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ΘΕΜΑ: «3θ τροποποίθςθ τθσ Υ.Α. 13214/30-11-2017(Bϋ4268):Ρλαίςιο υλοποίθςθσ Υπομζτρου 19.2, Τοπικι 
Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων, (ΤΑΡΤοΚ) του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ 2014-2020, για παρεμβάςεισ Ιδιωτικοφ χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των 
Τοπικϊν Ρρογραμμάτων». 

 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Ζχοντασ υπόψθ : 
 

1. Τισ διατάξεισ: 
α) Tθσ παραγράφου 2 του άρκρου 69 του ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, β) 
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Αϋ 297) και 
άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ265), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
β)Tου άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και κυβερνθτικά όργανα» όπωσ 
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (Αϋ 98). 
γ)Του π.δ. 97/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων» (Αϋ 138). 
δ) Του π.δ. 83/09.07.2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 
Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ121). 
ε) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ133). 
η) Του ν. 4276/2017 περί απλοφςτευςθσ διαδικαςιϊν λειτουργίασ τουριςτικϊν επιχειριςεων και 
τουριςτικϊν υποδομϊν, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ και άλλεσ διατάξεισ (Α’ 155). 
θ) Τθν παράγραφο 3 του εξθκοςτοφ όγδοου άρκρου τθσ από 20.03.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ 
του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ 
τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 68), όπωσ κυρϊκθκε με το 
άρκρο 1 του ν. 4683/2020 Κφρωςθ τθσ από 20.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου 
«Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
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COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ 
λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α’83.) 
 

2. Τουσ Κανονιςμοφσ: 
α) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περί κακοριςμοφ 
κοινϊν διατάξεων για το ΕΤΡΑ, ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχισ, το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και περί κακοριςμοφ 
γενικϊν διατάξεων για το ΕΤΡΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχισ, ΕΤΘΑ και για τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ 
(ΕΚ) 1083/2006.  
β) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το ΕΓΤΑΑ και τθν 
κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου  
γ) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςχετικά με τθ 
χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικι και τθν 
κατάργθςθ των Κανονιςμϊν (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 
485/2008 του Συμβουλίου. 
δ) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 807/2014 για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013. 
ε) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 808/2014 για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
1305/2013. 
ςτ) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 809/2014 για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όςον αφορά το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ και ελζγχου, τα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 807/2004 για τθ ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
1305/2013. 
η) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 702/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 25θσ Ιουνίου 2014 για τθν κιρυξθ οριςμζνων 
κατθγοριϊν ενιςχφςεων ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και δαςοκομίασ και ςε αγροτικζσ περιοχζσ 
ςυμβιβάςιμων με τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για 
τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 
θ) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 651/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουνίου 2014 για τθν κιρυξθ οριςμζνων 
κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι των άρκρων 107 και 
108 τθσ Συνκικθσ. 
κ) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/1084 τθσ Επιτροπισ τθσ 14θσ Ιουνίου 2017 για τθν τροποποίθςθ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 όςον αφορά τισ ενιςχφςεισ για τισ λιμενικζσ και αερολιμενικζσ 
υποδομζσ, τα όρια κοινοποίθςθσ για τισ ενιςχφςεισ για τον πολιτιςμό και τθ διατιρθςθ τθσ 
κλθρονομιάσ και για τισ ενιςχφςεισ για ακλθτικζσ υποδομζσ και πολυλειτουργικζσ ψυχαγωγικζσ 
υποδομζσ, κακϊσ και τα κακεςτϊτα περιφερειακϊν ενιςχφςεων λειτουργίασ για τισ εξόχωσ 
απόκεντρεσ περιοχζσ, και για τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ). 702/2014 όςον αφορά τον 
υπολογιςμό των επιλζξιμων δαπανϊν. 
ι) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1405/2006 του Συμβουλίου τθσ 18θσ Σεπτεμβρίου 2006 ςχετικά με τον 
κακοριςμό ειδικϊν μζτρων για τθ γεωργία ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου και τθν τροποποίθςθ του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1782/2003. 
ια) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με τθν εφαρμογι 
των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ ενιςχφςεισ 
ιςςονοσ ςθμαςίασ. 
ιβ) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2020/532 τθσ Επιτροπισ τθσ 16θσ Απριλίου 2020 ςχετικά με τθν παρζκκλιςθ, 
για το ζτοσ 2020, από τουσ εκτελεςτικοφσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) 809/2014, (ΕΕ) 180/2014, (ΕΕ) 
181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 
2016/1240 όςον αφορά οριςμζνουσ διοικθτικοφσ και επιτόπιουσ ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται 
ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ. 
ιγ) Τισ Κοινοτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ όςον αφορά τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθ διάςωςθ και 
τθν αναδιάρκρωςθ προβλθματικϊν επιχειριςεων (2004/C 244/02). 
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ιδ) Τθν υπ’ αρικ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
για τθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2014-2020, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει κάκε φορά. 
 

3. Τθν υπ’ αρικ. 24944/20-09-2016 (Β’ 3066) κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων με κζμα: 
«Αναδιάρκρωςθ των Ειδικϊν Υπθρεςιϊν του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-
2020», όπωσ ιςχφει. 

4. Τθν υπ’ αρικ. 2545/17-10-2016 (Βϋ3447) κοινι υπουργικι απόφαςθ «Εκχϊρθςθ 
αρμοδιοτιτων τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 ςτισ ΕΥΔ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡ) 
Ρεριφερειϊν». 

5. Τθν υπ’. αρικ. 2986/25-11-2016 (Β’ 3885) κοινι υπουργικι απόφαςθ, περί προςδιοριςμοφ 
των λειτουργικϊν μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν καταλυμάτων και λοιπϊν 
τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που εντάςςονται ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ του 
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

6. Τθν υπ’ αρικ. 1065/19.04.2016 (Β’ 1273) υπουργικι απόφαςθ για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν 
του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Ρρογράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ 
Ελλάδασ 2014-2020», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

7. Tθν υπ’ αρικ. 242/14-1-2020 (B’ 34) κοινι Απόφαςθ Ρρωκυπουργοφ και Υπουργοφ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων Κωνςταντίνο Σκρζκα». 

8. Τθν υπ’. αρικ. 7888/08-05-2017 (Β’ 1654) κοινι υπουργικι απόφαςθ, περί απλοφςτευςθσ 
πλαιςίου λειτουργίασ και χριςθσ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν. 

9. Τθν υπ’. αρικ. 1746/21-01-2015 (Β’ 135) κοινι υπουργικι απόφαςθ, περί κακοριςμοφ των 
προδιαγραφϊν για τισ υπθρεςίεσ του άρκρου 25 του ν. 4276/2014 (A’ 155) των τεχνικϊν, 
λειτουργικϊν και ειδικϊν προδιαγραφϊν των εγκαταςτάςεων των οινοτουριςτικϊν 
επιχειριςεων. 

10. Τθν υπ’. αρικ. 543/34450/24-03-2017 (Β’ 1145) κοινι υπουργικι απόφαςθ, περί 
Ρολυλειτουργικϊν Αγροκτθμάτων. 

11. Τθν υπ’. αρικ. 2635/13-09-2017 (Β’ 3313) κοινι υπουργικι απόφαςθ, περί πλαιςίου 
λειτουργίασ του Υπομζτρου 19.2 «Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD/LEADER)» του Ρρογράμματοσ 
«Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ περιόδου 2014-2020». 

12. Τθν υπ’. αρικ. 2281/96031/14-09-2017 (Β’ 3277) κοινι υπουργικι απόφαςθ, για τθν 
«Ανάκεςθ κακθκόντων του ΟΡΕΚΕΡΕ ωσ Οργανιςμοφ Ρλθρωμϊν ςτο πλαίςιο διαχείριςθσ 
του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτισ Ειδικζσ Υπθρεςίεσ 
Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (ΕΡ) Ρεριφερειϊν για τα Υπομζτρα 19.2, 19.3 
και 19.4 του ΡΑΑ 2014 2020»,όπωσ ιςχφει. 

13. Τθν υπ’. αρικ. 4912/120862/05-11-2015 (Β’ 2468) υπουργικι απόφαςθ, περί κακοριςμοφ 
των όρων και των απαιτιςεων παραγωγισ και διάκεςθσ τροφίμων οικοτεχνικισ 
παραςκευισ και των διαδικαςιϊν καταχϊριςθσ των μονάδων παραςκευισ αυτϊν ςτο 
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Οικοτεχνίασ (ΚΘΜΟ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ αρικ. 
345/23924/02-03-2017 υπουργικι απόφαςθ και ιςχφει. 

14. Τθν υπ’ αρικ. 3206/12-12-2016 (Β’ 4111) υπουργικι απόφαςθ για τθν Ζγκριςθ 
προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο Ρρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για τθν 
επιλογι Στρατθγικϊν Τοπικισ Ανάπτυξθσ του Ρ.Α.Α. 2014-2020 και κατανομι πιςτϊςεων 
Δθμόςιασ δαπάνθσ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

15. Τθν υπ’ αρικ. 13214/30-11-2017 (Βϋ 4268), υπουργικι απόφαςθ «Ρλαίςιο υλοποίθςθσ 
Υπομζτρου 19.2, του Μζτρου 19, Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων, 
(ΤΑΡΤοΚ) του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, για παρεμβάςεισ Ιδιωτικοφ 
χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των Τοπικϊν Ρρογραμμάτων» όπωσ 
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τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικ. 7888/14-09-2018 (Bϋ4178) και 355/17-1-2019 (Βϋ 65) όμοιεσ 
αποφάςεισ.  

16. Τθν υπ’. αρικ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκφκλιο Υφυπουργοφ Οικονομίασ Ανάπτυξθσ 
και Τουριςμοφ και όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

17. Το υπ’. αρικ. 101270/ΕΥΚΕ 3633/30.9.2016 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΕ με κζμα: «Διευκρινίςεισ 
ςχετικά με ηθτιματα εφαρμογισ του Καν.(ΕΕ) ΕΕ 651/2014». 

18. Τθν επιςτολι ΕΥΚΕ με κζμα «Οδθγίεσ ςχετικά με τθν υποβολι εκκζςεων τεκμθρίωςθσ ςτο 
πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων υπό μορφι αντιςτάκμιςθσ για παροχι δθμόςιασ υπθρεςίασ 
(ΥΓΟΣ)», υπ’. αρικ. 39499/ΕΥΚΕ 5288/31-03-2017 και ςυν/να αυτισ. 

19. Το υπ’ αρικ. 902/12-3-2020 ζγγραφο τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 για τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ. 
20. Το ςφμφωνο γνϊμθσ του ΟΡΕΚΕΡΕ κατόπιν τθσ από 11/3/2020 (υπϋ. αρικ. εις. εγγρ. 

1309/11-3-2020) θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. 
21. Τισ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ COVID-19 και τθν ανάγκθ λιψθσ μζτρων προκειμζνου να 

καταςτεί δυνατι θ υλοποίθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο του Υπομζτρου 19.2 
«Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων, (ΤΑΡΤοΚ) του Ρρογράμματοσ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, για παρεμβάςεισ Ιδιωτικοφ χαρακτιρα και λοιπζσ 
διατάξεισ εφαρμογισ των Τοπικϊν Ρρογραμμάτων» του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) τθσ Ελλάδασ περιόδου 2014-2020, να διαςφαλιςκεί θ απορροφθτικότθτα 
τθσ δθμόςιασ ενίςχυςθσ κατά τθ διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων και να 
αποφευχκεί θ απϊλεια ενωςιακϊν πόρων. 

22. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ 
του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 
 

Σθν τροποποίθςθ τθσ Τ.Α. 13214/30-11-2017 (Βϋ4268) όπωσ τροποποιικθκε με τισ Τ.Α. 7888/14-
09-2018 (B’4178) και Τ.Α. 355/17-1-2019 (Βϋ65) ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
Άρκρο 1  

Το Άρκρο 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Άρκρο 2 

Αρμόδιοι Φορείσ 
 

1. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ αρμόδιοι φορείσ είναι οι εξισ: 
α. Θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΡΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020), θ οποία, ςφμφωνα με 
το ν. 4314/2014, είναι αρμόδια για τθ διαχείριςθ και εφαρμογι του ΡΑΑ 2014-2020 με αποδοτικό, 
αποτελεςματικό και ορκό τρόπο.  
β. Θ Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ του ΡΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020), ςτθν οποία, ςφμφωνα 
με τθν ΚΥΑ 24944/20-09-2016 (Β’3066), εκχωροφνται αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 και είναι 
αρμόδια για τον ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν εποπτεία, τθσ ορκισ εφαρμογισ των ΤΡ 
ςε όλθ τθ χϊρα. 
γ. Οι Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ (ΕΥΔ) των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (ΕΡ) των οικείων 
Ρεριφερειϊν, δυνάμει τθσ 2545/17-10-16 Απόφαςθσ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων και όπωσ αυτι 
εκάςτοτε ιςχφει, οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ΤΡ ςε 
Ρεριφερειακό επίπεδο. 
δ. Ο Οργανιςμόσ Ρλθρωμϊν & Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ & Εγγυιςεων 
(ΟΡΕΚΕΡΕ), ο οποίοσ ζχει οριςκεί ωσ ο Οργανιςμόσ Ρλθρωμϊν για το ΡΑΑ 2014-2020. 
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ε. Οι εγκεκριμζνεσ για τθν εφαρμογι των ΤΡ, ΟΤ∆, οι οποίεσ είναι τοπικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ 
Δθμόςιου–Ιδιωτικοφ τομζα οι οποίεσ ςχεδιάηουν και μζςω τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 
Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ), υλοποιοφν, ςε προςδιοριςμζνεσ αγροτικζσ περιοχζσ, ΤΡ, με ολοκλθρωμζνο 
πολυτομεακό ι/και πολυταμειακό χαρακτιρα ςτο πλαίςιο του Μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014–2020. 
2. Ειδικότερα, για τθν ορκι και χωρίσ διακρίςεισ διαχείριςθ του Υπομζτρου προβλζπονται τα 
παρακάτω: 
α. .Θ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 και θ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τα εξισ: 

αα) Κατάρτιςθ κεςμικοφ πλαιςίου, υποδείγματοσ πρόςκλθςθσ και των ςυνθμμζνων εγγράφων 
αυτισ. 
ββ) Ζλεγχοι εποπτείασ επί του ςυνόλου του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και εφαρμογισ. 
γγ) Συντονιςμόσ διαχείριςθσ & εφαρμογισ, παροχι οδθγιϊν & ςτιριξθσ ςτουσ ΕΦΔ των 
Ρεριφερειϊν & ΟΤΔ, παρακολοφκθςθ & αξιολόγθςθ υλοποίθςθσ του CLLD/LEADER. 
δδ) Επιτόπιοι και εκ των υςτζρων ζλεγχοι. 
β. Οι ΕΥΔ (ΕΡ) των οικείωνΡεριφερειϊν είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τα εξισ: 
αα) Ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ προκιρυξθσ και δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ αποτελεςμάτων. 
ββ) Σφνταξθ απόφαςθσ ζνταξθσ/χρθματοδότθςθσ/τροποποίθςθσ και ανάκλθςθσ αυτισ.  
γγ) Δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ και αναγνϊριςθ-εκκακάριςθ των δαπανϊν. 
δδ) Ραρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Υπομζτρου 19.2. 
εε) Αποςτολι ςτοιχείων προσ τθ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 και ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 
ςτςτ) Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ (ΤΔΡ) εκτόσ διακριτϊν τμθμάτων τθσ πράξθσ. 
ηη) Ολοκλιρωςθ Ρράξθσ. 
γ. Οι ΟΤΔ και θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) ωσ επίπεδο λιψθσ αποφάςεων για τθ 
διαχείριςθ και εφαρμογι των ΤΡ, είναι οι αρμόδιοι φορείσ για τα παρακάτω: 
αα) Διαδικαςία προκιρυξθσ & αξιολόγθςθσ: κακοριςμόσ κριτθρίων, προετοιμαςία και δθμοςίευςθ 
προκθρφξεων, παραλαβι αιτιςεων ςτιριξθσ και αξιολόγθςθ αυτϊν, εξζταςθ προςφυγϊν, 
ββ) Σφνταξθ ΤΔΡ και ζγκριςθ ςχετικά με διαφοροποιιςεισ του φυςικοφ αντικείμενου τθσ πράξθσ 
εντόσ των διακριτϊν τμθμάτων.  
γγ) Ραρακολοφκθςθ πράξεων: παραλαβι αιτθμάτων πλθρωμισ, διοικθτικόσ ζλεγχοσ/επιτόπια 
επίςκεψθ, επιβεβαίωςθ οικονομικοφ/φυςικοφ αντικειμζνου, καταβολι ενίςχυςθσ. 
δδ) Ειςιγθςθ προσ τισ ΕΥΔ (ΕΡ) των οικείων Ρεριφερειϊν, ςτο πλαίςιο τθσ Ολοκλιρωςθσ Ρράξθσ. 
δ. Ο Οργανιςμόσ Ρλθρωμϊν είναι ο αρμόδιοσ φορζασ για τθ διενζργεια των αντίςτοιχων 
πλθρωμϊν.» 

Άρκρο 2 
Το Άρκρο 5 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 5 
Περίοδοσ Επιλεξιμότθτασ Δαπανϊν 

 
1. Ωσ ζναρξθ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ 
αιτιςεωσ από το δικαιοφχο ςτο Ρλθροφορικό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) με εξαίρεςθ τισ 
πράξεισ που εμπίπτουν ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 1407/2013 θ επιλεξιμότθτα των οποίων ξεκινάει από 
τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του εκάςτοτε Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. Δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται 
και εξοφλοφνται πριν τθν τελικι ζνταξθ τθσ πράξθσ, γίνονται με αποκλειςτικι ευκφνθ του 
δικαιοφχου. Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ των οποίων το φυςικό αντικείμενο ζχει ολοκλθρωκεί 
πριν τθν υποβολι αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτθν Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ), ανεξάρτθτα αν ο δυνθτικόσ 
δικαιοφχοσ ζχει εκτελζςει ι όχι τισ ςχετικζσ πλθρωμζσ. 
2. Πςον αφορά ςτισ Γενικζσ Δαπάνεσ, είναι επιλζξιμεσ:  
α. Από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ, για χριςθ των Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013 και 1407/2013. 
β. Από τθν θμερομθνία οριςτικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ για χριςθ των Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
651/2014 και 702/2014. 
Οι Γενικζσ δαπάνεσ για να είναι επιλζξιμεσ πρζπει να αφοροφν αποκλειςτικά το προτεινόμενο ζργο. 
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3. Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ πράξεισ οι οποίεσ υλοποιοφνται δυνάμει των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 
651/2014 και 702/2014 πρζπει να πλθρείται ο χαρακτιρασ κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν 
πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου, πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ενίςχυςθσ από τουσ δικαιοφχουσ. Οι προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ και θ αγορά γθσ, που 
πραγματοποιοφνται πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν αναιροφν τον χαρακτιρα κινιτρου. 
Στθν περίπτωςθ αυτι αποτελοφν μθ επιλζξιμθ δαπάνθ.» 
 

 
Άρκρο 3  

Θ παράγραφοσ 12 του Άρκρου 8 διαγράφεται και θ παράγραφοσ 13 αναρικμείται ωσ παράγραφοσ 
12. 

