμπεριλαμβάνονται δαπάνες οι 

οποίες σχετίζονται με την αγορά εξοπλισμού/παγίων ή την στήριξη της ΟΤΔ σε 

δράσεις εκτός της προετοιμασίας. 

2. Δαπάνες που αφορούν στην σύνταξη της μελέτης ανάλυσης συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων (SWOT ανάλυση), καθώς και στη σύνταξη της 

στρατηγικής και την εξειδίκευση των δράσεων δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες όσες δαπάνες έλαβαν χρηματοδότηση από το 

ΕΠΑΛ 2007-2013. 

3. Οι δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι επιλέξιμες εφόσον 

πραγματοποιούνται μετά από την ημερομηνία έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής 

Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014-2020 (29/10/2014) έως την ημερομηνία υποβολής του Φακέλου 

Β. Οι δαπάνες δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 80.000 Ευρώ ανά πρόταση. 

ΑΔΑ: 711Χ4653ΠΓ-Θ3Η



 

9 
 

Οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως και την υποβολή των σχετικών 

αιτημάτων πληρωμής. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά: 

• στα λειτουργικά έξοδα της προπαρασκευαστικής περιόδου πρέπει να υπάρχει 

αναλυτική τεκμηρίωση στον υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών που βαρύνουν 

το ΕΤΘΑ. Για τη μισθοδοσία πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα χρονοχρέωσης για 

την απασχόληση των στελεχών που εργάστηκαν για την προετοιμασία του 

προγράμματος για την Τοπική Ανάπτυξη. 

• στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς το αναλυτικό κόστος ή εφόσον 

πρόκειται για παρεχόμενη εργασία, οι σχετικές ημερομηνίες παροχής αυτής και το 

αναλυτικό της κόστος ανά μονάδα χρόνου παροχής της και τα στοιχεία αυτά σε κάθε 

περίπτωση να αναφέρονται στις σχετικές συμβάσεις δικαιούχου-προμηθευτή ή 

παρέχοντος την εργασία. Στις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή εξετάζεται το «εύλογο 

κόστος» των δαπανών. 

 

Άρθρο 8 

Παρεχόμενη ενίσχυση 

 

Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά, σε μία έως τρεις δόσεις το μέγιστο, με την 

προϋπόθεση της εμπρόθεσμης υποβολής των Φακέλων Α και Β και της τήρησης των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην πρόσκληση. 

Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης ο επιμερισμός των δαπανών, που 

αφορούν στην προετοιμασία του τοπικού προγράμματος, μεταξύ των Ταμείων γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. 

 

Άρθρο 9 

Τήρηση λογιστικών βιβλίων και άλλων στοιχείων 

1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, όπως αυτά 

προβλέπονται και από το αντίστοιχο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, για τη διακριτή, 

αποτελεσματική και ενιαία παρακολούθηση των λογιστικών καταχωρήσεων και 

ειδικότερα τη λογιστική αποτύπωση των εισροών Δημόσιας Δαπάνης μετά την 

καταβολή της ενίσχυσης καθώς και η λογιστική αποτύπωση των επιλέξιμων δαπανών 

που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας. 
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2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρες αρχείο με το σύνολο των στοιχείων 

που αφορούν στην προετοιμασία και στην υποβολή του προτεινόμενου τοπικού 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που δεν απαιτούνται ως 

συνημμένα των Φακέλων Α και Β, αλλά συνδέονται με άμεσο τρόπο με αυτούς. Τα 

στοιχεία θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα αυτών. 

Άρθρο 10 

Λοιπές διαδικασίες 

1.Πιθανή τροποποίηση απόφασης ένταξης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙΙ_9 

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ)» του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ. 

2. Πιθανή ανάκληση απόφασης ένταξης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙΙ_12 

«Ανάκληση Απόφασης Ένταξης» του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ. 

3. Ολοκλήρωση Πράξης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙΙ_10  «Ολοκλήρωση 

Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ. 

4. Οι δαπάνες του μέτρου 8.3.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της 

τοπικής ανάπτυξης» δεν υπόκεινται στις διαδικασίες τήρησης μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων (Διαδικασία ΙΙ_11 «Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις 

πλην ΚΕ)» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη διαδικασία από το 

ΣΔΕ ΕΠΑλΘ. 

Άρθρο 11 

Δημοσιότητα 

Οι δικαιούχοι του μέτρου 8.3.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της 

τοπικής ανάπτυξης» του ΕΠΑλΘ 2014-2020 υποχρεούνται για την τήρηση των 

κανόνων δημοσιότητας όπως αυτοί αποτυπώνονται στο άρθρο 119 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 508/2014. 

Άρθρο 12 

Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδέχονται και διευκολύνουν τη διενέργεια ελέγχων από 

τα αρμόδια όργανα, καθώς και να συμμορφώνονται με τα πορίσματα και 

αποτελέσματα αυτών. Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο αρμοδίων οργάνων 
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διαπιστωθεί αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών ενίσχυσης, τα ποσά αυτά θα 

ανακτώνται σύμφωνα τη διαδικασία ΔΙΙΙ_1 «Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών 

αρχών/οργάνων» του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ και την υπ. αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 

309/Β΄/2017) ΚΥΑ «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατεβληθέντων ποσών από πόρους του 

κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας σύμφωνα με το αρ. 71 του Ν. 4314/2014». 

 

Άρθρο 14 

Διεκπεραίωση καταγγελιών 

Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ είναι η αρμόδια Υπηρεσία για να αναζητήσει και συγκεντρώσει τα 

απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα ώστε να εξετάσει το είδος της καταγγελίας, την 

σύνδεση της με το αντίστοιχο πρόγραμμα, την εγκυρότητα της, τα πιθανά 

εμπλεκόμενα μέρη. Μετά και την εξέταση της καταγγελίας η αρμόδια υπηρεσία 

συντάσσει σχετικό πόρισμα το οποίο και διαβιβάζει σε όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς συμπεριλαμβανομένου και του φορέα πληρωμών. 

 

Άρθρο 15 

Τελικές διατάξεις 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταργείται, ή τροποποιείται 

ή συμπληρώνεται με όμοια απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

           Ο Υπουργός 
 
 
 

         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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