
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
2014-2020».

2 Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαρια-
σμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020.

3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Φ450/23759/1220/24.5.2016 (Β΄ 1740) απόφα-
σης της Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων με θέμα «Εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 
έως 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 561/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
μεταφορών που διενεργούνται με συγκεκριμένα 
οχήματα.

4 Καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των 
προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο 
εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
του ΕΠΑλΘ 2014-2020, άρθρο 62 παρ. 1α του Καν. 
(ΕΚ) 508/2014, μέτρο 8.3.1.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 81659 (1)
Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ-

ΔΑ 2014-2020».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας υπουργείων.

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) περί διορισμού υπουργών, 
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (Β΄ 3722).

7. Την με αριθμ. πρ. 3045/27.6.2017 επιστολή της ΕΥΔ 
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

8. Την υπ’ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Το με αριθμ. πρωτ.: 78149/12.7.2017, ενημερωτικό 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, της ΕΥΣΕ.

10. Την με αριθμ. πρωτ.: 78179/13.7.2017, εισήγηση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Αναπληρωτή Υπουργό με θέμα «Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας».

11. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για 
την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλά-
δας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και 
την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των 
αξόνων του προγράμματος.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας δύναται να εντάξει:
1. στον άξονα προτεραιότητας 6 του οικείου ΠΕΠ πρά-

ξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 220 % του προβλεπό-
μενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

2. στον άξονα προτεραιότητας 9 του οικείου ΠΕΠ πρά-
ξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο 
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οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 235 % του προβλεπό-
μενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

3. στον άξονα προτεραιότητας 11 του οικείου ΠΕΠ 
πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, 
ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 190 % του προβλε-
πόμενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΠΕΠ δεν μπορεί να 
υπερβεί το 123 % και θα αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της 
επικείμενης αναθεώρησης.

Η υπέρβαση των τιθέμενων στην παρ. 1 του άρθρου 33 
του ν. 4314/2014 ορίων επιτρέπεται μόνο για την ένταξη 
πράξεων των κατηγοριών που αναφέρονται στο ειση-
γητικό 10.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 2/ 46765 / ΔΛΔ / Δ΄ (2)
Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαρια-

σμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 

και Θάλασσας 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Τα-

μείου Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1646/1951 περί κυρώσεως και 

συμπληρώσεως του α.ν. 1500/50 «Περί ρυθμίσεως των 
εκτός Δημοσίας Ληψοδοσίας Ειδικών Λογαριασμών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 4405/13.7.2016 (ΦΕΚ Α΄ 129/13.7.2016) «Κύρω-
ση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρα-
τόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ε.Ε και άλλες 
διατάξεις, άρθρο δέκατο παραγρ. 9β,β για τον ορισμό 
της «Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξα-
κρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του 
Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης ως Αρχή Πιστοποίησης.

4. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «α) Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, β) Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις».

5. Την με αριθμό 2/68151/0004/26.10.2015 (ΦΕΚ Β΄/
2310/26.10.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω-
τή Υπουργού», στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές 
κοκ, όπως ισχύει.

6. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

7. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1011/2014 
της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, για τη θέ-
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα που πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή ορισμένων 
πληροφοριών στην Επιτροπή και λεπτομερών κανόνων 
που διέπουν τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δικαι-
ούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, 
αρχών ελέγχου και ενδιάμεσων φορέων.

8. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 
2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβου-
λίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) 861/2006, (ΕΚ) αριθμ. 
1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

9. Την Εκτελεστική απόφαση της ΕΕ αριθμ. C(2015)
7417/23.10.2015 για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Ταμείου Θάλασσας και Αλι-
είας 2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 
θάλασσας 2014-2020» για την ενίσχυση από το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στην Ελλάδα.

10. Το με αριθμ. 67178/4022/15.6.2017 έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Επενδύσεων - (ΕΣΠΑ), στο οποίο διαλαμβάνεται 
αίτημα σύστασης λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, στον οποίο θα κατατίθεται η κοινοτική συνδρομή 
του έργου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, σε συνδυ-
ασμό με τα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(κεντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαρια-
σμό 710 ένα δευτεροβάθμιο λογαριασμό σε ευρώ με 
τίτλο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Ε.Π για 
την Ελλάδα».

2. Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού 
ως ακολούθως:

• Θα πιστώνεται:
Α. Με τα ποσά που θα μεταφέρονται απ’ ευθείας σ’ 

αυτόν με εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρη-
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ματοδότηση των έργων που θα εκτελούνται στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας και Αλι-
είας περιόδου 2014-2020.

Β. Θα χρεώνεται:
Η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού θα γίνεται μόνο 

με εντολές που θα εκδίδει η Διεύθυνση Λογαριασμών 
Δημοσίου - Τμήμα Δ΄ κατόπιν εγγράφου της «Ειδικής 
Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης» της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης. Τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρο-
νται σε πίστωση του λογαριασμού 23/200542 «Έσοδα 
από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)» και στη μερίδα του 
Υπόλογου Συμψηφισμών.