 
Άρκρο 4 

Το Άρκρο 9 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Άρκρο 9 

Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ Αιτιςεων τιριξθσ 
 

1. Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των 
δυνθτικϊν δικαιοφχων κατά το διοικθτικό ζλεγχο (αξιολόγθςθ) των αιτιςεων ςτιριξθσ και θ επιλογι 
από τθν ΟΤΔ των αιτιςεων που κα ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ. 
2. Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ των αιτιςεων ςτιριξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξζταςθσ των 
προςφυγϊν, διενεργείται από ειςθγθτζσ που ορίηονται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER/CLLD. Οι 
ειςθγθτζσ, υποβάλλουν τθν ειςιγθςι τουσ ςτθν ΕΔΡ, θ οποία καταλιγει με δικαίωμα 
τροποποιιςεων ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ.  
Οι ειςθγθτζσ δφναται να είναι: 
α. ςτελζχθ τθσ ΟΤΔ, 
β. άλλα ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ, 
γ. υπάλλθλοι άλλων φορζων του Δθμοςίου ι και ανεξάρτθτοι αξιολογθτζσ. Στθν περίπτωςθ 
ανεξάρτθτων ειςθγθτϊν, θ επιλογι τουσ γίνεται υποχρεωτικά, μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ που διενεργεί θ ΟΤΔ. 
Σε κάκε περίπτωςθ εξαςφαλίηεται ότι άτομα που ζχουν λειτουργιςει ωσ ειςθγθτζσ αξιολόγθςθσ τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ δε ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ προςφυγισ που αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ 
αίτθςθ.  
Επιπλζον, εξαςφαλίηεται ότι για τα άτομα που μετζχουν ςτθ παραπάνω διαδικαςία, δεν ςυντρζχουν 
λόγοι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, μζςω υποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. 
Επίςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο φορζασ που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ (εταιρικό ςχιμα) είναι ο 
δυνθτικόσ δικαιοφχοσ τθσ ςτιριξθσ, ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ διενεργείται από 
πρόςωπα ανεξάρτθτα από τθν εν λόγω ΟΤΔ. 
3. Στον διοικθτικό ζλεγχο, ςφμφωνα με το άρκρο 48, παρ. 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 809/2014, 
περιλαμβάνεται επαλικευςθ των παρακάτω ςθμείων:  
α. τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και τθσ πλθρότθτασ αυτισ, 
β. τθσ επιλεξιμότθτασ του δικαιοφχου, 
γ. των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ, των δεςμεφςεων και άλλων υποχρεϊςεων που ςυνδζονται με τθν 
ενζργεια για τθν οποία ηθτείται ςτιριξθ, 
δ. τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα κριτιρια επιλογισ, 
ε. τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ πράξθσ, 
ςτ. του εφλογου χαρακτιρα των υποβλθκειςϊν δαπανϊν του άρκρου 67 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο α) 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013, εξαιρουμζνων των ςυνειςφορϊν ςε είδοσ και του κόςτουσ 
απόςβεςθσ. 
4. Ρράξεισ των οποίων το φυςικό αντικείμενο δεν οδθγεί ςε ζργο ολοκλθρωμζνου και λειτουργικοφ 
χαρακτιρα, δεν είναι επιλζξιμεσ για ενίςχυςθ. 
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5. Στθ ςυνζχεια γίνεται θ αξιολόγθςθ όλων των αιτιςεων ςτιριξθσ και βακμολόγθςθ όλων των 
κριτθρίων επιλογισ και προςδιορίηεται ο ςυνολικόσ εγκρινόμενοσ προχπολογιςμόσ και το ιςχφον 
ποςοςτό ςτιριξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και το «εφλογο κόςτοσ» των προτεινόμενων δαπανϊν. 
Σε κάκε περίπτωςθ ο ανωτζρω περιγραφόμενοσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ και θ βακμολόγθςθ όλων των 
κριτθρίων επιλογισ ολοκλθρϊνεται για κάκε αίτθςθ ςτιριξθσ ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα 
οποιουδιποτε ςταδίου.  
6. Με βάςθ τα παραπάνω, θ ΟΤΔ ςυντάςςει Ρίνακα Αποτελεςμάτων, που περιλαμβάνει: τισ 
παραδεκτζσ και τισ μθ παραδεκτζσ αιτιςεισ ςτιριξθσ, οι οποίεσ κατατάςςονται ενιαία ανά 
Υποδράςθ και με φκίνουςα βακμολογικι ςειρά, με τθν ζνδειξθ «παραδεκτι» ι «μθ παραδεκτι»  
Ριο αναλυτικά ςτον Ρίνακα Αποτελεςμάτων (προςωρινό) περιλαμβάνονται: 
α. οι αιτιςεισ που κρίνονται παραδεκτζσ προσ ςτιριξθ, των οποίων ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
δθμόςιασ δαπάνθσ δεν υπερβαίνει ακροιςτικά τον αντίςτοιχο τθσ πρόςκλθςθσ και των οποίων θ 
βακμολογία είναι μεγαλφτερθ του ελαχίςτου ορίου που ζχει τεκεί ςτθν πρόςκλθςθ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ Υποδράςθ.  
β. οι αιτιςεισ οι οποίεσ, κρίνονται μεν παραδεκτζσ, των οποίων ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
δθμόςιασ δαπάνθσ υπερβαίνει ακροιςτικά, τον αντίςτοιχο τθσ πρόςκλθςθσ και των οποίων θ 
βακμολογία είναι μεγαλφτερθ του ελαχίςτου ορίου που ζχει τεκεί ςτθν πρόςκλθςθ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ Υποδράςθ, αλλά λόγω εξάντλθςθσ τθσ διατικζμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ Υποδράςθ δεν δφναται να ενταχκοφν. 
γ. οι αιτιςεισ που κρίνονται «μθ παραδεκτζσ» προσ ςτιριξθ και οι λόγοι απόρριψισ τουσ. 
δ. το οικονομικό αντικείμενο και θ βακμολογία όλων των αιτιςεων ςτιριξθσ, ζτςι όπωσ 
διαμορφϊκθκε από το διοικθτικό ζλεγχο. 
7. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ αναλυτικά ζχει ωσ εξισ: 
α. Οι ειςθγθτζσ αξιολόγθςθσ ορίηονται από τθν ΕΔΡ τθσ ΟΤΔ και είναι κατάλλθλων ειδικοτιτων 
αναφορικά με το είδοσ τθσ εκάςτοτε αξιολογοφμενθσ πράξθσ. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι 
δυνατι θ χριςθ εμπειρογνωμόνων. 
β. Ο ςυντονιςτισ τθσ ΟΤΔ χρεϊνει ςτουσ ειςθγθτζσ αξιολόγθςθσ φακζλουσ αίτθςθσ ςτιριξθσ προσ 
αξιολόγθςθ. 
γ. Οι ειςθγθτζσ ςυντάςςουν τθν ειςιγθςι τουσ 
δ. Θ ΟΤΔ ελζγχει το κακεςτϊσ de minimis μζςω τθσ υποβαλλόμενθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ κακϊσ και 
μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Σϊρευςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων www.sorefsis.gr/soreusis/.  
ε. Θ ΕΔΡ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ειςιγθςθ αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνει τθν αξιολόγθςθ 
Οι ειςθγιςεισ υποβάλλονται ςτθν ΕΔΡ για ζγκριςθ και ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
και τθ ςφνταξθ του Ρροςωρινοφ Ρίνακα Αποτελεςμάτων. Σε περίπτωςθ που θ γνϊμθ τθσ ΕΔΡ 
αποκλίνει από αυτι των ειςθγθτϊν κατόπιν κατάλλθλθσ τεκμθρίωςθσ, διαμορφϊνεται ανάλογα ο 
Ρροςωρινόσ Ρίνακασ Αποτελεςμάτων. 
ςτ. Ο Ρροςωρινόσ Ρίνακασ Αποτελεςμάτων αποςτζλλεται ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι τθσ αρμόδιασ 
Ρεριφζρειασ. 
Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςτιριξθσ από τθν ΕΔΡ, καταχωροφνται ςτο ΡΣΚΕ 
ςτο οποίο αναρτϊνται οι ειςθγιςεισ των ειςθγθτϊν αξιολόγθςθσ και θ αξιολόγθςθ τθσ ΕΔΡ ςε 
ξεχωριςτά ζγγραφα. 
Κατά τθν αξιολόγθςθ θ ΟΤΔ δφναται να ηθτιςει, εγγράφωσ τθν υποβολι ςυμπλθρωματικϊν 
ςτοιχείων και διευκρινιςεων, εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ, που περιγράφεται ςτθν 
πρόςκλθςθ. 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία είναι αυτά τα οποία, διορκϊνουν προφανι ςφάλματα τθσ αίτθςθσ ι των 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονταν ςτθν πρόςκλθςθ και εκδόκθκαν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ. 
Οι διευκρινίςεισ είναι ςτοιχεία που ηθτοφνται με ςκοπό τθν αποςαφινιςθ των υποβλθκζντων 
ςτοιχείων και τθν καλφτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 
Σε περίπτωςθ που κάποιο δικαιολογθτικό δεν ζχει υποβλθκεί, λόγω κακυςτζρθςθσ του αρμόδιου 
φορζα ςτθν ζκδοςι του, τότε ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να υποβάλει τθν αίτθςθ που ζχει 
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κατακζςει ςτον φορζα, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι ζχει θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ 
θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. Αν το ςχετικό δικαιολογθτικό επθρεάηει το 
αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει να το προςκομίςει πριν το πζρασ 
τθσ αξιολόγθςθσ, ςτθν αρμόδια ΟΤΔ, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ υποβολισ ςυμπλθρωματικϊν 
ςτοιχείων. 
Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλει ςτθν ΟΤΔ, τα παραπάνω ζγγραφα με υπογεγραμμζνθ επιςτολι 
υποβολισ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινιςεων. 
8. Οι δαπάνεσ, ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ τουσ, αξιολογοφνται με χριςθ κατάλλθλου 
ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, όπωσ δαπάνεσ αναφοράσ (πίνακασ τιμϊν ΟΤΔ), ςφγκριςθ των διαφόρων 
προςφορϊν, διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ προςφορϊν ομοειδϊν προϊόντων άλλων πράξεων ι με τθ 
χριςθ διαδικτφου, από τουσ ειςθγθτζσ τθσ αξιολόγθςθσ. 
Επίςθσ, θ ΟΤΔ οφείλει επιπλζον να λαμβάνει υπόψθ τουσ και τουσ επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ των 
προμθκευτϊν κακϊσ και με διακζςιμεσ ςχετικζσ μελζτεσ προςδιοριςμοφ του εφλογου κόςτουσ που 
ζχουν καταρτιςτεί για τον ςκοπό αυτό και ζχουν υποςτθρίξει βάςεισ δεδομζνων τιμϊν αναφοράσ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και κτιριακϊν υποδομϊν, εφόςον αυτζσ είναι διακζςιμεσ και 
επικαιροποιθμζνεσ. 
Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για 
λοιπζσ δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν 
υπερβαίνει, ςε αξία τα 1.000€, ι τα 5.000€ ςυνολικοφ ποςοφ ανά είδοσ, απαιτοφνται τρεισ (3) 
ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ για το εν λόγω τεμάχιο, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Οι 
ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Θ ΟΤΔ καλείται να αξιολογιςει 
τόςο τισ οικονομικζσ παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο και τισ ποιοτικζσ. Ζτςι είναι δυνατό να γίνει 
δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο δυνθτικόσ 
δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΟΤΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι 
τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν.  
Πςον αφορά ςτισ δαπάνεσ που αφοροφν κτιριακζσ υποδομζσ ο ζλεγχοσ του «εφλογου κόςτουσ» κα 
πραγματοποιείται μζςω ςχετικϊν εγκεκριμζνων Ρινάκων Τιμϊν Μονάδοσ. Οι Ρίνακεσ αυτοί κα 
προτείνονται από τθν ΟΤΔ και κα εγκρίνονται από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ ςε 
ςυνάρτθςθ με τα ςτοιχεία διακζςιμων ςχετικϊν μελετϊν που ζχουν καταρτιςτεί για τον ςκοπό 
αυτό, ςτο πλαίςιο τθσ ζγκριςθσ τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ και κα αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. 
Οι Ρίνακεσ αυτοί δφναται να επικαιροποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ 
μεταγενζςτερων προςκλιςεων εφόςον από ςτοιχεία προκφπτει ςχετικι ανάγκθ. 
9. Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ότι ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία ι δεν 
δθλϊνει τα απαραίτθτα ςτοιχεία λόγω αμζλειασ προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ, θ αίτθςθ ςτιριξθσ 
απορρίπτεται, και ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ δεν ζχει δικαίωμα κατάκεςθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςε 
προςκλιςεισ του Υπομζτρου 19.2 όλων των ΤΡ. για το θμερολογιακό ζτοσ που υποβλικθκε θ 
ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ ςτιριξθσ κατά τθν οποία διλωςε ψευδι ςτοιχεία ι δεν διλωςε τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία λόγω αμζλειασ, κακϊσ και για το επόμενο. 
Στθν εν λόγω περίπτωςθ θ αρμόδια ΟΤΔ αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εξζταςθσ των ενδικοφανϊν προςφυγϊν διαβιβάηει πλιρθ φάκελο με 
τα ςτοιχεία τθσ υπόκεςθσ ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020, με ζγγραφθ ενθμζρωςθ του δυνθτικοφ 
δικαιοφχου. 
Στθ ςυνζχεια θ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014–2020 εξετάηει τουσ λόγουσ απόρριψθσ ϊςτε να αποφανκεί εάν τον 
δικαιϊςει ι τον απορρίψει.  
Σε περίπτωςθ που θ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 απορρίψει τον δυνθτικό δικαιοφχο, εκδίδει απόφαςθ ςτθν 
οποία αναγράφονται οι κυρϊςεισ που του επιβάλλονται, διαβιβάηει τθν απόφαςθ ςε όλεσ τισ ΟΤΔ 
ϊςτε να εφαρμόςουν τισ επιβλθκείςεσ κυρϊςεισ και αν το ζργο ζχει ενταχκεί από οποιονδιποτε 
ΟΤΔ, ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.  
Στθν περίπτωςθ που θ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 δικαιϊςει τον δυνθτικό δικαιοφχο και θ αίτθςθ ςτιριξθσ 
πλθροί τα κριτιρια ζνταξθσ, τότε θ εν λόγω αίτθςθ, κεωρείται κετικά αξιολογθμζνθ και 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτον Ρίνακα Κατάταξθσ. 
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10. Στθν περίπτωςθ εμπλοκισ ανεξάρτθτων ειςθγθτϊν, θ αναγγελία τθσ πρόςκλθςθσ που ζχει 
διενεργθκεί για τθν επιλογι αυτϊν, ζχει ςυμπεριλάβει όλουσ τουσ προςικοντεσ κανόνεσ και 
ενζργειεσ διαφάνειασ και δθμοςιότθτασ (ςε τοπικό επίπεδο).  
11. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάκεςθσ και του φυςικοφ φακζλου των αιτιςεων ςτιριξθσ ςτθν 
ΟΤΔ, ο ςυντονιςτισ ορίηει ςτελζχθ τθσ ΟΤΔ τα οποία κα πραγματοποιιςουν επιτόπια επίςκεψθ ςτον 
προτεινόμενο χϊρο υλοποίθςθσ όλων των πράξεων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ. Τα αποτελζςματα τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ αποτυπϊνονται ςε ζκκεςθ αυτοψίασ, θ 
οποία ςυνοδεφεται από φωτογραφικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Θ ζκκεςθ 
αυτοψίασ ςυνοδεφει, τθν ειςιγθςθ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςτιριξθσ προσ τθν ΕΔΡ. Εξαιροφνται 
τθσ διαδικαςίασ οι άυλεσ ενζργειεσ. Πταν λόγω των μζτρων που ζχουν κεςπιςτεί για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19 δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί επίςκεψθ ςτον τόπο τθσ 
επζνδυςθσ ςτο χρονικό διάςτθμα από 11/3 ζωσ τθ λιξθ των μζτρων, θ επιτόπια επίςκεψθ, μπορεί 
να αντικαταςτακεί με οποιοδιποτε ςυναφζσ αποδεικτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίεσ με γεωςιμανςθ). 
12. Σε περίπτωςθ που ζνασ δυνθτικόσ δικαιοφχοσ επικυμεί τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, 
αμζςωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςισ του, τότε ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ το γνωςτοποιεί 
εγγράφωσ ςτθν ΟΤΔ θ οποία κατά προτεραιότθτα πραγματοποιεί επιτόπια επίςκεψθ για τθν 
διαπίςτωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 
13. Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ διενεργεί δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο μετά και τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ από τθν ΕΔΡ. 
Ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ αξιολόγθςθσ από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, 
αναρτάταιωσ επιςυναπτόμενο ζγγραφο ςτο ΡΣΚΕ. Ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ 
διενεργείται τουλάχιςτον ςτο 5% του αρικμοφ των αιτιςεων ςτιριξθσ τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθσ. 
Σε περίπτωςθ που ο φορζασ που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ, είτε φορείσ μζλθ τθσ ΟΤΔ, είτε φορείσ μζλθ 
τθσ ΕΔΡ, είτε φορείσ μζλθ του Δ.Σ. του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ, είναι αιτοφντεσ, τότε οι 
αιτιςεισ τουσ τίκεται αυτομάτωσ ςτον δειγματολθπτικό ζλεγχο από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) οικείασ 
Ρεριφζρειασ, πζραν του δείγματοσ του 5%. 
Σε περίπτωςθ που ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα, θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ 
Ρεριφζρειασ οφείλει να αυξιςει το δείγμα ςτο 10%, του αρικμοφ των αιτιςεων ςτιριξθσ. 
Σε περίπτωςθ που ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα που τεκμθριϊνουν 
ςυςτθμικό λάκοσ, θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ καλεί τθν ΟΤΔ να επαναξιολογιςει όλεσ τισ 
αιτιςεισ ςτιριξθσ και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται από τθν αρχι. 
14. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ δειγματολθπτικοφ ελζγχου από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ 
Ρεριφζρειασ δθμοςιοποιείται ο Ρίνακασ Αποτελεςμάτων ο οποίοσ ςυνοδεφεται από ςαφείσ 
πλθροφορίεσ για τθν πρόςβαςθ των αιτοφντων ςτο αναλυτικό αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου, 
όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτο ΡΣΚΕ, για τθ δυνατότθτα υποβολισ ενδικοφανοφσ προςφυγισ, τον 
τρόπο, τον τόπο και τισ προκεςμίεσ υποβολισ τθσ εν λόγω προςφυγισ. 
Ο Ρίνακασ Αποτελεςμάτων δθμοςιοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο για τθν ενθμζρωςθ των 
αιτοφντων. Επιπλζον, θ ΟΤΔ ενθμερϊνει και ατομικά τον κάκε αιτοφντα για το αποτζλεςμα τθσ 
αξιολόγθςθσ, με απόδειξθ παραλαβισ αναφζροντασ το δικαίωμα κάκε δυνθτικοφ δικαιοφχου για 
τθν υποβολι ενδικοφανοφσ προςφυγισ και ότι ο εν λόγω Ρίνακασ Αποτελεςμάτων κεωρείται 
προςωρινόσ και θ οριςτικοποίθςι του κα προζλκει μετά τθν εξζταςθ των τυχόν υποβλθκειςϊν 
προςφυγϊν, λαμβανομζνου υπόψθ τθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ βακμολογικισ ακολουκίασ των 
δυνθτικϊν δικαιοφχων και τθ διακεςιμότθτα των οικονομικϊν πόρων ανά Υποδράςθ. 
15. Συςτινεται Επιτροπι Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ. Θ διαδικαςία ενςτάςεων 
ακολουκεί το άρκρο 43 παρ. 7 τθσ υπ’ αρικμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β’ 5968) Υπουργικισ 
Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
Επιπλζον, εξαςφαλίηεται ότι για τα άτομα που μετζχουν ςτθ παραπάνω διαδικαςία, δεν ςυντρζχουν 
λόγοι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, μζςω υποβολισ κατάλλθλθσ διλωςθσ.  
16. Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κάνοντασ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ΡΣΚΕ (www.ependyseis.gr) 
υποβάλει τθν προςφυγι του επί των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ με τθν ανάλογθ τεκμθρίωςθ 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ζγγραφθσ 
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ενθμζρωςισ του, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ οριςτικοποιεί τθν προςφυγι του ςτο ΡΣΚΕ και αποςτζλλει 
το αίτθμά του μαηί με δικαιολογθτικά (όπου απαιτοφνται), ςτθν ΟΤΔ. Θ προςφυγι εξετάηεται από 
τθν Επιτροπι Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ 
τθσ θμερομθνίασ υποβολισ του πλιρουσ αιτιματοσ προςφυγισ. Το παραπάνω χρονικό διάςτθμα 
εξζταςθσ των προςφυγϊν ορίηεται ςαφϊσ ςτθν πρόςκλθςθ. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενδικοφανϊν 
Ρροςφυγϊν δεν πρζπει να ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ίδιασ πράξθσ, για τθν οποία ζχει 
υποβλθκεί προςφυγι. 
Τα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ των προςφυγϊν, αποτυπϊνονται ςτο ΡΣΚΕ.  
17. Επιπλζον, θ ΟΤΔ ενθμερϊνει και ατομικά όλουσ τουσ αιτοφντεσ προςφυγϊν για το αποτζλεςμα 
τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν, με απόδειξθ παραλαβισ. 
18. Θ ΕΔΡ δφναται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
εξζταςθσ των ενδικοφανϊν προςφυγϊν, με απόφαςθ τθσ να εγκρίνει αιτιςεισ ςτιριξθσ, μιασ ι 
περιςςότερων Υποδράςεων, κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ (και μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ 
τεκείςασ από τθν ΟΤΔ βακμολογίασ), πζραν του προχπολογιςμοφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Υποδράςθσ, 
εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ πιςτϊςεισ:  
α. είτε κατόπιν απόφαςισ τθσ, για υπερδζςμευςθ τθσ τρζχουςασ πρόςκλθςθσ, μζχρι το 110% του 
προχπολογιςμοφ τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθσ. 
β. είτε κατόπιν απόφαςισ τθσ από ανακατανομι πόρων εντόσ κεματικϊν κατευκφνςεων του ΤΡ, 
χωρίσ αφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ. 
γ. είτε από ανακατανομι πόρων μεταξφ κεματικϊν κατευκφνςεων του ΤΡ, χωρίσ αφξθςθ του 
προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ. 
δ. είτε από υπερδεφςμευςθ τθσ τρζχουςασ πρόςκλθςθσ, πζραν του 110% του προχπολογιςμοφ τθσ 
εκάςτοτε πρόςκλθςθσ. 
Στθν περίπτωςθ (δ) κα πρζπει θ ΟΤΔ να αιτθκεί υπερδεφςμευςθ πόρων από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ. Θ ΕΥΕ 
ΡΑΑ 2014-2020 αποφαςίηει ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 για τθν ζγκριςθ ι όχι του 
ςχετικοφ αιτιματοσ. 
Θ ΕΔΡ, για λόγουσ επιτάχυνςθσ τθσ πορείασ του Ρρογράμματοσ, μπορεί με τεκμθριωμζνθ απόφαςθ 
τθσ, μετά τον δειγματολθπτικό ζλεγχο αξιολόγθςθσ από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ και 
πριν τθ διαδικαςία των ενδικοφανϊν προςφυγϊν, να εγκρίνει αιτιςεισ ςτιριξθσ, μζχρι του 90% τθσ 
διακζςιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, δθλαδι το ποςό τθσ προκιρυξθσ ςυν το ποςό τθσ υπερδζςμευςθσ 
μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 και ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 και τυχόν άλλα 
διατικζμενα ποςά, ςφμφωνα με τισ ωσ άνω περιγραφόμενεσ διαδικαςίεσ (α-δ). 
Θ απόφαςθ αυτι τθσ ΕΔΡ, αποςτζλλεται ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, με κοινοποίθςθ 
ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020. Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ εκδίδει απόφαςθ Ζνταξθσ Ρράξεων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4. 
19. Με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ των προςφυγϊν και τθν τυχόν μεταβολι των πόρων τθσ 
πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ 18 ςυντάςςεται ο Ρίνακασ Κατάταξθσ τθσ αρχικισ 
αξιολόγθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των προτάςεων που εξετάςκθκαν ςτο πλαίςιο των 
προςφυγϊν και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ, θ οποία δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτι τθσ 
Επιτροπισ Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν, με τισ τελικά επιλεγμζνεσ αιτιςεισ ςτιριξθσ.  
Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμοφντων δυνθτικϊν δικαιοφχων, εντάςςονται όλοι εφόςον επαρκεί ο 
προχπολογιςμόσ τθσ Υποδράςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ δεν εντάςςεται κανείσ από τουσ 
ιςοβακμοφντεσ». 
Ο Ρίνακασ Κατάταξθσ ςυντάςςεται από τθν ΟΤΔ και αποςτζλλεται ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ 
Ρεριφζρειασ και ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ δθμοςιοποιείται, με κάκε πρόςφορο μζςο, ο 
Ρίνακασ Κατάταξθσ.  
20. Πλεσ οι αιτιςεισ ςτιριξθσ και τα αποτελζςματα των διοικθτικϊν ελζγχων αυτϊν μεταφζρονται 
ςτο ΟΡΣΑΑ με κατάλλθλθ υπθρεςία διαδικτφου που παρζχεται από το ΟΡΣΑΑ.» 
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Άρκρο 5 
Το άρκρο 10 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 10 
Ζνταξθ πράξεων 

