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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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ΠΑΑ 2007-2013 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 
LEADER 
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Άρθρο 1 

Γενικά στοιχεία τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER 

1.1 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. ……… 

αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού 

προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με 

την επωνυμία: «………………..», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).  

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από ……….. Σύμβαση 

μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας 

Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. 

1.2 Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι: 

(συμπληρώνονται επιγραμματικά από την Ο.Τ.Δ.) 

1.3 Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα και υπομέτρα: 

ΜΕΤΡΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

41. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης: 
411. Ανταγωνιστικότητα 
413.Ποιότητα ζωής/ Διαφοροποίηση 

 

L123 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 
δασοκομικών προϊόντων 

L311 
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες 

L312 
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

L321 
Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

L323 
Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής 
κληρονομιάς 

421: Διατοπική και διακρατική 
συνεργασία 

421α Διατοπική συνεργασία 

421β Διακρατική συνεργασία 

431: Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση 
δεξιοτήτων, εμψύχωση 

431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 

 

1.4 Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά 

Διαμερίσματα:  

(συμπληρώνεται από την Ο.Τ.Δ. και επιπλέον αναφέρονται τυχόν περιορισμοί ως προς 

την υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές τοπικών 

διαμερισμάτων). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί 

ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 

στο Παράρτημα I της παρούσας. 
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1.5 Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος έχουν εγκριθεί με τις αποφάσεις του 

σημείου 1.1 ανωτέρω συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις Δημόσιας 

Δαπάνης ύψους ….. Ευρώ από τα οποία τα …… Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική 

Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και τα …… Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της πρόσκλησης 

2.1 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο 

του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο/α ………………………, 

δράση/εις ……………………. του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER 

(αναφέρονται οι σχετικοί κωδικοί και οι τίτλοι, π.χ. Μέτρο 41 – Υπομέτρο L312: 

«Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» - δράση L312-1: 

«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» κ.λπ.). 

2.2 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης 

της δράσης/εων στην/ις οποία/ες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι ενδεικτικά 

ως εξής: 

Υπομέτρο  Δράση Ενδεικτικό Συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική Δημόσια 

Δαπάνη (Κοινοτική & 

Εθνική συμμετοχή) 

    

    

    

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης 

αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας. 

Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναμορφώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) 

κατόπιν έγκρισης από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Διαφοροποίηση τροποποιήσεων του τοπικού 

προγράμματος με μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των δράσεων και β) κατόπιν 

κατανομής πρόσθετων πιστώσεων στο τοπικό πρόγραμμα από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις τοπικών προγραμμάτων στα οποία το ποσοστό 

ενίσχυσης μεταβάλλεται μετά το 2010 θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι: "Στην 

περίπτωση επιλογής της πρότασης μετά την 31/12/2010, ο δικαιούχος υποχρεούται 
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κατά την υπογραφή της σύμβασης με την ΟΤΔ, να αποδείξει τη δυνατότητα κάλυψης 

της επιπλέον ιδιωτικής συμμετοχής." 

2.3 Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της 

υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του έργου. 

2.4 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν: 

I. ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους 

δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή 

II. υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους 

ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Στο υπόδειγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα 

οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν. 

III. κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια), σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, 

IV. κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή, 

V. πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, 

VI. η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) (συμπληρώνονται κατά περίπτωση τυχόν τροποποιήσεις της) και 

η με αρ. 2974/710/8-4-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού) 

(συμπληρώνονται κατά περίπτωση τυχόν τροποποιήσεις της), σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD) 

VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό 

πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ, σε ηλεκτρονική μορφή (CD) 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια εφαρμογής τοπικού προγράμματος 

Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του τοπικού 

προγράμματος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015. 
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Άρθρο 4 

Ενημέρωση υποψήφιων δικαιούχων και παραλαβή πρόσκλησης 

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., 

Δ/νση: ……………………………, τηλ. ………….. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: ………………………………. 

Περίληψη της πρόσκλησης έχει σταλεί προς δημοσίευση στον τοπικό ή/και εθνικό 

(συμπληρώνεται ανάλογα) τύπο και συγκεκριμένα: ……………………………. 

 

Άρθρο 5 

Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., 

αποκλειστικά εγγράφως. 