Το τμήμα Δ΄ Χρηματικών Δοσοληψιών της Διεύθυνσης 
Λογαριασμών Δημοσίου, μετά την αναγγελία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του αντίστοιχου ποσού 
στον ανωτέρω λογαριασμό του Δημοσίου 23/200542, θα 
εμφανίζει αυτό στα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημο-
σίων Επενδύσεων.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύτερο 
δυνατόν στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου - Τμή-
μα Δ΄, κάθε πραγματοποιούμενη πίστωση των εν λόγω 
λογαριασμών με τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Ι

Αριθμ. Φ450/23935/860 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

Φ450/23759/1220/24.5.2016 (Β΄ 1740) απόφα-

σης της Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων με θέμα «Εξαιρέσεις από τα άρθρα 

5 έως 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 561/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

μεταφορών που διενεργούνται με συγκεκριμέ-

να οχήματα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5Α του άρθρου 14 

του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), όπως συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 37 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 561/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 165/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Α2/οικ.33354/2463/07 υπουργι-
κή απόφαση (Β΄ 967) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγη-

σης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες 
αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών».

5. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
σης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τη με αριθμ. πρωτ.: 4402/88/2017 (Β΄ 127) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 11226/133908/30.11.2016 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3903).

10. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 
του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» [(Άρθρο πρώτο του προεδρικού 
διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)].

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 561/2006, όπως ισχύει, κάθε κράτος 
μέλος της ΕΕ μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από τα άρθρα 
5 έως 9 του Κανονισμού στις αναφερόμενες μεταφορές 
του άρθρου αυτού.

12. Την ανάγκη τροποποίησης της Φ450/23759/1220/
2016 (Β΄ 1740) υπουργικής απόφασης.

13. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 1 της απόφασης της Υφυπουργού Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθμό Φ450/23759/
1220 (Β΄ 1740/15.6.2016), προστίθεται περίπτωση ζ ως 
εξής:

«ζ. Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), οχήματα ιδιοκτη-
τών αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 
που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από 
γεωργικές επιχειρήσεις, για μεταφορά εμπορευμάτων 
στο πλαίσιο της οικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας 
σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από την εκάστοτε βάση 
δραστηριοποίησης της θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Για την απόδειξη της πλήρωσης της προϋπόθεσης κυ-
κλοφορίας σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων, οι ιδιοκτήτες 
των ΦΙΧ οχημάτων δηλώνουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και στις 
κατά τόπον υπηρεσίες της Τροχαίας:

α) την περίοδο κυκλοφορίας του οχήματος, η οποία δε 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και ταυτίζεται με την 
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περίοδο συγκομιδής, την εκάστοτε ακτίνα κυκλοφορίας 
των ΦΙΧ οχημάτων ιδιοκτητών αυτοπροωθούμενων θε-
ριζοαλωνιστικών μηχανών, τη βάση δραστηριοποίησης 
της επιχείρησης και τη χρονική διάρκεια της κάθε δρα-
στηριοποίησης, και,

β) το πρόγραμμα αναχώρησης και άφιξης των ΦΙΧ οχη-
μάτων ιδιοκτησίας τους βάσει των ημερών εργασίας της 
θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται τρεις (3) εργά-
σιμες ημέρες προ της έναρξης της κάθε εργασίας της 
επιχείρησης.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 21 Ιουλίου 2017 

Οι Υπουργοί

Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Μεταφορών και Τροφίμων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 1119 (4)
Καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των 

προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο 

εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

του ΕΠΑλΘ 2014-2020, άρθρο 62 παρ. 1α του Καν. 

(ΕΚ) 508/2014, μέτρο 8.3.1.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2014 και ειδικότερα το άρθρο 35.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 
2014 και ειδικότερα το άρθρο 62.

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 
της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με 
τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 
508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά 
την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων 
για τις πράξεις.

5. Την C(2014) 7801 final/29.10.2014 Εκτελεστική από-
φαση της Επιτροπής της 29.10.2014 «για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα».

6. Το ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/
23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

8. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) που αφο-
ρά στην «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...... μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.

9. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

10. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2, (Α΄ 20), όπως 
ισχύει.

11. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 
C (2015) 7417 / 26.10.2015, που αφορά την έγκριση του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.

12. Την υπ’ αριθμ. 134453/22.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/
2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΠΔΕ [(Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/ 26.9.2014 (ΦΕΚ 
2573/τ.Β΄/2014)].

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατά-
σταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 υπουρ-
γικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δα-
πανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

14. Την υπ’ αριθμ. 1435/14.6.2016 (ΦΕΚ 1839/Β΄/2016) 
«πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία το-
πικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη 
για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του 
ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της 
Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 
2014-2020».

15. Την υπ’ αριθμ. 1637/8.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2174) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης για την 
αξιολόγηση και επιλογή των προγραμμάτων τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 19 «Στή-
ριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - 
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και της Προτεραιότητας 4 
«Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασ-
σας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020)».

16. Την υπ’ αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/
31.10.2016) κοινή υπουργική απόφαση Οικονομίας, 
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Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
και Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάρ-
γηση της αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/2008).