 
1. Για τισ αιτιςεισ που επιλζχκθκαν προσ ςτιριξθ από τθν ΟΤΔ και μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ προςφυγϊν, θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, εκδίδει Απόφαςθ Ζνταξθσ Ρράξεων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 66 του ν. 4314/2014, με τθν οποία κάκε αίτθςθ 
χαρακτθρίηεται ωσ πράξθ του ΡΑΑ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2.(9) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1303/2013. 
Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, μπορεί να εκδϊςει αποφάςεισ Ζνταξθσ Ρράξεων και πριν τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ενδικοφανϊν προςφυγϊν, μετά από τεκμθριωμζνθ απόφαςθ τθσ ΟΤΔ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο άρκρο τθσ παροφςασ. 
Θ ζκδοςθ του ςχεδίου Απόφαςθσ Ζνταξθσ δφναται να πραγματοποιείται ςτο ΟΡΣΑΑ με ευκφνθ τθσ 
ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ Ρεριφζρειασ και με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ αιτιςεισ 
και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν. 
2.Κάκε Απόφαςθ Ζνταξθσ, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον: τον τίτλο τθσ πράξθσ, τον Κωδικό ΟΡΣΑΑ 
τθσ πράξθσ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και τθν περίοδο επιλεξιμότθτασ τθσ πράξθσ, τουσ 
όρουσ χρθματοδότθςθσ , το χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ πράξθσ , γενικζσ διατάξεισ και το Τ.Δ.Ρ. του 
ΟΡΣΑΑ. 
3.Μεταξφ του δικαιοφχου και τθσ ΟΤΔ υπογράφεται ςφμβαςθ θ οποία περιλαμβάνει αναλυτικά 
όλουσ τουσ όρουσ που διζπουν τθν υλοποίθςθ τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ. 
4.Αναφορικά με το αναλυτικό φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε πράξθσ θ απόφαςθ 
παραπζμπει ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ αυτι ζχει υποβλθκεί από το δικαιοφχο ςτο ΡΣΚΕ και 
διαμορφωκεί κατά το διοικθτικό ζλεγχό τθσ. 
5. Ο τελικόσ διατάκτθσ τθσ απόφαςθσ είναι ο οικείοσ Ρεριφερειάρχθσ. Θ Απόφαςθ Ζνταξθσ δφναται 
να περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ πράξεισ ανά πρόςκλθςθ. Θ απόφαςθ αναρτάται ςτο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΡΑΑ, 
κοινοποιείται ςτθν αρμόδια ΟΤΔ. Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ αποςτζλλει τθν απόφαςθ 
ταχυδρομικά, με απόδειξθ παραλαβισ και θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςε κάκε δικαιοφχο, ςτισ 
διευκφνςεισ που ζχουν δθλωκεί κατά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ. 
6. Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ςυςχετίηει ςτο ΟΡΣΑΑ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με τθν πράξθ ι 
τισ πράξεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι και για κάκε πράξθ που εντάςςεται, παράγεται αυτόματα 
από το ΟΡΣΑΑ ςχετικό ΤΔΡ.» 
 

Άρκρο 6 
Το άρκρο 12 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 12 

Σροποποίθςθ Σεχνικϊν Δελτίων Πράξεων 

 

Θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ μπορεί να προκφψει: 

1. Με τθν υποβολι αιτιματοσ τροποποίθςθσ ςτοιχείων τθσ πράξθσ από το δικαιοφχο προσ τθν 

ΟΤΔ. Στο αίτθμα κα πρζπει να αναφζρονται τα ςθμεία τροποποίθςθσ και να τεκμθριϊνονται 

επαρκϊσ οι λόγοι τροποποίθςθσ ςτοιχείων τθσ πράξθσ. Στο αίτθμα επιςυνάπτονται όλα τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν το αίτθμα. Αντίςτοιχο αίτθμα υποβάλλεται και 

για τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Κανονιςμοφ 640/2014. 

2. Κατά τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ, τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, ςτθν περίπτωςθ 

που διαπιςτϊνονται αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία τθσ πράξθσ όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτθν 
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απόφαςθ ζνταξθσ ι αποκλίςεισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ (λόγω διαχειριςτικϊν 

προβλθμάτων, εμπλοκϊν ςτθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ κ.α.) 

Οι τροποποιιςεισ των πράξεων μποροφν να αφοροφν: 

1. τροποποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ 

2. παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ 

3. αλλαγι ςτοιχείων του Δικαιοφχου (τθσ νομικισ μορφισ, τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ, τθσ 

μετοχικισ ςφνκεςθσ κλπ.) 

4. μεταφορζσ ποςϊν μεταξφ «Κατθγοριϊν δαπανϊν». 

5. διόρκωςθ προφανϊν ςφαλμάτων (Άρκρο 4 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 809/2013). 

 

Το αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, υποβάλλεται θλεκτρονικά 

μζςω του ΡΣΚΕ. Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ οφείλει να αποςτείλει ςτθν ΟΤΔ, το 

αίτθμα και τυχόν δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ από το δικαιοφχο και τθ 

διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ αλλαγισ ςτοιχείων τθσ πράξθσ, θ αρμόδια ΟΤΔ εξετάηει τισ 

διαφοροποιιςεισ ιδίωσ ωσ προσ τθν ςφνδεςι τουσ με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να τθροφνται οι όροι και προχποκζςεισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και να 

μθν αλλοιϊνεται το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςισ τθσ ςε βακμό που να κακιςτά τθν πράξθ μθ 

επιλζξιμθ. Επιπλζον, οι ςχετικζσ μεταβολζσ δεν πρζπει να ςυνιςτοφν ςθμαντικι τροποποίθςθ τθσ 

πράξθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 71, παρ. 1 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1303/2013: 

1. παφςθ ι μετεγκατάςταςθ μιασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ περιοχισ του ΤΡ.  

2. αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ενόσ ςτοιχείου υποδομισ θ οποία παρζχει ςε μια 

εταιρεία ι δθμόςιο οργανιςμό αδικαιολόγθτο πλεονζκτθμα. 

3. ουςιαςτικι μεταβολι τθσ πράξθσ, που επθρεάηει τθ φφςθ τθσ, τουσ ςτόχουσ τθσ ι τθν 

εφαρμογι των όρων ζνταξθσ που κα μποροφςαν να υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ τθσ 

πράξθσ. 

O δικαιοφχοσ ζχει ωσ υποχρζωςθ, ςτο αίτθμα τροποποίθςθσ, να κάνει αναλυτικι περιγραφι ςτα 
ποςά, και ςτουσ λόγουσ τροποποίθςθσ. 

Θ αρμόδια ΟΤΔ, αφοφ εξετάςει το αίτθμα, ειςθγείται προσ τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ τθν 
ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ τροποποίθςθσ, με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ.  

Στθ ςυνζχεια, θ ΟΤΔ αποςτζλλει το ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου πράξθσ του 
δικαιοφχου, μαηί με τθν ςχετικι απόφαςθ τθσ ΕΔΡ, ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ϊςτε να 
προβεί ςε ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου τθσ πράξθσ, με τθν ζκδοςθ 
ςχετικισ απόφαςθσ του οικείου Ρεριφερειάρχθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν. 

Στο πλαίςιο αυτό διευκρινίηονται τα εξισ: 

α) Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα του δικαιοφχου δε ςυνοδεφεται από το ςφνολο των 
απαιτοφμενων για τθν εξζταςθ εγγράφων, θ ΟΤΔ ενθμερϊνει άμεςα το δικαιοφχο, με κοινοποίθςθ 
ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, για τθν υποχρζωςθ υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν 
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ςτοιχείων. Τα εν λόγω ςτοιχεία υποβάλλονται από το δικαιοφχο μζςω του ΡΣΚΕ, εντόσ προκεςμίασ 
επτά (7) εργάςιμων θμερϊν, από τθν επομζνθ τθσ ενθμζρωςθσ του δικαιοφχου. 

Ραράλλθλα με τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ οφείλει να αποςτείλει ςτθν ΟΤΔ, τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά. Ωσ θμερομθνία υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχειϊν ι αλλαγϊν, 
κεωρείται θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ του ςχετικοφ διαβιβαςτικοφ, από τθν ΟΤΔ. Το χρονικό 
διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του δικαιοφχου μζχρι τθν αποςτολι από αυτόν των 
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων δεν προςμετράται ςτθν προκεςμία που ζχει θ ΟΤΔ, ςτθ διάκεςι τθσ 
για να εκφράςει τθν ειςιγθςι τθσ. 

Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ι ελλιπισ 
ςυμπλιρωςθ τουσ ι εκπρόκεςμθ υποβολι τουσ επιφζρει τθν ζκδοςθ αρνθτικισ γνϊμθσ από τθν 
ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. 

Ο δικαιοφχοσ ζχει τθ δυνατότθτα υποβολισ νζου αιτιματοσ, το οποίο ςυνεπάγεται τθν ζναρξθ νζων 
προκεςμιϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

β) Κατά τθ διενζργεια του ελζγχου, εάν θ ΟΤΔ ι θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, διαπιςτϊςει ότι 
το αίτθμα τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου πράξθσ, χρειάηεται βελτιωτικζσ ι υποχρεωτικζσ 
αλλαγζσ, θ ΟΤΔ ειδοποιεί άμεςα το δικαιοφχο για τα ηθτιματα που ζχουν ανακφψει και επιςτρζφει 
ςε αυτόν το ςχετικό φάκελο. 

Ο δικαιοφχοσ οφείλει να υιοκετιςει τισ υποχρεωτικζσ αλλαγζσ και να υποβάλλει εκ νζου το φάκελο 
εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν, από τθν επομζνθ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ 
από τθν ΟΤΔ. Το χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του δικαιοφχου μζχρι τθν επανυποβολι από 
αυτόν του φακζλου δεν προςμετράται ςτθν προκεςμία των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν που ζχει θ 
ΟΤΔ ςτθ διάκεςι τθσ για να εκφράςει τθν ειςιγθςι τθσ. 

Ελλιπισ υιοκζτθςθ των υποχρεωτικϊν αλλαγϊν ι άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 
επανυποβολισ του φακζλου ι εκπρόκεςμθ υποβολι του επιφζρει υποχρεωτικά τθν ζκδοςθ από τθν 
ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ αρνθτικισ γνϊμθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο δικαιοφχοσ ζχει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ νζου αιτιματοσ, το οποίο ςυνεπάγεται τθν ζναρξθ νζων προκεςμιϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, εξετάηει εάν με τθν τροποποίθςθ του τεχνικοφ δελτίου πράξθσ 
απαιτείται τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςφμφωνα με τθν ωσ άνω περιγραφόμενθ 
διαδικαςία. 

Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ αναρτά τθν απόφαςθ ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εγκρίνει 
το τεχνικό δελτίο ςτο ΡΣΚΕ. Τα ςτοιχεία τθσ τροποποίθςθσ μεταφζρονται ςτο ΟΡΣΑΑ. 

Ακολοφκωσ, θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ ςτθν αρμόδια ΟΤΔ και 
αυτι με τθν ςειρά τθσ τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά με απόδειξθ παραλαβισ και με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ςε κάκε δικαιοφχο ςτισ διευκφνςεισ που ζχουν δθλωκεί κατά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ. 

Τροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (εντόσ διακριτϊν τμθμάτων) που δεν επθρεάηουν τα ςτοιχεία τθσ 
πράξθσ π.χ. αντικατάςταςθ υλικοφ καταςκευισ, επουςιϊδεισ αλλαγζσ εξοπλιςμοφ, τροποποίθςθ 
κωδικϊν ι εργαςιϊν, κλπ και μεταφορζσ ποςϊν εντόσ «Κατθγοριϊν Δαπανϊν», δφναται να γίνονται 
για λόγουσ απλοποίθςθσ με ευκφνθ τθσ ΟΤΔ και χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΕΔΡ, θ οποία κα 
ενθμερωκεί αναλυτικά για όλα τα ςχετικά αιτιματα ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ. 

Θ τροποποίθςθ του ΤΔΡ προθγείται του αιτιματοσ πλθρωμισ, εφόςον το αίτθμα πλθρωμισ 
ςχετίηεται με τθν τροποποίθςθ. 

Το πλικοσ των τροποποιιςεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιοφχοσ, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τισ ζξι (6), κατά τθν διάρκεια του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ.» 
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Άρκρο 7 
Το Άρκρο 14 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 14 
Προκαταβολι ςτον Δικαιοφχο 

 
Οι δικαιοφχοι μετά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ τουσ, ζχουν δικαίωμα να αιτθκοφν ςτθν ΟΤΔ, τθ χοριγθςθ 
προκαταβολισ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία Ι.6.1 του ΣΔΕ, ζτςι όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 
Το ςυνολικό φψοσ τθσ προκαταβολισ μπορεί να ανζλκει μζχρι 50% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ που 
ςυνδζεται με τθν πράξθ. 
Θ καταβολι τθσ προκαταβολισ υπόκειται ςτθ ςφςταςθ τραπεηικισ εγγφθςθσ ι ιςοδφναμθσ 
εγγφθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 100% του ποςοφ τθσ προκαταβολισ. Θ εγγφθςθ ςυςτινεται προσ τον 
ΟΡΕΚΕΡΕ και είναι αορίςτου χρόνου. Στο αίτθμα πλθρωμισ, που ζπεται τθσ προκαταβολισ, κα 
πρζπει να γίνει ολικι απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και να επιςτραφοφν ςτον ΕΛΕΓΕΡ οι 
παραγόμενοι τόκοι προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ.  
Το εν λόγω αίτθμα υποβάλλεται από τον δικαιοφχο ςτθν ΟΤΔ μζςω ΡΣΚΕ, μαηί με όλα τα ςυνθμμζνα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται. Θ ΟΤΔ διενεργεί διοικθτικό ζλεγχο και αποςτζλλει το αίτθμα με τα 
δικαιολογθτικά ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) για αξιολόγθςθ και εκκακάριςθ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία Ι.6.4 του 
ΣΔΕ όπωσ κάκε φορά ιςχφει, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν πλιρθ υποβολι του. 
Για να κεωρθκεί πλιρθσ θ υποβολι του αιτιματοσ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ οφείλει, εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, να αποςτείλει ςτθν αρμόδια ΟΤΔ, τθν υπογεγραμμζνθ 
αίτθςθ, μαηί με όλα τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται. Μετά τθν εκκακάριςθ ο 
ΟΡΕΚΕΡΕ πιςτϊνει τθ Δθμόςια Δαπάνθ ςτον λογαριαςμό τθσ  ΟΤΔ. που διατθρεί αποκλειςτικά με 
ςκοπό τθν πλθρωμι πράξεων του Υπομζτρου 19.2. Στθν ςυνζχεια θ ΟΤΔ καταβάλει άμεςα το 
αντίςτοιχο ποςό ςτον λογαριαςμό του δικαιοφχου. 
Στθν περίπτωςθ κρατικϊν ενιςχφςεων που χορθγοφνται βάςει του Κανονιςμοφ ΕΕ. 651/2014 ςε 
περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ και προκειμζνου να μθν υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ τθσ 
ενίςχυςθσ, οι καταβολζσ των ενιςχφςεων και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά 
το χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ (με βάςθ το προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει κατά το χρόνο 
χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ). Ο υπολογιςμόσ αυτόσ πραγματοποιείται πριν τθν τελικι δόςθ – 
αποπλθρωμι του ζργου. 
H προκαταβολι πρζπει να καλφπτεται από τισ δαπάνεσ που καταβάλλονται από το δικαιοφχο ςτο 
πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και να δικαιολογοφνται με εξοφλθμζνα τιμολόγια ι λογιςτικά 
ζγγραφα ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ εντόσ τριϊν ετϊν από το ζτοσ καταβολισ τθσ 
προκαταβολισ και όχι μεταγενζςτερα τθσ 30θσ Ιουνίου 2023.» 
 