5.2 Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την Ο.Τ.Δ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής). 

5.3 Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα 

της Ο.Τ.Δ. στην ως άνω προθεσμία. 

5.4 Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 

όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται 

αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Άρθρο 6 

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων 

6.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η ………….. και ώρα 

………… 

6.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: …..…………………………… 

είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την 

ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της 

Ο.Τ.Δ. ………..»  

6.3 Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με 

συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να 
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περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη 

των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση 

υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε 

αυτούς που την υπέβαλαν.  

6.4 Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου. 

6.5 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η Ο.Τ.Δ. μπορεί να προβεί σε παράταση της 

προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Για την παράταση τηρείται ο τρόπος 

δημοσίευσης της παρ. 5 του άρθρου 17 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010).  

6.6. Η ΟΤΔ απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε περίπτωση 

που έχει διαθέσιμες πιστώσεις και εφόσον: 

α) δεν έχει συγκεντρώσει αξιόλογες προτάσεις από δυνητικούς δικαιούχους ή 

β) έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την καταληκτική ημερομηνία 

της τελευταίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη δράση/εις 

ή 

γ) εκτιμά ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός έτους έχει μεταβληθεί το επενδυτικό 

ενδιαφέρον στην περιοχή 

 

Άρθρο 7 

Περιεχόμενο προτάσεων 

7.1 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο 

υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας, στην 

ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από επιστολή-αίτηση του 

υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας. 

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας και 

της αίτησης απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

7.2 Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το 

πρωτότυπο) και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Οι φάκελοι υποβάλλονται και 

ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ………………. (συμπληρώνεται εφόσον έχει 

ολοκληρωθεί η σχετική διαδικτυακή εφαρμογή). Σε περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει το 

έντυπο πρωτότυπο. 

7.3 Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η 

υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του. 
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Άρθρο 8 

Αξιολόγηση προτάσεων 

8.1 έως 8.12 (Συμπληρώνονται από την Ο.Τ.Δ σύμφωνα με τις παραγράφους  1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 και 19 του άρθρου 18 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης 

των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν 

κατάλληλα. Ειδικά στην παρ. 2 συμπληρώνεται ότι: Τα κριτήρια είναι αυτά που 

αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα III  και IV της παρούσας. Όσοι υποψήφιοι 

δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή όσοι δεν προσκομίσουν κάποιο ή όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των εν λόγω κριτηρίων σύμφωνα με 

τα Παραρτήματα III και IV αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία). (Επιπλέον 

σημειώνεται ότι η ΟΤΔ μπορεί να προσθέτει επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας 

σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, εφόσον αυτά απορρέουν από το 

τοπικό πρόγραμμα και είναι ανάλογα των απαιτήσεων αυτού, μετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας). 

8.13 Η ΟΤΔ (όργανα της εταιρείας, επιτροπές και μέλη αυτών, στελέχη της εταιρείας) 

δεν επιτρέπεται να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή από τους υποψήφιους δικαιούχους 

για την αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεών τους. 

8.14 Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινίσεις 

μόνο επί ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών και σε καμία περίπτωση συμπλήρωση 

αυτών ή νέων δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 9 

Υποβολή ενστάσεων 

9.1 έως 9.4 (Συμπληρώνονται από την Ο.Τ.Δ. Δ σύμφωνα με τις παραγράφους  9, 10, 

11 και 12 του άρθρου 18 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

(ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα. Ειδικά στην 

παρ. 9 καθορίζεται ακριβώς η προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε ημέρες) 
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Άρθρο 10 

Ένταξη έργου στον Άξονα 4 του ΠΑΑ – Υπογραφή σύμβασης με την Ο.Τ.Δ. 

10.1 Η ένταξη των έργων πραγματοποιείται για όσες εκ των προτάσεων επαρκούν οι 

διαθέσιμες πιστώσεις ανά δράση κατά τη φθίνουσα σειρά της οριστικής βαθμολογίας 

τους. 

10.2 – 10.3 (Συμπληρώνονται από την Ο.Τ.Δ. σύμφωνα με τις παραγράφους  15 και 16 

του άρθρου 18 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα.) 