 

Άρκρο 8 
Το άρκρο 15 αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«Άρκρο 15 
Αίτθςθ πλθρωμισ Δικαιοφχου 

 
Οι πλθρωμζσ των ζργων γίνονται τμθματικά, με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν που ζχουν 
εκτελεςκεί. 
Θ υποβολι των αιτιςεων πλθρωμισ πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο θλεκτρονικά, μζςω του 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ), ςτθν ΟΤΔ μαηί με όλα τα ςυνθμμζνα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται. Φςτερα από τθν θλεκτρονικι υποβολι, ο δικαιοφχοσ οφείλει, 
εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, να αποςτείλει ςτθν αρμόδια ΟΤΔ, υπογεγραμμζνο αντίγραφο 
αυτισ, κακϊσ και τυχόν δικαιολογθτικά που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά, τα οποία κα οριςκοφν 
με ςχετικι εγκφκλιο του ΟΡΕΚΕΡΕ. Σε κάκε περίπτωςθ το αίτθμα εξετάηεται με τθν υποβολι του 
φυςικοφ φακζλου εφόςον ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά. 
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Θ ορκι καταχϊρθςθ και υποβολι τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι του ΡΣΚΕ, θ 
πλθρότθτα αυτισ και θ εμπρόκεςμθ οριςτικοποίθςι τθσ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του αιτοφντα. 
Εφόςον θ αίτθςθ πλθρωμισ υποβλθκεί οριςτικϊσ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και θμερομθνία 
οριςτικοποίθςθσ από το ΡΣΚΕ, από τθν οποία τεκμαίρεται το εμπρόκεςμο τθσ θλεκτρονικισ 
υποβολισ. 
Ο δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μζχρι ζξι (6) αιτιματα πλθρωμισ. Στο εν λόγω πλικοσ 
αιτθμάτων πλθρωμισ δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ προκαταβολι. 
Ο δικαιοφχοσ οφείλει να υποβάλλει τουλάχιςτον ζνα αίτθμα πλθρωμισ, εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν 
θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, φψουσ τουλάχιςτον 10%, τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ 
πράξθσ. 
Πςον αφορά τισ διαδικαςίεσ και τα ζντυπα πλθρωμισ, θ ΟΤΔ κατά τον προςφορότερο τρόπο 
ενθμερϊνει τουσ δικαιοφχουσ π.χ. ανάρτθςθ των εντφπων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. 
Κατά τα λοιπά, ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.1 του ΣΔΕ όπωσ ιςχφει κάκε φορά.» 
 

Άρκρο 9 
Το άρκρο 16 αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«Άρκρο 16 
Διοικθτικόσ ζλεγχοσ επί των αιτιςεων πλθρωμισ του Δικαιοφχου 

 
Θ ΕΔΡ με απόφαςι τθσ, ορίηει Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ρράξεων (ΕΡΡ) που αποτελείται από 
τουλάχιςτον δφο ςτελζχθ τθσ ΟΤΔ, ςχετικά με το αντικείμενο τθσ πράξθσ. 
Σε κάκε περίπτωςθ τα ςτελζχθ, τα οποία ςυμμετείχαν ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και 
ενδικοφανϊν προςφυγϊν, δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ρράξεων 
(ΕΡΡ) των ςυγκεκριμζνων αιτιςεων ςτιριξθσ. 
Επιπλζον, εξαςφαλίηεται ότι για τα ςτελζχθ που ςυμμετζχουν ςτθν ΕΡΡ με αντικείμενο τθ 
ςυγκεκριμζνθ πράξθ, δεν ςυντρζχουν λόγοι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, μζςω υποβολισ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ. 
Θ ΕΡΡ διενεργεί διοικθτικό ζλεγχο ο οποίοσ καταχωρείται ςτο ΡΣΚΕ και επιτόπια επίςκεψθ ςε όλα 
τα αιτιματα πλθρωμισ, προκειμζνου να πιςτοποιιςει το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο. 
Ο δικαιοφχοσ κατά τθν επιτόπια επίςκεψθ, υπογράφει τθν ζκκεςθ αυτοψίασ για να βεβαιϊςει τθν 
παρουςία του ςτον ζλεγχο και να προςκζςει τυχόν παρατθριςεισ. 
 
Για πράξεισ με επιλζξιμο προχπολογιςμό μζχρι 50.000€, δφναται να πραγματοποιθκεί μια επιτόπια 
επίςκεψθ ςτο τελευταίο αίτθμα πλθρωμισ τθσ πράξθσ. 

Σε περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν δεν απαιτείται επιτόπια επίςκεψθ 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει: 
1. τθν επαλικευςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια για τθν οποία 
ηθτικθκε και χορθγικθκε θ ςτιριξθ, 
2. τθν επαλικευςθ των δαπανϊν που προζκυψαν και των πλθρωμϊν που πραγματοποιικθκαν, 
Στθ ςυνζχεια, μετά τθν ολοκλιρωςθ του διοικθτικοφ ελζγχου του αιτιματοσ πλθρωμισ και τθν 
κεϊρθςθ αυτοφ από τον Δ/ντθ τθσ ΟΤΔ., θ ΟΤΔ καταβάλει τθ δθμόςια δαπάνθ ςτον δικαιοφχο, 
αναρτϊντασ ςτο ΡΣΚΕ τα ςχετικά αποδεικτικά πλθρωμισ του, ςφμφωνα και με όςα περιγράφονται 
ςτθν Διαδικαςία Ι.6.5 του ΣΔΕ ζτςι όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 
Σε περίπτωςθ που μετά από τθν εξζταςθ ενόσ αιτιματοσ πλθρωμισ πράξθσ, από τθν ΟΤΔ, προκφπτει 
διαφορά μεταξφ του αιτοφμενου και του επιλζξιμου ποςοφ, τότε λαμβάνονται υπόψθ τα άρκρα 63 
και 64 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1306/2013 και το Άρκρο 63 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 809/2014 όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει. Στθν περίπτωςθ αυτι ενθμερϊνεται εγγράφωσ ο δικαιοφχοσ για τυχόν ζκφραςθ 
αντιρριςεων ι λιψθ διορκωτικϊν μζτρων. Θ μθ ανταπόκριςθ εκ μζρουσ του δικαιοφχου εντόσ 
προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ι απόρριψθ 
από τθν ΟΤΔ, μζρουσ ι όλων των αντιρριςεων, ςυνεπάγεται τθν επιβολι τθσ διοικθτικισ κφρωςθσ 
του παραπάνω εδαφίου με ευκφνθ τθσ ΟΤΔ.  
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Επιπρόςκετα, θ ενίςχυςθ που ηθτείται απορρίπτεται ι ανακτάται εξ’ ολοκλιρου όταν οι όροι 
επιλεξιμότθτασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςθσ και ςτθν πρόςκλθςθ των ΤΡ δεν 
πλθροφνται. Επίςθσ, δεν καταβάλλεται θ ενίςχυςθ ι ανακτάται ςυνολικά ι εν μζρει, εφόςον δεν 
πλθροφνται: α) οι δεςμεφςεισ που κακορίηονται ςτο ΡΑΑ 2014-2020 ι β) οι άλλεσ υποχρεϊςεισ που 
τυχόν προβλζπονται, ςε ςχζςθ με τθν πράξθ, από τθν ενωςιακι ι εκνικι νομοκεςία ι κακορίηονται 
ςτο ΡΑΑ 2014-2020, ιδίωσ δε οι διατάξεισ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και άλλα υποχρεωτικά 
πρότυπα και διατάξεισ. 
Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ότι ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία ι δεν δθλϊνει τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία λόγω αμελείασ προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ, θ αίτθςθ πλθρωμισ 
απορρίπτεται μετά τθν εξζταςθ των προςφυγϊν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία Ι.6.5 του ΣΔΕ. και όπωσ 
αυτι ιςχφει, ανακαλείται θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και ανακτάται θ τυχόν καταβλθκείςα 
ενίςχυςθ. Ο δικαιοφχοσ δεν ζχει δικαίωμα κατάκεςθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςε προςκλιςεισ του 
Υπομζτρου 19.2 όλων των ΤΡ. για το θμερολογιακό ζτοσ τθσ διαπίςτωςθσ κατά τθν οποία διλωςε 
ψευδι ςτοιχεία ι δεν διλωςε τα απαραίτθτα ςτοιχεία λόγω αμζλειασ, κακϊσ και για το επόμενο. 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ αρμόδια ΟΤΔ διαβιβάηει πλιρθ φάκελο με τα ςτοιχεία τθσ υπόκεςθσ ςτθν 
ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 με ζγγραφθ ενθμζρωςθ του δικαιοφχου. Στθ ςυνζχεια θ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014 – 2020 
που εξετάηει τουσ λόγουσ απόρριψθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απόψεισ του δικαιοφχου τον 
δικαιϊνει ι τον απορρίπτει. 
Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι απορρίψει τισ απόψεισ του δικαιοφχου, θ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 εκδίδει 
απόφαςθ ςτθν οποία αναγράφονται οι κυρϊςεισ που του επιβάλλονται, διαβιβάηει τθν απόφαςθ ςε 
όλεσ τισ ΟΤΔ ϊςτε να εφαρμόςουν τισ επιβλθκείςεσ κυρϊςεισ.  
Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι δικαιϊςει τον δικαιοφχο τότε ακολουκείται θ διαδικαςία 
τροποποίθςθσ του διοικθτικοφ ελζγχου τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ και το εν λόγω αίτθμα 
ςυμπεριλαμβάνεται ςε επόμενο αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΤΔ. 
Με τθν επιφφλαξθ τθσ διακζςιμθσ χρθματοδότθςθσ από τθν αρχικι και τθν ετιςια 
προχρθματοδότθςθ και τισ ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ, θ ΟΤΔ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ 
Ρεριφζρειασ, εξαςφαλίηει ότι ο δικαιοφχοσ λαμβάνει πλιρωσ το ςυνολικό ποςό τθσ οφειλόμενθσ 
επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, το αργότερο εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ πλθρωμισ από τον δικαιοφχο. 
Θ προκεςμία πλθρωμισ των εξιντα (60) θμερϊν μπορεί να διακοπεί από τθν ΟΤΔ ςε αιτιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ όταν: 
1. το αίτθμα πλθρωμισ δεν είναι πλιρεσ ι δεν ζχουν παραςχεκεί τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά 

ζγγραφα. 
2. ζχει κινθκεί διαδικαςία διερεφνθςθσ όςον αφορά ενδεχόμενθ παρατυπία που επθρεάηει τθν εν 

λόγω δαπάνθ. 
3. ζχει κακυςτεριςει θ απαιτοφμενθ αυτοψία από τθν ΟΤΔ, λόγω αντικειμενικϊν δυςκολιϊν (όπωσ 

δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ). 
Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν ΟΤΔ, για τθ διακοπι και τουσ 
λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτι. 
Κανζνα ποςό δεν αφαιρείται οφτε παρακρατείται και δεν ειςπράττεται καμία ειδικι επιβάρυνςθ ι 
άλλο τζλοσ ιςοδφναμου αποτελζςματοσ που κα επζφερε μείωςθ των ποςϊν επιλζξιμθσ 
χρθματοδότθςθσ για τουσ δικαιοφχουσ. Εξαιροφνται κατά τθν τελευταία πλθρωμι οι παρακρατιςεισ 
ςτθ ΔΟΥ, ι ΕΦΚΑ, κλπ. 
Οι Διοικθτικοί Ζλεγχοι των Αιτιςεων Ρλθρωμισ καταχωρίηονται ςτο ΡΣΚΕ και μεταφζρονται ςτο 
ΟΡΣΑΑ μζςω κατάλλθλθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ που παρζχεται από το ΡΣΚΕ.» 
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Άρκρο 10 
Το Άρκρο 19 αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«Άρκρο 19 
Ολοκλιρωςθ πράξθσ. 

 
1. Θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ πραγματοποιείται με τθν ολοκλιρωςθ του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ, 
και ςφμφωνα με τθν διαδικαςία Ι.6.6. του ΣΔΕ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 
2. Θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν για τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ολοκλιρωςθσ, γίνεται από τον 
δικαιοφχο ςτθν αρμόδια ΟΤΔ, θ οποία εν ςυνεχεία υποβάλλει τθν ειςιγθςι τθσ, ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ 
οικείασ Ρεριφζρειασ, ϊςτε να προχωριςει ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ. Θ εν 
λόγω απόφαςθ αποςτζλλεται ςτον δικαιοφχο, με κοινοποίθςθ ςτθν αρμόδια ΟΤΔ και ςτθν Μονάδα 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020. Κατά τα λοιπά ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.6. του 
ΣΔΕ.» 
 

Άρκρο 11 
Το Άρκρο 20 αντικακίςταται ωσ εξισ :  

«Άρκρο 20 
Γενικοί κανόνεσ για τισ πράξεισ 

 
1. Δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βακμοφ και φορείσ τουσ, Φορείσ Δθμοςίου Τομζα, ιδιωτικοί φορείσ με 
καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων, κακϊσ και φυςικά ι νομικά πρόςωπα, 
ςφμφωνα και με τθν επιλεξιμότθτα που κακορίηεται ςε κάκε τοπικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ 
Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ). Θ ίδια θ ΟΤΔ μπορεί επίςθσ να είναι δικαιοφχοσ με τθν ζννοια του άρκρου 2 
ςτοιχείο 10 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1303/2013 εφόςον αφορά ςε ζργο με ςυλλογικι ι εδαφικι διάςταςθ ι 
δθμιουργεί ζνα πλαίςιο (μελζτεσ, υποδομζσ, κατάρτιςθ κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι 
τθσ ςτρατθγικισ.  
(Στο πλαίςιο τησ κάθε πρόςκληςησ, βάςει και του ςχετικοφ θεςμικοφ πλαιςίου εφαρμογήσ, η ΟΤΔ 
δφναται να εξειδικεφει περαιτζρω τουσ δικαιοφχουσ, ςε επίπεδο δράςεων ή υπο-δράςεων, ςε 
εφαρμογή τησ εγκεκριμζνησ τοπικήσ τουσ ςτρατηγικήσ.) 
Γενικότερα οι δικαιοφχοι δφναται να είναι: 
α. υφιςτάμενεσ, είτε υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ. Ειδικά για τισ υπό ίδρυςθ ατομικζσ επιχειριςεισ, 
αρκεί θ αίτθςθ ςτιριξθσ ενϊ για τα Νομικά Ρρόςωπα απαιτείται θ κατάκεςθ καταςτατικοφ ι 
ςχεδίου καταςτατικοφ ςυνθμμζνο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ κακϊσ και απόκτθςθ ΑΦΜ.  
β. το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ ι μζλοσ που τθν απαρτίηει 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν τθσ ΕΔΡ κακϊσ επίςθσ και μζλθ του ΔΣ του νομικοφ 
προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων. Τα φυςικά πρόςωπα που εκπροςωποφν τουσ παραπάνω φορείσ 
δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοι. 
γ. εργαηόμενοσ ςε ΝΡΙΔ εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ ΝΡΙΔ ι 
εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ και ςτο Δθμόςιο τομζα, που διακζτει ςχετικι άδεια από Υπθρεςιακό 
Συμβοφλιο ι άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 
2.Επιςθμαίνεται ότι: οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ:  
α) υποβάλλουν αίτθςθ ςτιριξθσ κάνοντασ χριςθ του προςωπικοφ ΑΦΜ του Νόμιμου εκπροςϊπου, 
β) υποχρεοφνται μετά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ να αποκτιςουν ΑΦΜ και να προςκομίςουν τθν ζναρξθ 
δραςτθριότθτασ ςτθν ΟΤΔ: 
αα) επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Ρίνακα Αποτελεςμάτων, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 
ββ) επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Ρίνακα Κατάταξθσ, ςε περίπτωςθ 
εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 
3. Οι δικαιοφχοι κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν ςε επιλζξιμουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν παροφςα. 



18 
 

4. Δικαιοφχοι δεν είναι:  
α. εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ 
β.προβλθματικζσ επιχειριςεισ με βάςθ τον οριςμό τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ ςτον Κανονιςμό 
(ΕΕ) 651/2014 αρ. 2 ςθμείο 18 ι ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 702/2014 αρ. 2 ςθμείο 14 κατά περίπτωςθ. Θ 
ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν αφορά ςε πράξεισ που ενιςχφονται βάςει των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 
1305/2013, 1407/2013 και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 22). 
γ. φυςικά πρόςωπα: 
αα) του Υπθρεςιακοφ Ρυρινα τθσ ΟΤΔ. 
ββ)ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 
γγ) εκπρόςωποι φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) και ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 
δ. δυνθτικοί δικαιοφχοι ςτουσ οποίουσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για: 
Ραράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία 
(2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 
ε. Νομικά πρόςωπα, ςτα οποία μετζχει ωσ εταίροσ , εκπρόςωποσ φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ΕΔΡ 
CLLD/LEADERι/και ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ. 
ςτ. δυνθτικοί δικαιοφχοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 
κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ ΕΕ ςε περίπτωςθ χριςθσ των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014, 
702/2014 
5.Αναλυτικά οι Υποδράςεισ και τα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ των ΤΡ περιγράφονται ςτο Άρκρο 3 τθσ ΚΥΑ 
2635/13-09-2017 (Β’ 3313). Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ οι Υποδράςεισ αναφζρονται, ςφμφωνα με 
τθν κωδικοποίθςθ τθσ εν λόγω ΚΥΑ.  
6. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ κάκε αίτθςθσ ςτιριξθσ δυνθτικοφ δικαιοφχου ενίςχυςθσ δεν μπορεί 
να υπερβεί τισ 600.000 € για πράξεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ ι / και εξοπλιςμό και τισ 100.000€ 
για άυλεσ πράξεισ. 
Ωσ άυλεσ πράξεισ χαρακτθρίηονται οι πράξεισ οι οποίεσ δεν αφοροφν ςτθ δθμιουργία υποδομϊν ι 
ςε αγορά μθχανολογικοφ ι λοιποφ εξοπλιςμοφ» 
7. Για δράςεισ που ενζχουν ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ και κα εξεταςκοφν ςτο πλαίςιο του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 651/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Ιουνίου 2014, είναι απαραίτθτο να 
περιζχονται ςτο φάκελο που κα υποβλθκεί προσ αξιολόγθςθ ςτοιχεία προκειμζνου να εξεταςκεί θ 
εκπλιρωςθ των προχποκζςεων του Γενικοφ και Ειδικοφ μζρουσ του Γενικοφ Απαλλακτικοφ 
Κανονιςμοφ, όπωσ κα περιγραφεί ςτθν πρόςκλθςθ. 
8. Δεν κεωρείται διαφορετικι Υποδράςθ, θ διαφοροποίθςθ μεταξφ Οριηόντιασ εφαρμογισ μιασ 
Υποδράςθσ και εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ ςτο ίδιο ΤΡ. εφόςον 
το περιεχόμενο τθσ Υποδράςθσ είναι το ίδιο (Άρκρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (Β’ 3313). 
9. Σε περίπτωςθ πράξεων που αφοροφν ίδρυςθ νζασ επιχείρθςθσ ι εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενθσ και 
περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ, απαιτοφνται είτε αποδεικτικά 
ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια μίςκωςθ/παραχϊρθςθ επί του γθπζδου ι 
του οικοπζδου ι / και του ακινιτου, ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ που να καλφπτει 
χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν από τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ.  
Στισ παραπάνω πράξεισ όταν δεν περιλαμβάνεται επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι 
ςε περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν-βοθκθτικϊν κτιςμάτων εντόσ του οικοπζδου / γθπζδου που 
ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου, απαιτοφνται αποδεικτικά μίςκωςθσ/παραχϊρθςθσ 
τουλάχιςτον εννζα (9) ετϊν από τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Κατά τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων ςτιριξθσ δυνθτικϊν δικαιοφχων που υπάγονται ςτισ διατάξεισ 
του ν. 4430/2016 (Αϋ 205) γίνονται αποδεκτά ζγγραφα αρχικισ παραχϊρθςθσ ζωσ πζντε (5) ετϊν 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 185 του ν. 3463/2006 (Α/114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων 
και Κοινοτιτων» παράγραφοσ 2Α, με τθν υποχρζωςθ του παραχωρθςιοφχου φορζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Οικονομίασ, μζςω ςχετικισ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που υποβάλει με τθν αίτθςθ 
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ςτιριξθσ, να αιτθκεί τθν περαιτζρω παραχϊρθςθ του ακινιτου εφόςον ενταχκεί ςτο πρόγραμμα, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 192 του ν. 3463/2006 
(Α/114) όπωσ αντικαταςτάκθκε από τον ν. 4555/2018 Άρκρο 196 (Α/133) ϊςτε το ςυνολικό χρονικό 
διάςτθμα τθσ παραχϊρθςθσ να είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του εν λόγω Άρκρου. 
Σε περιπτϊςεισ χρθματοδότθςθσ με βάςθ τουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) 651/2014 ι/και 702/2014 κα 
πρζπει να πλθρείται ο χαρακτιρασ κινιτρου. 
10. Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΤΡ., γίνονται δεκτά προςφμφωνα 
μίςκωςθσ/παραχϊρθςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου τα οποία τα οποία 
είναι εν ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, ενϊ τα ςυμφωνθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ ΟΤΔ και δικαιοφχου.  
Επιςθμαίνεται ότι τα προςφμφωνα δεν πρζπει να αποτελοφν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που κακιςτά μθ 
αναςτρζψιμθ τθν επζνδυςθ, ζτςι ϊςτε να πλθρείται ο χαρακτιρασ κινιτρου ςτθν περίπτωςθ 
επενδφςεων που υλοποιοφνται βάςει των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 και 702/2014. 
Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ, ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Σε κάκε 
περίπτωςθ θ θμερομθνία υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ.  
11. Σε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν, 
εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ 
επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από 
δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγθ θ επιχείρθςθ. Σε 
περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν, προμικειασ εξοπλιςμοφ που δεν απαιτεί μόνιμθ εγκατάςταςι ι 
ιπιων ενεργειϊν που δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο, δεν απαιτείται ο ζλεγχοσ 
φπαρξθσ βαρϊν και διεκδικιςεων. 
12. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ 
πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, για ποςό που ανζρχεται μζχρι το 10 % των 
ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 % εκτόσ εάν αφορά ςε 
πρόςκλθςθ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 702/2014 οπότε το όριο είναι 10%. 
13. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ, είναι επιλζξιμοσ, κατά το μζροσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ 
δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΡΑ. 
14. Σε περίπτωςθ που ςκοπόσ τθσ πράξθσ είναι αποκλειςτικά ι εν μζρει ο οινοτουριςμόσ με τθν 
ζννοια του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τότε ο δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί ςτο ςφνολό του ι ςτο μζροσ 
που αναλογεί ςτθν επζνδυςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ ΚΥΑ 1746/21-01-2015 (Β’ 135). 
15. Τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτουσ ςχετικοφσ Ρίνακεσ 
τθσ πρόςκλθςθσ. 
Εν προκειμζνω τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ δφναται να παίρνουν τιμζσ «ΝΑΙ» ι «ΔΕΝ ΑΦΟΑ». Σε 
περίπτωςθ όπου ζνα ι περιςςότερα κριτιρια πάρουν τιμι «ΟΧΙ», θ αίτθςθ ςτιριξθσ κρίνεται «μθ 
παραδεκτι». 
Τα κριτιρια επιλογισ παίρνουν τιμζσ όπωσ περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ ςτιλεσ και 
πολλαπλαςιάηονται με τθν ανάλογθ βαρφτθτα. Το αποτζλεςμα κάκε κριτθρίου ακροίηεται και 
προκφπτει θ ςυνολικι βακμολογία. Κάκε κριτιριο βακμολογείται από 0-100 ανάλογα με το βακμό 
επίτευξθσ του.  
16.Τα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ περιλαμβάνονται 
ςτθν τελευταία ςτιλθ κάκε πίνακα. 
Επιςθμαίνεται ότι θ άδεια περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων είναι υποχρεωτικό δικαιολογθτικό και 
προςκομίηεται ςτθν ΟΤΔ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ ΟΤΔ. και δικαιοφχου. 
Σε κάκε περίπτωςθ θ άδεια περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων δεν αποτελεί κριτιριο επιλογισ. 
17. Για να είναι οι ενιςχφςεισ ςυμβατζσ με τουσ κοινοτικοφσ κανόνεσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 
τα παρακάτω, ανάλογα με το κακεςτϊσ ενίςχυςθσ τθσ πράξθσ: 



20 
 

Ι. ε περίπτωςθ χριςθσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1407/2013, προκειμζνου να είναι οι ενιςχφςεισ 
ςυμβατζσ με τον Κανονιςμό αυτό πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι παρακάτω όροι και 
προχποκζςεισ: 
Α. Γενικοί όροι: 
1. Ο Κανονιςμόσ(ΕΕ) 1407/2013 δεν εφαρμόηεται ςτισ: 
α) ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ 
υδατοκαλλιζργειασ, που εμπίπτουν ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 104/2000 του Συμβουλίου  
β) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι 
παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων  
γ) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ 
μεταποίθςθσ και τθσ εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
i. όπου το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι ι τθν ποςότθτα τζτοιων προϊόντων 
που πωλοφνται από πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι διατίκενται ςτθν αγορά από τισ οικείεσ 
επιχειριςεισ,  
ii. όπου θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε 
πρωτογενείσ παραγωγοφσ 
δ) ενιςχφςεισ για τισ οποίεσ τίκεται ωσ όροσ θ χριςθ εγχϊριων αγακϊν αντί των ειςαγόμενων, βάςει 
των ιδρυτικϊν Συνκθκϊν τθσ ΕΕ.  
ε) Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ οι οποίοι αναφζρονται ςτα 
ςτοιχεία α), β) ι γ) τθσ παραγράφου 1 και δραςτθριοποιοφνται επίςθσ ςε ζναν ι περιςςότερουσ από 
τουσ τομείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του εν λόγω Κανονιςμοφ ι αςκοφν άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του εν λόγω Κανονιςμοφ, ο παρϊν 
Κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςε ενιςχφςεισ χορθγοφμενεσ ςτουσ τελευταίουσ αυτοφσ τομείσ ι 
δραςτθριότθτεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι με κατάλλθλα μζςα, όπωσ ο διαχωριςμόσ των 
δραςτθριοτιτων ι θ διάκριςθ του κόςτουσ, διαςφαλίηεται ότι οι δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ που 
εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του εν λόγω Κανονιςμοφ δεν τυγχάνουν ενίςχυςθσ ιςςονοσ 
ςθμαςίασ που χορθγείται δυνάμει του εν λόγω Κανονιςμοφ. 
ςτ) ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι προσ κράτθ 
μζλθ τθσ ΕΕ., ιδίωσ δε ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγόμενεσ ποςότθτεσ, με τθ 
δθμιουργία και λειτουργία δικτφου διανομισ ι με άλλεσ τρζχουςεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν 
εξαγωγικι δραςτθριότθτα. 
Β. Ειδικοί όροι  
1) Θ ενίςχυςθ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δθμόςια Δαπάνθ, ςυνακροίηοντασ και τυχόν 
ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ 
deminimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν και από οποιοδιποτε φορζα 
χοριγθςθσ ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ.  
2) Πταν ςθμειωκεί υπζρβαςθ του ςχετικοφ ανωτάτου ορίου που ορίηεται προθγουμζνωσ, με τθ 
χοριγθςθ νζασ ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, κανζνα τμιμα τθσ εν λόγω νζασ ενίςχυςθσ δεν 
δφναται να υπαχκεί ςτο ευεργζτθμα του εν λόγω Κανονιςμοφ 
3) Σε περίπτωςθ επζνδυςθσ από επιχείρθςθ που εκτελεί οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για 
λογαριαςμό τρίτων το ποςό των ενιςχφςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 100.000 ευρϊ ςε 
οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν. 
4) Θ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ κεωρείται ότι χορθγείται κατά τον χρόνο παραχϊρθςθσ ςτθν 
οικεία επιχείρθςθ του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ  
5) Τα ανωτζρω όρια ιςχφουν υπό το πρίςμα του όρου τθσ «ενιαίασ επιχείρθςθσ». Στον όρο «ενιαία 
Επιχείρθςθ» περιλαμβάνονται, για τουσ ςκοποφσ του εν λόγω Κανονιςμοφ, όλεσ οι επιχειριςεισ που 
ζχουν τουλάχιςτον μία από τισ ακόλουκεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ: 
α) μια επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων 
άλλθσ επιχείρθςθσ· 
β) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν του 
διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ· 
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γ) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί δεςπόηουςα επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ βάςει 
ςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ αυτισ τθσ τελευταίασ· 
δ) μια επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, βάςει 
ςυμφωνίασ που ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, τθν 
πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων αυτισ τθσ επιχείρθςθσ. 
Οι επιχειριςεισ που ζχουν οποιαδιποτε από τισ ςχζςεισ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) ζωσ δ) 
του πρϊτου εδαφίου με μία ι περιςςότερεσ άλλεσ επιχειριςεισ κεωροφνται, επίςθσ ενιαία 
επιχείρθςθ. 
ΙΙ. ε περίπτωςθ χριςθσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014, προκειμζνου να είναι οι ενιςχφςεισ 
ςυμβατζσ με τον Κανονιςμό αυτό πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι παρακάτω όροι και 
προχποκζςεισ: 
Α. Γενικοί όροι: 
Ο κανονιςμόσ (ΕΕ) 651/2014 δεν εφαρμόηεται: 
1. ςτισ ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εξαγωγζσ  
2. ςτισ ενιςχφςεισ που εξαρτϊνται από τθν κατά προτίμθςθ χριςθ εγχϊριων προϊόντων αντί των 
ειςαγομζνων 
3. ςτουσ τομείσ Αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ· 
4. τισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ, με εξαίρεςθ 
τισ περιφερειακζσ επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ςτισ εξόχωσ απόκεντρεσ περιοχζσ, τα κακεςτϊτα 
περιφερειακϊν ενιςχφςεων λειτουργίασ, τισ ενιςχφςεισ για τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 
ςε ΜΜΕ, τισ ενιςχφςεισ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου, τισ ενιςχφςεισ για ζρευνα και 
ανάπτυξθ, τισ ενιςχφςεισ καινοτομίασ προσ τισ ΜΜΕ, τισ ενιςχφςεισ για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, τισ ενιςχφςεισ για επαγγελματικι κατάρτιςθ και τισ ενιςχφςεισ για εργαηομζνουσ ςε 
μειονεκτικι κζςθ και εργαηομζνουσ με αναπθρία· 
5. ςτθν μεταποίθςθ και εμπορία γεωργικϊν προϊόντων αν το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με 
βάςθ τθν τιμι ι τθν ποςότθτα των εν λόγω προϊόντων που αγοράηονται από πρωτογενείσ 
παραγωγοφσ ι διατίκενται ςτθν αγορά από τισ οικείεσ επιχειριςεισι όταν θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται 
από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε πρωτογενείσ παραγωγοφσ· 
6. ςτισ ενιςχφςεισ που διευκολφνουν τθν παφςθ λειτουργίασ μθ ανταγωνιςτικϊν ανκρακωρυχείων, 
που εμπίπτουν ςτθν απόφαςθ 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου 
7. ςε επιχειριςεισ κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγι ανάκτθςθσ, κατόπιν προθγοφμενθσ 
απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ, με τθν οποία μια ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ  
8. ςτισ ενιςχφςεισ για προβλθματικζσ επιχειριςεισ.  
9. ςτα μζτρα κρατικϊν ενιςχφςεων που ςυνιςτοφν παραβίαςθ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ που τα 
κακιςτά παράνομα ςτο ςφνολό τουσ, και ςυνεπάγονται ιδίωσ: 
α) τθν υποχρζωςθ του δικαιοφχου να διατθρεί ςτο αντίςτοιχο κράτοσ μζλοσ είτε τθν ζδρα του είτε 
τθν κφρια εγκατάςταςι του. Είναι αποδεκτι θ υποχρζωςθ του δικαιοφχου να ζχει, κατά τθ χρονικι 
ςτιγμι καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ, εγκατάςταςθ ι υποκατάςτθμα ςτο κράτοσ μζλοσ που χορθγεί τθν 
ενίςχυςθ· 
β) τθν υποχρζωςθ του δικαιοφχου να χρθςιμοποιεί προϊόντα εγχϊριασ παραγωγισ ι εκνικζσ 
υπθρεςίεσ· 
10. όταν μια επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται τόςο ςτουσ τομείσ που εξαιροφνται από τον κανονιςμό 
όςο και ςτουσ τομείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του εν λόγω Κανονιςμοφ, ο παρϊν 
Κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςτισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςτουσ τομείσ ι δραςτθριότθτεσ τθσ 
δεφτερθσ αυτισ περίπτωςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα κράτθ μζλθ εξαςφαλίηουν, με τα 
κατάλλθλα μζςα, όπωσ τον διαχωριςμό των δραςτθριοτιτων ι τθ διάκριςθ των δαπανϊν, ότι οι 
δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτουσ εξαιροφμενουσ τομείσ δεν επωφελοφνται από τισ ενιςχφςεισ 
που χορθγοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εν λόγω Κανονιςμοφ. 
 
Β. Επιπλζον, ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 651/2014 κζτει τισ παρακάτω προχποκζςεισ προκειμζνου να 
τυγχάνει εφαρμογισ: 
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1. Οι ενιςχφςεισ μποροφν να τφχουν απαλλαγισ μόνον εάν ζχουν χαρακτιρα κινιτρου. Για τον 
ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ επενδυτικοφ ςχεδίου πριν 
από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υποβολισ από τουσ δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφνολο του επενδυτικοφ ςχεδίου κακίςταται μθ επιλζξιμο προσ 
χρθματοδότθςθ. 
2. Σϊρευςθ: 
i.  για τα όρια και τισ μζγιςτεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ποςό τθσ 

ενίςχυςθσ, 
II.  οι απαλλαςςόμενεσ ενιςχφςεισ μποροφν να ςωρευκοφν με οποιεςδιποτε άλλεσ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ, εάν πρόκειται για διαφορετικζσ προςδιορίςιμεσ δαπάνεσ, 
III.  δεν επιτρζπεται θ ςϊρευςθ των απαλλαςςόμενων ενιςχφςεων με οποιεςδιποτε άλλεσ 

ενιςχφςεισ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ επικαλφπτονται πλιρωσ ι εν μζρει, εάν το 
αποτζλεςμα υπερβαίνει τθν υψθλότερθ ζνταςθ ενίςχυςθσ/το υψθλότερο ποςό ενίςχυςθσ που 
εφαρμόηεται ςτθν ενίςχυςθ αυτι, 

IV.  οι κρατικζσ ενιςχφςεισ που τυγχάνουν απαλλαγισ δυνάμει του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 δεν 
ςωρεφονται με οποιεςδιποτε ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που αφοροφν τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ 
δαπάνεσ, εάν θ ςϊρευςθ αυτι κα οδθγιςει ςε υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ ενίςχυςθσ που 
προβλζπεται ςτο κεφάλαιο III του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014. 

3. Οι οφειλόμενεσ για το μζλλον ενιςχφςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ενιςχφςεων που 
καταβάλλονται ςε περιςςότερεσ δόςεισ, ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά τον χρόνο χοριγθςθσ τθσ 
ενίςχυςθσ. Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά τον χρόνο χοριγθςθσ τθσ 
ενίςχυςθσ. Το επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για τθν αναγωγι είναι το προεξοφλθτικό επιτόκιο που 
ιςχφει κατά τον χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ. 
 
Γ. ε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 14 του Κανονιςμοφ. (ΕΕ) 651/2014 (Περιφερειακζσ 
επενδυτικζσ ενιςχφςεισ) πζραν των όρων χριςθσ του ςθμείου ΙΙ ιςχφουν οι παρακάτω πρόςκετεσ 
προχποκζςεισ: 
 
i) Γενικοί όροι: 
Το άρκρο 14 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 δεν εφαρμόηεται: 
1. ςτισ ενιςχφςεισ που ευνοοφν δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα του χάλυβα, ςτον τομζα του 
άνκρακα, ςτον ναυπθγικό τομζα, ςτον τομζα των ςυνκετικϊν ινϊν, ςτον τομζα των μεταφορϊν και 
ςτθ ςυναφι υποδομι, κακϊσ και ςτθν παραγωγι, διανομι και τισ υποδομζσ ενζργειασ· 
2. ςτισ περιφερειακζσ ενιςχφςεισ υπό μορφι κακεςτϊτων που ςτοχεφουν ςε περιοριςμζνο 
αρικμό ςυγκεκριμζνων τομζων οικονομικισ δραςτθριότθτασ τα κακεςτϊτα που αφοροφν 
τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, υποδομζσ ευρυηωνικϊν δικτφων ι τθ μεταποίθςθ και τθν εμπορία 
γεωργικϊν προϊόντων δεν κεωρείται ότι ςτοχεφουν ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ· 
 
ii). Ειδικοί όροι άρκρου 14 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 
1. Οι Ρεριφερειακζσ επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ςυμβιβάηονται και απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ, εάν πλθροφνται οι γενικοί όροι ςυμβατότθτασ και οι όροι του άρκρου 
αυτοφ. 
2. Στισ ενιςχυόμενεσ περιοχζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 107 παράγραφοσ 3 
ςτοιχείο α) τθσ Συνκικθσ, οι ενιςχφςεισ μποροφν να χορθγοφνται για αρχικζσ επενδφςεισ, 
ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ του δικαιοφχου. Στισ ενιςχυόμενεσ περιοχζσ που πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 107 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο γ) τθσ Συνκικθσ, οι ενιςχφςεισ μποροφν να 
χορθγοφνται ςε ΜΜΕ για οποιαδιποτε μορφι αρχικισ επζνδυςθσ. Οι ενιςχφςεισ ςε μεγάλεσ 
επιχειριςεισ χορθγοφνται μόνο για αρχικι επζνδυςθ για νζα οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Οι ενιςχφςεισ χορθγοφνται αποκλειςτικά για αρχικζσ επενδφςεισ ςφμφωνα 
με τον ςχετικό οριςμό  
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3. Επιλζξιμεσ είναι οι επενδυτικζσ δαπάνεσ για ενςϊματα και άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 
4. Διατιρθςθ τθσ επζνδυςθσ ςτθν περιοχι για τουλάχιςτον 3 ζτθ για τισ Μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ (ΜΜΕ). 
5. Τα αποκτϊμενα ςτοιχεία ενεργθτικοφ πρζπει να είναι καινοφρια.  
6. Για δαπάνεσ που ςυνδζονται με τθ μίςκωςθ για γιπεδα και κτιρια, θ μίςκωςθ πρζπει να 
ςυνεχίηεται για τουλάχιςτον τρία ζτθ (ΜΜΕ) μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 
7. Για απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτο πλαίςιο τθσ αρχικισ επζνδυςθσ, μόνον οι 
δαπάνεσ για αγορά από τρίτουσ που δεν ςχετίηονται με τον αγοραςτι, εφόςον θ ςυναλλαγι 
πραγματοποιείται υπό τουσ όρουσ τθσ αγοράσ. Εάν ζχει ιδθ χορθγθκεί ενίςχυςθ για ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ πριν από τθν αγορά τουσ, το εν λόγω κόςτοσ αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ. Αν 
Μζλοσ τθσ οικογζνειασ ι υπάλλθλοσ του αρχικοφ ιδιοκτιτθ αναλαμβάνει μια μικρι επιχείρθςθ, τότε 
δεν ιςχφει ο όροσ για αγορά από τρίτουσ που δεν ςχετίηονται με τον αγοραςτι. Θ απόκτθςθ μετοχϊν 
δεν ςυνιςτά αρχικι επζνδυςθ. 
8. Πςον αφορά ενιςχφςεισ που χορθγοφνται για διαφοροποίθςθ υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ 
εγκατάςταςθσ, οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ πρζπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιςτον 200% τθ λογιςτικι 
αξία (ζνα ζτοσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν) των ςτοιχείων ενεργθτικοφ που 
επαναχρθςιμοποιοφνται. 
9. Οι δαπάνεσ για άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ είναι επιλζξιμεσ εάν τα εν λόγω ςτοιχεία: 
- χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ που λαμβάνει τθν ενίςχυςθ 
- είναι αποςβεςτζα (αφορά μόνο μεγάλεσ επιχειριςεισ) 
- αγοράηονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αγοράσ από τρίτουσ που δεν ζχουν ςχζςθ με τον 
αγοραςτι 
- περιλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ του δικαιοφχου και παραμζνουν ςυνδεδεμζνα με το 
ενιςχυόμενο ζργο επί τουλάχιςτον πζντε ζτθ (τρία ζτθ για τισ ΜΜΕ) 
- για μεγάλεσ επιχειριςεισ: ανϊτατο ποςοςτό 50% των ςυνολικϊν επιλζξιμων επενδυτικϊν 
δαπανϊν για τθν αρχικι επζνδυςθ. 
10. Θ Ζνταςθ ενίςχυςθσ, δεν υπερβαίνει τθ μζγιςτθ ζνταςθ ενίςχυςθσ που προςδιορίηεται ςτον 
χάρτθ περιφερειακϊν ενιςχφςεων κατά τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ.  
11. Ενιαίο επενδυτικό ζργο: Αρχικι επζνδυςθ ςε άλλθ ενιςχυόμενθ επζνδυςθ —ίδιοσ 
δικαιοφχοσ (ςε επίπεδο ομίλου)— εντόσ τριϊν ετϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν 
ςτθν ίδια περιφζρεια NUTS3 (νομόσ) κεωρείται ότι ανικει ςε ενιαίο επενδυτικό ζργο. Σε περίπτωςθ 
μεγάλου επενδυτικοφ ζργου, το ςυνολικό ποςό τθσ ενίςχυςθσ δεν υπερβαίνει το προςαρμοςμζνο 
ποςό ενίςχυςθσ για μεγάλα επενδυτικά ζργα. 
12. Θ ςυμμετοχι του δικαιοφχου ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 25% των επιλζξιμων δαπανϊν είτε 
μζςω ιδίων πόρων είτε μζςω εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ, και με μορφι που δεν περιζχει ςτοιχεία 
κρατικισ ενίςχυςθσ. 
13. Ο δικαιοφχοσ επιβεβαιϊνει ότι, κατά τα δφο ζτθ που προθγοφνται τθσ αίτθςθσ για ενίςχυςθ, 
δεν ζχει προβεί ςε μετεγκατάςταςθ ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα 
πραγματοποιθκεί θ αρχικι επζνδυςθ για τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ, και δεςμεφεται ότι δεν κα 
το πράξει εντόσ μζγιςτθσ περιόδου δφο ετϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ για τθν 
οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ. 
 