10.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρωση των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας 2.5, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 

και 3.13. Για το λόγο αυτό, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τα ανωτέρω, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή 

νομίμως επικυρωμένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις περί μη πτώχευσης, λύσης και 

εκκαθάρισης θα πρέπει να αντικατασταθούν από τα σχετικά πιστοποιητικά, ως 

ακολούθως: 

α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα 

πριν την υπογραφή της σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν 

τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό, 

β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα πριν την υπογραφή της σύμβασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Διευκρινίζεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών 

τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδονται από την 

αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 

αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης. 

10.5 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι φορολογικά 

και ασφαλιστικά ενήμερος. 

10.6 (Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της 

παρούσας Υ.Α.). 

10.7 (Στην περίπτωση που η ΟΤΔ προτίθεται να ζητήσει από τους δικαιούχους την 

υποβολή εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης, 

συμπληρώνεται σχετική αναφορά.). 
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Άρθρο 11 

Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων 

11.1. – 11.15 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις παραγράφους 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 και 15 του άρθρου 19 της με αρ. 401/2010 Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν 

κατάλληλα) 

11.16 – 11.21 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ οι παράγραφοι 1 έως 6 του άρθρου 2 

της παρούσας Υ.Α., αφού διαμορφωθούν κατάλληλα) 

 

Άρθρο 12 

Καταβολή ενίσχυσης στο δικαιούχο 

12.1 – 12.14 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

20 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα.) 

 

Άρθρο 13 

Έλεγχοι 

13.1 – 13.7 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

24 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα.) 

 

Άρθρο 14 

Ενημέρωση δικαιούχων σχετικά με τη δημοσιοποίηση δεδομένων τους 

(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 της με 

αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) η οποία θα 

πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα.) 

 

Άρθρο 15 

Πρόσβαση σε έγγραφα - Προϋποθέσεις 

15.1- 15.4 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 

του άρθρου 23 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
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Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα.) 

 

Άρθρο 16 

Διεκπεραίωση καταγγελιών – αναφορών 

16.1 Σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας, αναφοράς, αίτησης οποιουδήποτε 

ενδιαφερομένου προς την ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του τοπικού προγράμματος ή/και την διαδικασία επιλογής της παρούσας 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η τελευταία απευθύνει στην Ομάδα ερώτημα – αίτημα για 

την παροχή στοιχείων και απόψεων επί αυτών. 

16.2 – 16.4 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 

του άρθρου 25 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα.) 

 

Άρθρο 17 

Επιβολή κυρώσεων στην ΟΤΔ κατά την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος 

17.1 – 17.2 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του 

άρθρου 26 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) τα οποία θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα.) 

 

 

 

Εγκρίνεται με την με αρ. ……………… απόφαση του Επιπέδου Λήψης 

Αποφάσεων της Ομάδας (ΕΔΠ/ΔΣ). 

 

 
Παρατήρηση προς την ΟΤΔ: Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της με αρ. 

401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) 

διαμορφώνεται αντίστοιχα το περιεχόμενο της πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις περιλαμβάνει για κάθε 

μία από αυτές: 

 Τον κωδικό και τον τίτλο της δράσης 

 Την αναλυτική περιγραφή της δράσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα. Επιπλέον συμπληρώνονται όροι, περιορισμοί και 

προϋποθέσεις υλοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και στο 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 (401/2010 Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010), 2974/710/8-4-2009 Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής 

Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού) κ.λπ.), 

 Τη μορφή των δικαιούχων, 

 Τα ποσοστά ενίσχυσης και τις πηγές χρηματοδότησης με αναφορά στις 

περιπτώσεις αλλαγής του ποσοστού ενίσχυσης μετά το 2010, 

 Την περιοχή εφαρμογής της δράσης, 

 Τις επιλέξιμες δαπάνες (στην περίπτωση που αυτές είναι κοινές για περισσότερες 

της μιας προκηρυσσόμενες δράσεις παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, χωρίς να 

επαναλαμβάνονται). 

 
II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
 
III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 
 
IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 
 
V. ΠΊΝΑΚΑΣ ΤΙΜΏΝ ΜΟΝΆΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ 
Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ  

 
VI. η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) (συμπληρώνονται κατά περίπτωση τυχόν τροποποιήσεις της) και η με 

αρ. 2974/710/8-4-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού) 

(συμπληρώνονται κατά περίπτωση τυχόν τροποποιήσεις της). 

 
VIΙ. Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ 