Δ. ε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 22 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 (Ενιςχφςεισ για 
νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ) πζραν των όρων χριςθσ του ςθμείου ΙΙ ιςχφουν οι παρακάτω 
πρόςκετεσ προχποκζςεισ 
 
i. Ειδικοί όροι άρκρου 22 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 
Συμβιβάηονται και απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ, εάν πλθροφνται οι γενικοί 
όροι ςυμβατότθτασ και οι όροι του παρόντοσ άρκρου: 
Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ: 

I. μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο  
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II. μικρζσ επιχειριςεισ 
III. ζωσ και πζντε ζτθ μετά τθν καταχϊριςι τουσ·  
IV. δεν ζχουν προβεί ακόμθ ςε διανομι κερδϊν·  
V. δεν ζχουν ςυςτακεί μζςω ςυγχϊνευςθσ. 

VI. δεν ζχουν αναλάβει τθ δραςτθριότθτα άλλθσ επιχείρθςθσ 

 
Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ που δεν υπόκεινται ςε καταχϊριςθ: πενταετισ περίοδοσ επιλεξιμότθτασ 
από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι από τθ ςτιγμι που κακίςτανται υπόχρΕΕσ 
καταβολισ φόρου για τθν οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα. Επιχειριςεισ που ςυςτάκθκαν μζςω 
ςυγχϊνευςθσ επιχειριςεων επιλζξιμων για ενίςχυςθ δυνάμει του παρόντοσ άρκρου κεωροφνται 
επίςθσ επιλζξιμεσ επιχειριςεισ, ζωσ και πζντε ζτθ μετά τθν θμερομθνία καταχϊριςθσ τθσ 
παλαιότερθσ επιχείρθςθσ που μετζχει ςτθ ςυγχϊνευςθ. 
 
ΙΙΙ ε περίπτωςθ χριςθσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014, προκειμζνου να είναι οι ενιςχφςεισ 
ςυμβατζσ με τον Κανονιςμό αυτό πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι παρακάτω όροι και 
προχποκζςεισ: 
Α. Ρεδίο εφαρμογισ 
Ο Κανονιςμόσ μεταξφ άλλων εφαρμόηεται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ ενιςχφςεων: 
1. ενίςχυςθ υπζρ των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ):  

i. οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον γεωργικό τομζα, δθλαδι τθν πρωτογενι γεωργικι 
παραγωγι, τθ μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων και τθν εμπορία γεωργικϊν προϊόντων. 
ii. για δραςτθριότθτεσ που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 42 τθσ Συνκικθσ, 

εφόςον οι ενιςχφςεισ αυτζσ χορθγοφνται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1305/2013 και είτε 
ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) είτε 
χορθγοφνται ωσ πρόςκετθ εκνικι χρθματοδότθςθ για τζτοια ςυγχρθματοδοτοφμενα μζτρα. 
iii. ενιςχφςεισ υπζρ τθσ δαςοκομίασ. 
 
Β. Ο Κανονιςμόσ. (ΕΕ) 702/2014 δεν εφαρμόηεται: 
1. ςε ενιςχφςεισ υπζρ τθσ δαςοκομίασ που δεν ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ ι 
χορθγοφνται ωσ πρόςκετθ εκνικι χρθματοδότθςθ για τζτοια ςυγχρθματοδοτοφμενα μζτρα, με 
εξαίρεςθ τα άρκρα 31, 38, 39 και 43 
2. ςε ενιςχφςεισ υπζρ των ΜΜΕ για δραςτθριότθτεσ που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ 
του άρκρου 42 τθσ Συνκικθσ, οι οποίεσ δεν ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ ι χορθγοφνται ωσ 
πρόςκετθ εκνικι χρθματοδότθςθ για το εν λόγω ςυγχρθματοδοτοφμενο μζτρο 
3. ςε ενιςχφςεισ ςε δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι κράτθ 
μζλθ τθσ ΕΕ., και ςυγκεκριμζνα ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγόμενεσ ποςότθτεσ, τθ 
δθμιουργία και λειτουργία δικτφου διανομισ ι με άλλεσ τρζχουςεσ δαπάνεσ που ςυνδζονται με τθν 
εξαγωγικι δραςτθριότθτα 
4. ενιςχφςεισ που εξαρτϊνται από τθ χριςθ εγχϊριων αντί ειςαγόμενων εμπορευμάτων 
5. ςε επιχειριςεισ κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγι ανάκτθςθσ, κατόπιν προθγοφμενθσ 
απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ, με τθν οποία μια ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ. 
6.  ςτισ ενιςχφςεισ για προβλθματικζσ επιχειριςεισ. 
7 ςτισ ενιςχφςεισ που ςυνιςτοφν, είτε αυτζσ κακαυτζσ είτε οι όροι που τισ ςυνοδεφουν ι θ 
εφαρμοηόμενθ μζκοδοσ χρθματοδότθςισ τουσ, παραβίαςθ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ που τισ κακιςτά 
παράνομεσ ςτο ςφνολό τουσ, και ιδίωσ α) ενιςχφςεισ θ χοριγθςθ των οποίων υπόκειται ςτθν 
υποχρζωςθ του δικαιοφχου να διατθρεί ςτο αντίςτοιχο κράτοσ μζλοσ είτε τθν ζδρα του είτε τθν 
κφρια εγκατάςταςι του· β) ενιςχφςεισ θ χοριγθςθ των οποίων υπόκειται ςτθν υποχρζωςθ του 
δικαιοφχου να χρθςιμοποιεί προϊόντα εκνικισ παραγωγισ ι εκνικζσ υπθρεςίεσ.  
 
Γ. Επιπλζον, ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 702/2014 κζτει τισ παρακάτω προχποκζςεισ προκειμζνου να 
τυγχάνει εφαρμογισ: 
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1. Οι ενιςχφςεισ μποροφν να τφχουν απαλλαγισ μόνον εάν ζχουν χαρακτιρα κινιτρου. Για τον 
ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ επενδυτικοφ ςχεδίου πριν 
από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υποβολισ από τουσ δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφνολο του επενδυτικοφ ςχεδίου κακίςταται μθ επιλζξιμο 
προσ χρθματοδότθςθ. 
2. Σϊρευςθ  

i. Για τα όρια και τισ μζγιςτεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ποςό τθσ 
ενίςχυςθσ 
ii. οι απαλλαςςόμενεσ ενιςχφςεισ μποροφν να ςωρευκοφν με οποιεςδιποτε άλλεσ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ, εάν πρόκειται για διαφορετικζσ προςδιορίςιμεσ δαπάνεσ 
iii. δεν επιτρζπεται θ ςϊρευςθ των απαλλαςςόμενων ενιςχφςεων με οποιεςδιποτε άλλεσ 
ενιςχφςεισ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ επικαλφπτονται πλιρωσ ι εν μζρει, εάν το 
αποτζλεςμα υπερβαίνει τθν υψθλότερθ ζνταςθ ενίςχυςθσ/το υψθλότερο ποςό ενίςχυςθσ που 
εφαρμόηεται ςτθν ενίςχυςθ αυτι 
iv. οι κρατικζσ ενιςχφςεισ που τυγχάνουν απαλλαγισ δυνάμει του Κανονιςμοφ δεν ςωρεφονται 
με οποιεςδιποτε ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που αφοροφν τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, εάν θ 
ςϊρευςθ αυτι κα οδθγιςει ςε υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ ενίςχυςθσ που προβλζπεται ςτο κεφάλαιο III 
του Κανονιςμοφ. 
3. Οι ενιςχφςεισ που καταβάλλονται ςε περιςςότερεσ δόςεισ ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά τθν 
θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ. Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά τθν 
θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ. Το επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για τθν αναγωγι είναι το 
προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ. 
 
Δ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 38 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014 (Ενιςχφςεισ για δράςεισ 
μεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ ςτον τομζα τθσ δαςοκομίασ) πζραν των όρων χριςθσ του 
ςθμείου ΙΙΙ ιςχφουν οι παρακάτω πρόςκετεσ προχποκζςεισ: 
1. Οι ενιςχφςεισ καλφπτουν δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και απόκτθςθσ δεξιοτιτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μακθμάτων επιμόρφωςθσ, εργαςτθρίων και ατομικισ κακοδιγθςθσ, 
δραςτθριότθτεσ επίδειξθσ και δράςεισ ενθμζρωςθσ. Μπορεί επίςθσ να καλφπτει βραχυπρόκεςμεσ 
ανταλλαγζσ για διαχείριςθ δαςϊν και επιςκζψεισ ςε δάςθ. Ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ επίδειξθσ 
μποροφν να καλφπτουν τισ ςχετικζσ επενδυτικζσ δαπάνεσ. 
2. Οι φορείσ υλοποίθςθσ δράςεων μεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ διακζτουν τισ κατάλλθλεσ 
ικανότθτεσ όςον αφορά τα προςόντα του προςωπικοφ και τακτικι επιμόρφωςθ για τθν εκτζλεςθ 
αυτϊν των κακθκόντων. 
 
Ε. Σε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 44 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014 (Ενιςχφςεισ για επενδφςεισ 
ςτθ μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων ςε μθ γεωργικά προϊόντα ι ςτθν παραγωγι βάμβακοσ) 
πζραν των όρων χριςθσ του ςθμείου ΙΙΙ ιςχφουν οι παρακάτω πρόςκετεσ προχποκζςεισ: 
 
1. δεν εφαρμόηεται ςε επενδφςεισ που ςυνδζονται με τθν παραγωγι βιοκαυςίμων ι ενζργειασ από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ,  
2. θ επζνδυςθ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν ενωςιακι νομοκεςία και με τθν εκνικι νομοκεςία 
του οικείου κράτουσ μζλουσ για τθν περιβαλλοντικι προςταςία. Πταν για μια επζνδυςθ απαιτείται 
εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, ςφμφωνα με τθν οδθγία 2011/92/ΕΕ, θ ενίςχυςθ υπόκειται 
ςτθν προχπόκεςθ ότι θ εν λόγω εκτίμθςθ ζχει εκτελεςτεί και ότι θ ςχετικι άδεια ζχει χορθγθκεί για 
το ςυγκεκριμζνο επενδυτικό ςχζδιο πριν από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ μεμονωμζνθσ 
ενίςχυςθσ, 
3. θ ενίςχυςθ καλφπτει επενδφςεισ ςε ενςϊματα και ςε άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ, 
4. Οι φορείσ που αιτοφνται ενίςχυςθ για τθ μεταποίθςθ προϊόντοσ του παραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ 
(γεωργικοφ προϊόντοσ) ςε προϊόν εκτόσ παραρτιματοσ Ι (μθ γεωργικό), κα πρζπει να 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν μεταποίθςθ του γεωργικοφ προϊόντοσ και να αξιοποιοφν το παραγόμενο 
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προϊόν ωσ ενδιάμεςο προϊόν που κα το μεταποιοφν περαιτζρω, με αποτζλεςμα να λαμβάνουν 
τελικό προϊόν εκτόσ παραρτιματοσ Ι. 
Σ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 47 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014 (Ενιςχφςεισ για δράςεισ 
μεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ αγροτικϊν περιοχϊν) πζραν των όρων χριςθσ του 
ςθμείου ΙΙΙ ιςχφουν οι παρακάτω πρόςκετεσ προχποκζςεισ: 
1. Οι ενιςχφςεισ καλφπτουν δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και απόκτθςθσ δεξιοτιτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μακθμάτων επιμόρφωςθσ, εργαςτθρίων και ατομικισ κακοδιγθςθσ, 
δραςτθριότθτεσ επίδειξθσ και δράςεισ ενθμζρωςθσ. 
2. Οι φορείσ υλοποίθςθσ δράςεων μεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ διακζτουν τισ 
κατάλλθλεσ ικανότθτεσ όςον αφορά τα προςόντα του προςωπικοφ και τακτικι επιμόρφωςθ για τθν 
εκτζλεςθ αυτϊν των κακθκόντων.  
3. Ρρόςβαςθ ςτθν ενίςχυςθ ζχουν όλεσ οι επιλζξιμεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθ ςχετικι αγροτικι περιοχι, βάςει αντικειμενικά κακοριςμζνων όρων. 
Η. Σε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 41 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014 (Ενιςχφςεισ για επενδφςεισ 
ςε δαςοκομικζσ τεχνολογίεσ και ςτθ μεταποίθςθ, διακίνθςθ και εμπορία δαςικϊν προϊόντων πζραν 
των όρων χριςθσ του ςθμείου ΙΙΙ ιςχφουν οι παρακάτω πρόςκετεσ προχποκζςεισ: 
1. Θ επζνδυςθ είναι ςφμφωνθ με τθν ενωςιακι νομοκεςία και με τθν εκνικι νομοκεςία του οικείου 
κράτουσ μζλουσ για τθν περιβαλλοντικι προςταςία. Πταν για μια επζνδυςθ απαιτείται εκτίμθςθ 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, ςφμφωνα με τθν οδθγία 2011/92/ΕΕ, θ ενίςχυςθ υπόκειται ςτθν 
προχπόκεςθ ότι θ εν λόγω εκτίμθςθ ζχει εκτελεςτεί και ότι θ ςχετικι άδεια ζχει χορθγθκεί για το 
ςυγκεκριμζνο επενδυτικό ςχζδιο πριν από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ μεμονωμζνθσ ενίςχυςθσ. 
2. Οι επενδφςεισ που ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ αξίασ των δαςϊν είναι 
αιτιολογθμζνεσ ςε ςχζςθ με τισ αναμενόμενεσ βελτιϊςεισ δαςϊν ςε μία ι περιςςότερεσ 
εκμεταλλεφςεισ και μποροφν να περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε φιλικά προσ το ζδαφοσ και τουσ 
πόρουσ μθχανιματα και πρακτικζσ ςυγκομιδισ.  
3. Οι επενδφςεισ που αφοροφν τθ χριςθ ξυλείασ ωσ πρϊτθσ φλθσ ι πθγισ ενζργειασ περιορίηονται 
ςε όλεσ τισ εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ που προθγοφνται τθσ βιομθχανικισ μεταποίθςθσ. 
4. Οι επενδφςεισ ςε υποδομζσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ που καταναλϊνουν ι παράγουν ενζργεια 
πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τα ελάχιςτα πρότυπα για τθν ενεργειακι απόδοςθ, εφόςον 
υπάρχουν τζτοια πρότυπα ςε εκνικό επίπεδο.  
5. Δεν είναι επιλζξιμεσ για ενίςχυςθ οι επενδφςεισ ςε εγκαταςτάςεισ, ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ των 
οποίων είναι θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από βιομάηα, εκτόσ εάν χρθςιμοποιείται ζνα 
ελάχιςτο ποςοςτό κερμικισ ενζργειασ, το οποίο κα κακοριςτεί από τα κράτθ μζλθ.  
6. Οι ενιςχφςεισ για επενδυτικά ςχζδια για τθν παραγωγι βιοενζργειασ περιορίηονται ςτθ 
βιοενζργεια που πλθροί τα ιςχφοντα κριτιρια αειφορίασ που ορίηονται ςτθ νομοκεςία τθσ Ζνωςθσ, 
μεταξφ άλλων ςτο άρκρο 17 παράγραφοι 2 ζωσ 6 τθσ οδθγία 2009/28/ΕΚ.  
7. Για δαςικζσ εκμεταλλεφςεισ που υπερβαίνουν ζνα οριςμζνο όριο, το οποίο κακορίηεται από τα 
κράτθ μζλθ, θ ενίςχυςθ εξαρτάται από τθν υποβολι των ςυναφϊν πλθροφοριϊν προγράμματοσ 
διαχείριςθσ δαςϊν ι ιςοδφναμου μζςου, ςφμφωνα με τθν αειφόρο διαχείριςθ των δαςϊν, όπωσ 
ορίςτθκε από τθ δεφτερθ υπουργικι διάςκεψθ για τθν προςταςία των δαςϊν ςτθν Ευρϊπθ του 
1993.» 
 

Άρκρο 12 
Το άρκρο 21 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Άρκρο 21 
Επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

 
Οι επιλεξιμότθτεσ δαπανϊν των Άρκρων 21, 22, 23 ,24, 25, 26 ,27 και 29 αντικακίςταται από τισ 
ακόλουκεσ: 
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1. Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για όλεσ τισ κατθγορίεσ 
Υποδράςεων εκτόσ των Υποδράςεων 19.2.1.1, 19.2.1.2 και 19.2.7.1 ζωσ και 19.2.7.8, δφναται να 
είναι: 
α. Θ αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι 
μθ οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, 
προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι το 10 % των ςυνολικϊν 
επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 
που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %. Ειδικότερα, για τισ πράξεισ που 
ενιςχφονται βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014 το ποςοςτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 
ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ εγκαταλελειμμζνων και πρϊθν βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. 
Επιπρόςκετα είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου ζωσ το 10% των 
ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Σε περιπτϊςεισ εκςυγχρονιςμϊν, κατόπιν 
αιτιολογθμζνθσ πρόταςθσ είναι δυνατι θ υπζρβαςθ του εν λόγω ανϊτατου (%) ποςοςτοφ ςε ςχζςθ 
με τισ ςυνολικζσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ πράξθσ. 
β. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ 
εργαςτθρίων ςτο βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ ο εξοπλιςμόσ 
παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ 
αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν 
μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ επενδφςεισ. Σε περίπτωςθ 
χριςθσ του Άρκρου 44 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ επενδυτικζσ δαπάνεσ 
που ςυνδζονται με τθν παραγωγι βιοκαυςίμων ι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ. Σε περίπτωςθ 
χριςθσ του αρ. 14 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι 
ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Σε 
περίπτωςθ χριςθσ του αρ. 41 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014  κα πρζπει να πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ του άρκρου 21 τθσ Ραροφςασ. 
γ. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ 
τφπου τα οποία, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ 
επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10% του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που 
καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ. Δεν είναι επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ ι 
πελατϊν, εκτόσ αν ςε επιμζρουσ υποδράςεισ περιγράφεται διαφορετικά. Σε περίπτωςθ χριςθσ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε 
επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ. 
δ. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι 
εκνικά πρότυπα. Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ. 
ε. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων 
ενδοεπικοινωνίασ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και 
φωτοτυπικϊν. 
ςτ. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ 
εγκαταςτάςεων. 
ι. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ 
αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι 
και οικονομικι βιωςιμότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. 
Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφνανται να ςυμπεριλαμβάνονται και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν 
υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν μποροφν να 
υπερβαίνουν το 10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Από τισ ανωτζρω δαπάνεσ όταν γίνεται 
χριςθ του αρ. 14 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014, επιλζξιμεσ δφναται να είναι μόνο όςεσ πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ του Άρκρου 20 ςθμείο II Γii9 τθσ παροφςασ και μπορεί να κεωρθκοφν άυλα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 και 
702/2014 οι δαπάνεσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ 
αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 
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ια. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, 
αδειϊν, δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου 
ςιματοσ (ετικζτασ) του προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ 
(ςυςκευαςία, ςιμανςθ). 
ιβ. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι 
το 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει των 
Κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14) και 702/2014 οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 
ιγ. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, 
αποχζτευςθ, τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που 
ενιςχφονται βάςει των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14) και 702/2014 οι ανωτζρω δαπάνεσ 
δεν είναι επιλζξιμεσ. 
ιδ. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ 
(υποχρεωτικι αςφάλιςθ). Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 
651/2014 (άρκρο 14) και 702/2014 οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 
ιε. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 
πλθρωτζεσ από τον δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί 
αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε 
περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 
651/2014 (άρκρο 14) και 702/2014 οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 
ιςτ. Ειδικά για τισ Υποδράςεισ 19.2.1.1 και 19.2.1.2: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ είναι αποκλειςτικά: 
αα) δαπάνεσ διοργάνωςθσ και εκτζλεςθσ ενεργειϊν μεταφοράσ γνϊςεων, ενθμζρωςθσ και 
επίδειξθσ, 
ββ) τα οδοιπορικά, οι δαπάνεσ διαμονισ και οι θμεριςιεσ δαπάνεσ των ςυμμετεχόντων, κακϊσ και 
οι δαπάνεσ αντικατάςταςθσ των γεωργϊν ςτθν εκμετάλλευςθ. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που 
ενιςχφονται βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ αντικατάςταςθσ 
των γεωργϊν ςτθν εκμετάλλευςθ. 
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ των Υποδράςεων αφοροφν αποκλειςτικά άυλεσ ενζργειεσ. Οποιαδιποτε 
άλλθ δαπάνθ είναι μθ επιλζξιμθ 
ιη. Ειδικά για τισ Υποδράςεισ 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 και 19.2.3.2: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν 
των ανωτζρω, ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Υποδράςεισ του παρόντοσ 
Άρκρου, είναι: 
αα) Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ 
επιχείρθςθσ κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και 
εικόνασ) που απαιτείται ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο επιςκζψιμο 
για το κοινό και επιχειρθματίεσ. 
ββ) Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εντόσ του 
λειτουργικοφ χϊρου τθσ επιχείρθςθσ) ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο 
επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ. 
γγ) Θ αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ Ελαιολάδου, μζχρι του ποςοφ των 30.000. Θ δαπάνθ 
αυτι αφορά αποκλειςτικά ενεργοφσ ι επαγγελματίεσ αγρότεσ, μόνο για τθν ιδία παραγωγι τουσ και 
το τελικό προϊόν κα πρζπει να είναι τυποποιθμζνο ςε ςυςκευαςίεσ μζχρι πζντε (5) λίτρων. Στισ 
περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1407/2013 κα πρζπει 
οπωςδιποτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 20 ςθμείο Ι, τθσ 13214/30-11-2017 (Β’ 
4268) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιθ. Ειδικά για τισ Υποδράςεισ 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω, ςτο 
πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Υποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 
αα) Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ θ αγορά- καταςκευι παραδοςιακϊν ξφλινων ςκαφϊν, 
λοιπϊν ςκαφϊν για εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για δραςτθριότθτεσ 
περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ εναλλακτικοφ/κεματικοφ 
τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ αναγκαιότθτά τουσ και μζχρι του ποςοφ των 30.000 
€ για τα οχιματα αυτά. 
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ββ) Καταςκευι οικίςκου – αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, μζχρι 
40 τ.μ, μόνο για επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων. 
γγ) Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ 
επιχείρθςθσ). 
δδ) Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ). 
ικ. Ειδικά για τισ Υποδράςεισ 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω, ςτο 
πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Υποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 
αα) Εργαςίεσ πράςινου (δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κ.λπ.) εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ 
επιχείρθςθσ. 
ββ) Αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου που ςυνδζονται με τον ςκοπό τθσ επζνδυςθσ (π.χ ειδικά 
οχιματα μεταφοράσ ΑΜΕΑ ςε επενδφςεισ ςυνδεόμενεσ με τθν υγεία.) 
κ. Ειδικά για τθν Υποδράςθ 19.2.2.6 Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω, ςτο πλαίςιο των 
επενδυτικϊν προτάςεων ςτθν εν λόγω Υποδράςθ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 
αα) Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ 
επιχείρθςθσ κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και 
εικόνασ κ.λπ.) που απαιτείται ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο 
επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ. 
ββ) Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ ςε περίπτωςθ που 
θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ. 
γγ) Θ αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ Ελαιολάδου, μζχρι του ποςοφ των 30.000 €. Θ 
δαπάνθ αυτι αφορά τθν ιδία παραγωγισ και το τελικό προϊόν κα πρζπει να είναι τυποποιθμζνο ςε 
ςυςκευαςίασ μζχρι πζντε (5) λίτρα. 
δδ) Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ για εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για 
δραςτθριότθτεσ περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ 
εναλλακτικοφ/κεματικοφ τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ αναγκαιότθτά τουσ και 
μζχρι του ποςοφ των 30.000€ για τα οχιματα αυτά. 
εε) Καταςκευι οικίςκου – αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, μζχρι 
40 τ.μ, μόνο για επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων. 
ςτςτ) Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ. 
ηη) Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ). 
κα. Ειδικά για τθν Υποδράςθ 19.2.6.2: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω, ςτο πλαίςιο των 
επενδυτικϊν προτάςεων ςτθν εν λόγω Υποδράςθ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 
αα) Ειδικζσ διαμορφϊςεισ χϊρων π.χ. κορμοπλατείεσ. 
ββ) Χϊροι αποκικευςθσ εφόςον αποτελοφν τμιμα τθσ επζνδυςθσ. 
γγ) Εργαλεία υλοτομίασ, αποφλοίωςθσ, τεμαχιςμοφ, αποκομιδισ και μεταφοράσ και λοιπά ειδικά 
εργαλεία προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και τθσ γεωμορφολογίασ τθσ περιοχισ. 
δδ) Ηϊα ςφρςθσ και φόρτου, για τθν κινθτοποίθςθ ξφλου από δυςπρόςιτεσ περιοχζσ. 
ΕΕ) Εξοπλιςμόσ για αξιοποίθςθ υπολειμμάτων ξυλείασ. 
ςτςτ) Δαπάνεσ πιςτοποίθςθσ προζλευςθσ ξυλείασ, ςυςτθμάτων δζουςασ επιμζλειασ, λογιςμικοφ 
παρακολοφκθςθσ δαςϊν και εμπορικϊν ςθμάτων. Στθν περίπτωςθ αυτι είναι επιλζξιμοσ ο 
κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ ι ςυςτιματα εξοπλιςμοφ όχι όμωσ τα λειτουργικά κόςτθ. 
ηη) Δαπάνεσ εκπόνθςθσ ςχεδίων διαχείριςθσ δαςϊν ι ιςοδφναμων μζςων, διαχειριςτικζσ εκκζςεισ, 
πίνακεσ υλοτομίασ. 
κβ. Ειδικά για τισ Υποδράςεισ 19.2.7.1 ζωσ και 19.2.7.8: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, ςτο πλαίςιο των 
επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Υποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 
αα) Δαπάνεσ για μελζτεσ – επιχειρθματικά ςχζδια. Αφορά δαπάνεσ, όπωσ οι μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, 
ζρευνα αγοράσ, εκπόνθςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων των δικαιοφχων. 
ββ) Δαπάνεσ για τθν εξεφρεςθ των εταίρων προκειμζνου να κακορίςουν το επιχειρθματικό τουσ 
ςχζδιο. 
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γγ) Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ, το 
ςυντονιςμό τθσ και τθν προετοιμαςία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (αμοιβζσ ιδθ απαςχολοφμενου 
και νζου προςωπικοφ, αναλϊςιμα υλικά, ζξοδα μετακίνθςθσ). 
δδ) Το κόςτοσ χριςθσ μθχανθμάτων ι μίςκωςθ αυτϊν, εδαφϊν, λοιπϊν παγίων και βελτίωςθ 
ακινιτου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι το 10 % των 
ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ που διακζτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα ερευνθτικά 
κζντρα για τθν ανάπτυξθ – πιλοτικι δοκιμι των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ. 
ΕΕ) Ανκρωποθμζρεσ προςωπικοφ (δφναται να ςυμπεριλαμβάνει εργαςία ερευνθτι για τθν 
προςαρμογι ι τθ δοκιμι τθσ εφαρμογισ), αλλά και των παραγωγϊν και άλλων φορζων που 
ςχετίηονται με τθν πιλοτικι λειτουργία και τισ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ 
του ζργου/επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 
ςτςτ) Δαπάνεσ προϊκθςθσ των αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (όπωσ δθμιουργία 
ιςτοςελίδασ, φυλλαδίων, διοργάνωςθ θμερίδων, ζξοδα μετακίνθςθσ, κόςτοσ μεταφράςεων). 
ηη) Απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ.  
θθ) Δθμιουργία κοινϊν εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων ι των πρϊτων υλϊν, 
εξοπλιςμόσ εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ (π.χ. παγολεκάνεσ), ςυςτιματα διανομισ, επαγγελματικά 
αυτοκίνθτα μεταφοράσ α¨ φλθσ κ.λπ. 
κκ)Δαπάνεσ ςφςταςθσ και οργάνωςθσ φορζα (μελζτθ ςκοπιμότθτασ, νομικά και λοιπά ζξοδα, 
λογότυπο, αγορά επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείου, εξοπλιςμόσ για εκκζςεισ κλπ). 
 
2. Μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
Ωσ μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για όλεσ τισ κατθγορίεσ 
Υποδράςεων είναι: 
 
α. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι 
προθγοφμενθ χριςθ τουσ. 
β. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων 
επιδιορκϊςεων που ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 
γ. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό υπόςτεγο για 
τθν φφλαξθ υλικϊν, κ.λπ.). 
δ. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ. 
ε. Ράςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, 
αςφάλιςτρα υπζρ τρίτων. 
ςτ. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ κ.λπ.) εκτόσ και θ 
επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί, επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ, τμιμα. 
η. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ 
αναλωςίμων υλικϊν. 
θ. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ. 
κ. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, 
μεγζκουσ ι δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο 
εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται δεν ζχει αποςβεςτεί. 
ι. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο 
επενδυτικό πρόγραμμα. 
ια. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά 
Ενωςιακά πρότυπα. 
ιβ. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ. 
ιγ. Υπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο 
πλαίςιο αιτιματοσ τροποποίθςθσ του δικαιοφχου. 
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ιδ. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα. Δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ 
ςε περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ 
ι μζροσ αυτοφ ςτθ νζα κζςθ. 
ιε. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
ιςτ. Στισ περιπτϊςεισ ενιςχφςεων που χορθγοφνται δυνάμει του άρκρου 14 Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
651/2014 και των άρκρων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014, προκειμζνου να πλθρείται θ απαίτθςθ 
περί χαρακτιρα κινιτρου δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε εφαρμογι ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά από τθν κείμενθ νομοκεςία να 
διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ. 
ιη. Ειδικά για τισ Υποδράςεισ 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 και 19.2.3.2: Οι μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, ςτο 
πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Υποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 
αα) Δαπάνεσ που αφοροφν τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ ςε τομείσ όπου υπάρχει περιοριςμόσ 
ςτθν παραγωγι από τθν ΚΟΑ γεωργικϊν προϊόντων. 
ββ) Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ ελαιοτριβείων. 
γγ) Θ ίδρυςθ ςφαγείου είναι επιλζξιμθ μόνο ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ και ετιςια δυναμικότθτα μζχρι 
400 τόνουσ κρζατοσ. 
δδ) Θ ίδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν είναι επιλζξιμθ μόνο ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ. 
ιθ. Ειδικά για τισ Υποδράςεισ 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω, 
ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Υποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: θ 
προμικεια απλοφ οχιματοσ μεταφοράσ. 
 
3.Ειδικζσ περιπτϊςεισ επιλεξιμοτιτων: 
α. Πςον αφορά ςτθν Υποδράςθ 19.2.2.3 ορίηεται το ποςό των είκοςι χιλιάδων ΕΥΩ (20.000 ΕΥΩ) 
ωσ μζγιςτο όριο επιλζξιμων δαπανϊν ςε περιπτϊςεισ δικαιοφχων που υποβάλλουν πρόταςθ θ 
οποία κα φορά αποκλειςτικά δαπάνεσ προβολισ τθσ περιοχισ (όπωσ ιςτοςελίδα, ςυμμετοχι ςε 
εκκζςεισ κλπ) και δεν κα περιλαμβάνει καταςκευι ι βελτίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν. 
β. Πςον αφορά ςτισ Υποδράςεισ 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.2 και 19.2.3.4 κεωρείται 
επιλζξιμθ θ δαπάνθ καταςκευισ οικίςκου ι ςυγκεκριμζνου χϊρου για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ τθσ 
πράξθσ μζχρι επιφάνειασ είκοςι τετραγωνικϊν μζτρων (20 τ.μ.). 
 
4. Ειδικοί όροι εφαρμογισ 
α. Οι επιχειριςεισ που ενιςχφονται, κα πρζπει να λαμβάνουν μζριμνα για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςε αυτζσ ατόμων με αναπθρία, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 17θσ 
Δεκεμβρίου 2013, περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006. 
β. Θ κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων ςε Μεγάλεσ, Μεςαίεσ, Μικρζσ και Ρολφ Μικρζσ γίνεται 
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 ι με το Ραράρτθμα Ι του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 702/2014 ι με τθν ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον 
οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων, κατά περίπτωςθ.  
γ. Στθν εκτζλεςθ των ζργων κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία 
ςχετικά με τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ειδικότερα ο Κανονιςμόσ (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων), ΕΕ L 119 
τθσ 4.5.2016.  
δ. Οι ενιςχφςεισ που χορθγοφνται δυνάμει τθσ παροφςασ ςυμβιβάηονται με τθν εςωτερικι αγορά 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 107 παράγραφοσ 2 ι 3 τθσ Συνκικθσ και απαλλάςςονται από τθν 
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υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ του άρκρου 108 παράγραφοσ 3 τθσ Συνκικθσ, εφόςον οι ενιςχφςεισ αυτζσ 
πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ του Κεφαλαίου Ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 ι του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 702/2014 και του αντίςτοιχου άρκρου του ειδικοφ μζρουσ του ιδίου Κανονιςμοφ. Αντίςτοιχα οι 
ενιςχφςεισ που χορθγοφνται δυνάμει τθσ παροφςασ με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1407/2013 πρζπει να 
πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ του Κανονιςμοφ αυτοφ. Αντιςτοίχωσ κα πρζπει να πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ δθμοςίευςθσ, πλθροφοριϊν και υποβολισ εκκζςεων που τίκενται ςτουσ ωσ άνω 
Κανονιςμοφσ. 
ε. Σε περίπτωςθ χριςθσ των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 ι/και 702/2014, κα πρζπει επιπροςκζτωσ 
να τθροφνται οι υποχρεϊςεισ δθμοςιότθτασ των αντίςτοιχων άρκρων των Κανονιςμϊν (αρ. 9 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 ι/και αρ. 9 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 702/2014)». 
 

Άρκρο 13 
Το Άρκρο 28 αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«Άρκρο 28  
19.2.2.6 

 
Δικαιοφχοι Υποδράςθσ 19.2.2.6 είναι πολφ μικρζσ και μικρζσ αγροτικζσ επιχειριςεισ (φυςικά και 
νομικά πρόςωπα εγγεγραμμζνα ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (Μ.Α.Α.Ε.) 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν των αγροτικϊν νοικοκυριϊν εγγεγραμμζνων ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Οικοτεχνιτϊν (Κ.Θ.Μ.Ο.)).  
Θ εγγραφι ςτο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και 
τθσ δθμοςιοποίθςθσ του πίνακα κατάταξθσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 
ζγκριςθσ πράξθσ. 
 
Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν του Άρκρου 21 ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν 
λόγω Υποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 
1 Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ 
επιχείρθςθσ κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και 
εικόνασ κ.λπ.) που απαιτείται ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο 
επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ. 
2 Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ ςε περίπτωςθ 
που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ. 
3 Θ αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ Ελαιολάδου, μζχρι του ποςοφ των 30.000. Θ 
δαπάνθ αυτι αφορά τθν ιδία παραγωγι και το τελικό προϊόν κα πρζπει να είναι τυποποιθμζνο ςε 
ςυςκευαςία μζχρι πζντε (5) λίτρα. 
4 Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ για εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων 
για δραςτθριότθτεσ περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ 
εναλλακτικοφ/κεματικοφ τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ αναγκαιότθτά τουσ και 
μζχρι του ποςοφ των 30.000€ για τα οχιματα αυτά. 
5 Καταςκευι οικίςκου – αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, 
μζχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων. 
6 Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ. 
7 Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ). 
Μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν του Άρκρου 21 ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν 

λόγω Υποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι δαπάνεσ που αφοροφν επενδφςεισ ςτον πρωτογενι 
τομζα.» 
 

Άρκρο 14 
Το άρκρο 32αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«Άρκρο 32 
Προκαταβολι ςτθν ΟΣΔ για το Τπομζτρο 19.2  
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Θ ΟΤΔ δφναται να αιτθκεί προκαταβολι ποςοφ, μζχρι το 25% τθσ εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ δαπάνθσ 
του Υπομζτρου 19.2 για τθν υλοποίθςι του. 
H ΟΤΔ υποβάλει ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ αίτθμα λιψθσ προκαταβολισ 
προςκομίηοντασ εγγυθτικι επιςτολι τραπζηθσ ι άλλου χρθματοπιςτωτικοφ οργανιςμοφ, που ζχει 
από το νόμο το δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ποςοφ ίςου με το 100% τθσ αιτοφμενθσ 
προκαταβολισ, θ οποία εκδίδεται προσ τον ΟΡΕΚΕΡΕ και ζχει ιςχφ αορίςτου χρόνου. 
Για τον λόγο αυτό, θ ΟΤΔ διατθρεί διακριτό ζντοκο τραπεηικό λογαριαςμό με αποκλειςτικό ςκοπό 
τισ πλθρωμζσ των πράξεων του Υπομζτρου 19.2 . 
Θ επιςτροφι των εγγυθτικϊν επιςτολϊν των προκαταβολϊν πραγματοποιείται μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των διοικθτικϊν ελζγχων εποπτείασ του ΟΡΕΚΕΡΕ ςτο τελευταίο αίτθμα Μερικισ 
Ρλθρωμισ Δαπανϊν και τθν επιςτροφι τυχόν αδιάκετων υπολοίπων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
τόκων, ςτον ΕΛΕΓΕΡ. Σε περίπτωςθ μθ επιςτροφισ των αδιάκετων υπολοίπων καταπίπτει μερικϊσ θ 
εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κατά το ποςό που αντιςτοιχεί ςε αυτά. 
Απαγορεφεται θ χριςθ του λογαριαςμοφ του Υπομζτρου 19.2 για οποιοδιποτε άλλο λόγο πζραν 
των πλθρωμϊν των πράξεων. Σε περίπτωςθ που αυτό διαπιςτωκεί, από τουσ αρμόδιουσ φορείσ 
ελζγχου, τότε το ποςό το οποίο αντλικθκε για άλλουσ ςκοποφσ επιςτρζφεται εντόκωσ και 
καταλογίηεται ςτθν ΟΤΔ ωσ ποινι, με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.» 
 

Άρκρο 15 
Το άρκρο 33 αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«Άρκρο 33 
Αίτθςθ μερικισ πλθρωμισ ΟΣΔ 

 
Μετά τθν χριςθ τθσ προκαταβολισ ι των ιδίων κεφαλαίων, για τισ πλθρωμζσ των δικαιοφχων του 
Υπομζτρου 19.2, θ ΟΤΔ δφναται να υποβάλλει αίτθμα μερικισ πλθρωμισ προσ τον ΟΡΕΚΕΡΕ, διά τθσ 
ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, για τθν αναπλιρωςθ τθσ προκαταβολισ ι των ιδίων κεφαλαίων, 
όταν οι πλθρωμζσ των πράξεων τθσ ΟΤΔ ςτο Υπομζτρο 19.2 ξεπεράςουν το 40% τθσ προκαταβολισ ι 
το 5% του προχπολογιςμοφ του Υπομζτρου 19.2 ςε περίπτωςθ ιδίων κεφαλαίων. 
Για τον ςκοπό αυτό, αποςτζλλει ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ αίτθμα μερικισ πλθρωμισ 
του Υπομζτρου 19.2, με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με ςχετικι εγκφκλιο του 
ΟΡΕΚΕΡΕ.» 
 

Άρκρο 16 
Το άρκρο 34 αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«Άρκρο 34 
Διοικθτικόσ ζλεγχοσ αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ ΟΣΔ 

 
1. Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ πραγματοποιεί, αναγνϊριςθ και εκκακάριςθ επί του ςυνόλου 
των δαπανϊν του αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ, με βάςθ τθν αίτθςθ μερικισ πλθρωμισ των ΟΤΔ και 
τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά που τθν ςυνοδεφουν. 
2.Ρριν τθν αποςτολι τθσ μερικισ πλθρωμισ ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ, θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ 
πραγματοποιεί δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο τουλάχιςτον ςτο 5% επί των δαπανϊν του 
εκάςτοτε αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΤΔ. Στθν περίπτωςθ όπου θ ΟΤΔ ι μζλοσ αυτισ, 
υποβάλει αίτθςθ πλθρωμισ, τότε αυτό ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ςτο δείγμα, πζραν του 
ποςοςτοφ του 5%. 
Στθν περίπτωςθ που ο φορζασ που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ (εταιρικό ςχιμα), είτε φορείσ μζλθ τθσ 
ΕΔΡ ι του Δ.Σ. υποβάλουν αίτθςθ πλθρωμισ, τότε ςυμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ςτο δείγμα, 
πζραν του ποςοςτοφ του 5%. 
Θ διαδικαςία αυτι αφορά ζλεγχο, επί των αντίςτοιχων αιτθμάτων πλθρωμισ των δικαιοφχων με 
επιτόπια επίςκεψθ ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. Για πράξεισ με επιλζξιμο προχπολογιςμό 
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μζχρι 50.000€, θ επιτόπια επίςκεψθ είναι υποχρεωτικι μόνο ςτο τελευταίο αίτθμα πλθρωμισ τθσ 
πράξθσ. Εξαιροφνται από τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ άυλεσ ενζργειεσ.  
Το δείγμα του αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΤΔ, προκφπτει θλεκτρονικά από το ΟΡΣΑΑ. Ο 
δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, οφείλει να ζχει 
ολοκλθρωκεί εντόσ 20 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι των φακζλων πλθρωμισ των 
δικαιοφχων του δείγματοσ από τθν ΟΤΔ και περιλαμβάνει, τισ παρακάτω επαλθκεφςεισ: 
α. νομιμότθτα τθσ ΕΔΡ ςφμφωνα με το Άρκρο 31 τθσ παροφςθσ. 
β. για τα ςτελζχθ που ζχει ορίςει θ ΟΤΔ για τθν υλοποίθςθ – ολοκλιρωςθ των πράξεων, ωσ μζλθ τθσ 
ΕΡΡ δεν κα πρζπει να υφίςταται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, μζςω υποβολισ κατάλλθλθσ διλωςθσ, 
γ. κατά πόςο το αίτθμα είναι ςφμφωνο με τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου και το 
αντίςτοιχο Τεχνικό Δελτίο Ζργου, 
δ. τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου, 
ε. φπαρξθ, κατά περίπτωςθ, των απαιτοφμενων αδειϊν και βεβαιϊςεων δθμοςίων αρχϊν που 
διζπουν τθ νομιμότθτα υλοποίθςθσ ι/και λειτουργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ. 
ςτ. τθν νόμιμθ πραγματοποίθςθ των δαπανϊν για τισ οποίεσ υποβάλλεται το αίτθμα πλθρωμισ, 
η. κατά πόςο θ πράξθ είναι λειτουργικι και αποδίδει το προγραμματιςμζνο αποτζλεςμα ςε ςχζςθ 
με τθν πρόταςθ που υποβλικθκε και εγκρίκθκε, ςτθν περίπτωςθ του τελικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ, 
θ. θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του δικαιοφχου κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ 
(Άρκρο 18 και Άρκρο 42 τθσ υπϋαρικ. 13214/30-11-2017 (Βϋ4268) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει). 
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι οι φάκελοι πλθρωμισ των δικαιοφχων του δείγματοσ δε 
ςυνοδεφονται από το ςφνολο των απαιτοφμενων εγγράφων, θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ 
ενθμερϊνει άμεςα τθν αρμόδια ΟΤΔ, για τθν υποχρζωςθ υποβολισ των ςυμπλθρωματικϊν 
εγγράφων. Το χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ τθσ ΟΤΔ μζχρι τθν υποβολι από αυτιν των 
ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων δεν προςμετράται ςτθν προκεςμία των είκοςι (20) θμερολογιακϊν 
θμερϊν που ζχει θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ ςτθ διάκεςι τθσ για να ολοκλθρϊςει τον  
δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο. 
3. Για τθ διεξαγωγι του δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου θ ΟΤΔ αποςτζλλει εντφπωσ φάκελο 
ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, με τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α. Ραραςτατικά δαπανϊν και αποδεικτικά εξόφλθςθσ αυτϊν ςε φωτοαντίγραφα. 
β. Κάκε ζγγραφο / δικαιολογθτικό που αποδεικνφει τθ νομιμότθτα τθσ δαπάνθσ ςε φωτοαντίγραφα. 
4. Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ ςυντάςςει, ςχετικι Ζκκεςθ Δειγματολθπτικοφ Διοικθτικοφ 
Ελζγχου, ςτθν οποία καταγράφονται, κατ’ ελάχιςτον, οι πραγματοποιθκείςεσ ελεγκτικζσ εργαςίεσ, 
τα αποτελζςματα των επαλθκεφςεων και τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αποκλίςεων. 
5. Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ καταχωρεί τθν εν λόγω ζκκεςθ ςτο ΟΡΣΑΑ και τθν διαβιβάηει 
ςτθν αρμόδια ΟΤΔ. 
Σε περίπτωςθ που κατά τον διοικθτικό ζλεγχο ενόσ αιτιματοσ πλθρωμισ διαπιςτωκεί από τθν ΕΥΔ 
(ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ότι θ ΕΡΡ κακϊσ είχε επιβάλει περικοπι κατά τον διοικθτικό ζλεγχο 
που διενιργθςε, τότε απορρίπτει το ςυγκεκριμζνο αίτθμα από το αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ 
ΟΤΔ. 
Ακολοφκωσ, αφοφ ενθμερϊςει τθν ΟΤΔ για τουσ λόγουσ απόρριψθσ, θ ΟΤΔ κατακζτει το ποςό τθσ 
περικοπισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου και γίνονται οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ (από 
τον δικαιοφχο και τθν ΟΤΔ) ςτο ΡΣΚΕ και το ΟΡΣΑΑ, προκειμζνου το αίτθμα πλθρωμισ του 
δικαιοφχου να ςυμπεριλθφκεί ςε επόμενο αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΤΔ που κα υποβάλει 
ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. 
Σε περίπτωςθ που κατά τον διοικθτικό ζλεγχο ενόσ αιτιματοσ πλθρωμισ διαπιςτωκεί από τθν ΕΥΔ 
(ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ μθ επιλζξιμο ποςό, για το οποίο δεν είχε επιβλθκεί περικοπι από τθν 
ΕΡΡ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ θ ΟΤΔ για τυχόν ζκφραςθ αντιρριςεων εντόσ προκεςμίασ επτά (7) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Εάν και μετά τθν εξζταςθ των 
αντιρριςεων από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ εξακολουκεί να κεωρείται το εν λόγω ποςό 
μθ επιλζξιμο, περικόπτεται ανάλογα το ποςό του αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ και θ ΟΤΔ αναηθτεί 
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το ποςό από τον δικαιοφχο, με δυνατότθτα ςυνυπολογιςμοφ του ςε επόμενθ πλθρωμι ι επιςτροφι 
του ςτο λογαριαςμό που διατθρεί θ ΟΤΔ για το Υπομζτρο 19.2. 
Ο ςυνυπολογιςμόσ του μθ επιλζξιμου ποςοφ γίνεται φςτερα από ςχετικι απόφαςθ τθσ ΕΔΡ, 
ςφμφωνα με υπόδειγμα που κα αποςταλεί από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020. 
6. Σε περίπτωςθ που ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα, θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ 
Ρεριφζρειασ οφείλει να αυξιςει το δείγμα ςτο 10%, επί των δαπανϊν του εκάςτοτε αιτιματοσ 
μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΤΔ. 
7. Κατά τθ διενζργεια του δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου, μπορεί να ελεγχκεί το εφλογο του 
κόςτουσ των μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ, εφόςον κρικεί ςκόπιμο. Για το ςκοπό αυτό, 
μποροφν να ηθτθκοφν από τθν ΟΤΔ πρόςκετα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθν επαλικευςθ του 
εφλογου κόςτουσ. 
8. Σε περίπτωςθ που περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ ΟΤΔ, ζλεγχοσ που διενεργείται ςτο δικαιοφχο από 

άλλουσ ελεγκτικοφσ φορείσ, όπωσ Υπθρεςία Ειδικϊν Ελζγχων, ΔΟΥ, Ρολεοδομία κ.λπ., κα πρζπει 

άμεςα αυτι να ενθμερϊςει τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ προκειμζνου να διακοπεί θ 

διαδικαςία πλθρωμισ. 

9. Θ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, υλοποιεί τισ απαραίτθτεσ καταχωριςεισ ςτο ΟΡΣΑΑ και 
διαβιβάηει το αίτθμα μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΤΔ, ςτον ΟΡΕΚΕΡΕ, αφοφ πρϊτα ζχει εξαςφαλιςτεί θ 
ςχετικι ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ. 
10. Ο ΟΡΕΚΕΡΕ πιςτϊνει τον τραπεηικό λογαριαςμό που διατθροφν αποκλειςτικά για τθν εφαρμογι 
του Υπομζτρου 19.2, οι ΟΤΔ.». 

 
Άρκρο 17 

Το άρκρο 36 αντικακίςταται ωσ εξισ : 
«Άρκρο 36 

Τποχρεϊςεισ ΟΣΔ 

 

Θ ΟΤΔ ςυντάςςει τθν πρϊτθ απολογιςτικι ζκκεςθ για τα πεπραγμζνα του ΤΡ, εντόσ μθνόσ από τθν 

αποςτολι ςχετικοφ υποδείγματοσ από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020, ςτθν οποία κατ’ ελάχιςτον 

αποτυπϊνονται το πλικοσ των προκθρφξεων, το πλικοσ των προτάςεων που υποβλικθκαν, οι 

ενταγμζνεσ και απενταγμζνεσ πράξεισ, οι ςυμβαςιοποιθμζνεσ πράξεισ, το ποςό και το ποςοςτό 

απορρόφθςθσ των Υπομζτρων 19.2 και 19.3, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

εκάςτοτε επενδυτικοφ ςχεδίου ςφμφωνα με τον φάκελο υποψθφιότθτασ και το εκτιμϊμενο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ τθσ ΟΤΔ, το προβλεπόμενο 

χρονοδιάγραμμα απορρόφθςθσ, το καταγεγραμμζνο επενδυτικό ενδιαφζρον (εφόςον υπάρχει) και 

οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ από τθν ΟΤΔ για τθ δθμοςίευςθ προκθρφξεων και τθ ςυμβαςιοποίθςθ 

του υπολοίπου ποςοφ δθμόςιασ δαπάνθσ των Υπομζτρων 19.2 και 19.3, του ΤΡ (εφόςον υπάρχει). Θ 

πρϊτθ απολογιςτικι ζκκεςθ αποςτζλλεται ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 με κοινοποίθςθ ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) 

τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. 

Επίςθσ παράλλθλα με τθν υποβολι των παραπάνω ςτοιχείων, αναλφονται οι παράγοντεσ εκείνοι 

που ςυντζλεςαν ςτθν εφρυκμθ ι μθ εφαρμογι του ΤΡ και τυχόν διορκωτικζσ κινιςεισ που πρζπει 

να γίνουν. 

Θ ΟΤΔ ζωσ τισ 31-01-2021 ςυντάςςει τθν δεφτερθ απολογιςτικι ζκκεςθ για τα πεπραγμζνα του ΤΡ 

με τα ίδια ςτοιχεία που περιζχει και θ πρϊτθ. Επιπρόςκετα, ςτθν δεφτερθ ζκκεςθ δίνεται ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτον ςχολιαςμό τθσ εφαρμογισ του ΤΡ το τελευταίο ζτοσ, ςε ςχζςθ με τισ προβλζψεισ τθσ 

πρϊτθσ απολογιςτικισ ζκκεςθσ. Θ δεφτερθ απολογιςτικι ζκκεςθ αποςτζλλεται ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-

2020 με κοινοποίθςθ ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. 
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Θ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014 2020 ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔ ΡΑΑ 2014 2020, λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

αναγραφόμενα ςτισ δφο απολογιςτικζσ εκκζςεισ αλλά και τα ςτοιχεία που τθρεί θ ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-

2020 ωσ αποτζλεςμα τθσ Εποπτείασ των ΤΡ, ειςθγοφνται κατά περίπτωςθ, για κάκε ΤΡ και ΟΤΔ 

ξεχωριςτά, είτε τθν ςυνζχεια των ΤΡ ωσ ζχουν, είτε τθν μείωςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ΤΡ είτε 

τθν αφξθςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ΤΡ. 

Θ ΟΤΔ οφείλει να αναρτιςει επεξθγθματικζσ πινακίδεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςφμφωνα με τθν 

ςτθν παράγραφο 2.2.β, του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014.» 

 
 
 

Άρκρο 18 
Το άρκρο 37 αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«Άρκρο 37 
Σροποποίθςθ του Σοπικοφ Προγράμματοσ  

 
Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ΤΡ, είναι δυνατι θ τροποποίθςι του. Οι προτεινόμενεσ 
τροποποιιςεισ δε κα πρζπει να επθρεάηουν τθν ολοκλθρωμζνθ διάςταςθ του ΤΡ. 
Θ μεταφορά ποςϊν μεταξφ Υποδράςεων διαφορετικϊν κεματικϊν κατευκφνςεων απαιτεί 
τροποποίθςθ του ΤΡ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ΟΤΔ και ζγκριςθσ από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014- 
2020, ενϊ θ μεταφορά ποςϊν μεταξφ Υποδράςεων τθσ ίδιασ κεματικισ κατεφκυνςθσ του ΤΡ, 
πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ. Θ ςχετικι απόφαςθ κονιοποιείται ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ 
Ρεριφζρειασ και ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020. 
Θ προςκικθ νζασ Υποδράςθσ και θ απενεργοποίθςθ Υποδράςεων απαιτεί τροποποίθςθ του ΤΡ, 
αφοφ πρϊτα θ Υποδράςθ που απενεργοποιείται ζχει προκθρυχτεί και δεν ζχει υπάρξει ςχετικό 
επενδυτικό ενδιαφζρον. Κατάργθςθ ι προςκικθ κεματικισ κατεφκυνςθσ επιτρζπεται και εξετάηεται 
ωσ τροποποίθςθ τοπικισ ςτρατθγικισ. Το ςχετικό αίτθμα τίκεται από τθν ΟΤΔ, με επαρκι 
αιτιολόγθςθ και εγκρίνεται από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014- 2020. 
Οι υπερδευςμεφςεισ του προχπολογιςμοφ των προςκλιςεων, δεν ςυνιςτοφν τροποποίθςθ ΤΡ ι 
επιπλζον κατανομι πόρων, εκτόσ εάν οι πλθρωμζσ του ΤΡ υπερβοφν το 100% τθσ δθμόςιασ 
δαπάνθσ του, βάςει των εν λόγω υπερδεςμεφςεων. Στθ περίπτωςθ αυτι απαιτείται πρόςκετθ 
κατανομι πόρων.». 

 
Άρκρο 19 

Το άρκρο 39 αντικακίςταται ωσ εξισ : 
«Άρκρο 39 

Επιβολι κυρϊςεων ςτθν ΟΣΔ κατά τθν εφαρμογι του Σοπικοφ Προγράμματοσ 
 

Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ΤΡ κα επιβλθκοφν κυρϊςεισ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
1. μθ τιρθςθ των οδθγιϊν και υποδειγμάτων τθσ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, 
2. δθμοςίευςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, 
3. ςφνκεςθ επιτροπϊν αξιολόγθςθσ και προςφυγϊν που δεν πλθροί τουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ που τίκενται, 
4. μθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων για το δικαίωμα υποβολισ προςφυγϊν, 
5. μθ τιρθςθ των προκεςμιϊν για τθν υποβολι αιτιςεων ςτιριξθσ και υποβολισ προςφυγϊν 

από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ, 
και οι οποίεσ κεραπεφονται μόνο με επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ και οι οποίεσ οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα/ςυνυπαιτιότθτα τθσ ΟΤΔ, αναφορικά με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ, επιβάλλεται ποινι 
φψουσ 1% επί του προκθρυςςόμενου ποςοφ και μζχρι €5.000.  
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Σε περιπτϊςεισ ελζγχων δικαιοφχων του Υπομζτρου 19.2 από τουσ αρμόδιουσ φορείσ του Άρκρου 2 
και ςε περιπτϊςεισ διαπιςτϊςεων αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν ωσ αποτζλεςμα ελζγχων 
επιβάλλεται ποινι ςτθν ΟΤΔ φψουσ 5% επί του αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ και μζχρι 
5.000€. Θ κφρωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ που κοινοποιοφνται ςτθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ 
οικείασ Ρεριφζρειασ προβλιματα και παρατυπίεσ, που διαπιςτϊνονται από τθν ΟΤΔ φςτερα από 
δικό τθσ ζλεγχο και αφοροφν αποδεδειγμζνα ενζργειεσ του δικαιοφχου μετά τθν καταβολι τθσ 
ενίςχυςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ ΟΤΔ ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ 
Ρεριφζρειασ, πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του ςχετικοφ ελζγχου. Οι κυρϊςεισ δεν επιβάλλονται 
ςτισ περιπτϊςεισ που θ παρατυπία δεν αποτελεί αποδεδειγμζνα υπαιτιότθτα τθσ ΟΤΔ. 
Σε περίπτωςθ που ςυντρζχουν περιςςότερεσ τθσ μίασ εκ των ανωτζρω περιπτϊςεων, οι κυρϊςεισ 
επιβάλλονται ςωρευτικά ςτθν ΟΤΔ για κάκε μία από αυτζσ. 
Μετά τθν διαπίςτωςθ των ανωτζρω από τθν ΕΥΔ (ΕΡ) τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ι τθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014 -
2020, ι τθν ΕΥΔ ΡΑΑ 2014 -2020, θ ΟΤΔ καλείται να διατυπϊςει εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν εγγράφωσ τισ απόψεισ τθσ ςτον φορζα που ζκανε τθν ςχετικι διαπίςτωςθ. 
Στθν περίπτωςθ που θ ΟΤΔ δεν υποβάλει ςτθν προκεςμία αυτι, τισ απόψεισ τθσ ι αυτζσ δεν 
κρικοφν βάςιμεσ, ο φορζασ που διαπίςτωςε τισ ανωτζρω παραβάςεισ, ειςθγείται τθν τροποποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του ΤΡ ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020. Θ τροποποίθςθ αυτι επιφζρει μείωςθ των 
εγκεκριμζνων πιςτϊςεων του Υπομζτρου 19.4, ανάλογα με τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ κατά τα 
ανωτζρω και εκδίδει ςχετικι απόφαςθ τροποποίθςθσ. Οι πιςτϊςεισ που αφαιροφνται από το 
Υπομζτρο 19.4 δφναται να μεταφερκοφν ςε άλλα Υπομζτρα ι Υποδράςεισ του ΤΡ μετά από ςχετικό 
αίτθμα τθσ ΟΤΔ.» 
 
 

Άρκρο 20 
 

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ’ αρικ. 13214/30-11-2017 (Βϋ4268) απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων όπωσ τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικ. 7888/14-9-2018 (Βϋ4178) και υπ’ 
αρικ. 355/17-1-2019 (Βϋ65) όμοιεσ. 
Θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 
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