17. Την υπ’ αριθμ. 99/23.1.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/2017) 
κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως κατεβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, σύμ-
φωνα με το αρ. 71 του ν. 4314/2014».

18. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΣΔΕ ΕΠΑλΘ), 
όπως εγκρίνεται και ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β΄/2016) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προ-
τάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 
του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατα-
νομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης».

20. Την αριθμ. 2536/35588/27.3.2015 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 
Φορέων του Δημοσίου αριθμ. φυλ. 195/30.3.2015) με το 
οποίο διορίζεται ο Κασίμης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, 
στη Θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων του Υ.Π.Α.Α.Τ. με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ει-
δικών Θέσεων.

21. Την αριθμ. 1376/13948/7.2.2017 (ΦΕΚ 395/Β΄/
4.11.2017) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
με εντολή Υπουργού «στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο-
τικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος 
και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

22. Την υπ’ αριθμ. 1992/3.8.2016 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δ.Κ.Π. με θέμα «Απο-
τελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας 
Φακέλων Α φάσης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσε-
ων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο 
πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».

23. Την υπ’ αριθμ. 25400/27.10.2016 απόφαση Γενι-
κού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δ.Κ.Π. με θέμα 
«Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμό-
τητας Φακέλων Β φάσης και βαθμολόγηση των τοπικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανά-
πτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».

24. Τα κριτήρια ένταξης πράξεων για τα μέτρα 8.3.1 και 
8.3.3 της Προτεραιότητας 4, όπως αυτά εγκρίθηκαν με 
την 893/31.5.2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτ. 
Πολιτ. και Διαχ. Κοιν. Φυσικών Πόρων, από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠΑλΘ.

25. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τη μέθοδο καταβολής της ενίσχυσης για την προε-
τοιμασία των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο 

πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του 
ΕΠΑλΘ 2014-2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 1435/14.6.2016 (ΦΕΚ 1839/Β΄/2016) «πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών το-
πικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανά-
πτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 
και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης 
και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και 
συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 5 αυτής.

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των απαραίτη-
των διαδικασιών για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του μέτρου 8.3.1 «Στήριξη για την προετοιμα-
σία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» της Προτεραιό-
τητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 62 παρ. 1(α) του Καν. (ΕΕ) 508/2014.

Άρθρο 2
Αρμόδιοι φορείς

Για την εφαρμογή των ανωτέρω αρμόδιοι είναι οι εξής:
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑλΘ), η 
οποία σύμφωνα με το ν. 4314/2014, όπως ισχύει, είναι 
αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΕΠΑλΘ 
2014-2020.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί-
βωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ως 
Αρχή Πιστοποίησης.

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

4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ ως αρμόδια Υπηρεσία για τις πληρωμές των 
δαπανών, όπως ορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
134453/22.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/2015) κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.9.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Ομάδες Τοπικής Δρά-
σης (ΟΤΔ) που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων επιλε-
ξιμότητας της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προτά-
σεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

Άρθρο 4
Ένταξη πράξεων

Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ σύμφωνα με την Διαδικασία ΔΙ_2 «Επι-
λογή και έγκριση πράξης» του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 
Θάλασσας (ΣΔΕ ΕΠΑλΘ) θα προβεί ανά δικαιούχο στην 
ένταξη σχετικής πράξης, που θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. 
Οι ΟΤΔ, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία χορή-
γησης κωδικού από το Ολοκληρωμένου Πληροφοριακό 
Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
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μέσω του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ (Προτεινόμενο Τεχνικό Δελτίο 
Πράξης και προτεινόμενο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου) 
σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία. 

Ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης και η αξιολόγη-
ση της προτεινόμενης πράξης γίνεται σύμφωνα με τα 
κριτήρια, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης για τα εν λόγω μέτρα λαμβάνοντας 
υπόψη συμπληρωματικά τα δικαιολογητικά έγγραφα 
των Φακέλων Α και Β, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από 
τους δικαιούχους στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης 
καθώς και την υπ’ αριθμ. 25400/27.10.2016 απόφαση Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δ.Κ.Π. με θέμα 
«Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμό-
τητας Φακέλων Β φάσης και βαθμολόγηση των τοπικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανά-
πτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020». 
Επιπλέον, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ κατά την αξιολόγηση της αίτη-
σης χρηματοδότησης ελέγχει και το Σχέδιο απόφασης 
υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα (έντυπο Ε.Ι.1_5) που 
υποβάλλεται συνημμένα στην αίτηση χρηματοδότησης.

Εφόσον η πρόταση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 2014-2020 εισηγείται θετικά (έντυπο Ε.Ι.2-4 
του Σ.Δ.Ε. ΕΠΑλΘ) και εντάσσει τη σχετική πράξη.

Άρθρο 5 
Υποχρέωση χρηματοδότησης 

Η υποχρέωση χρηματοδότησης της πράξης απορρέει 
από την υπ’ αριθμ. 1435/14.6.2016 (ΦΕΚ 1839/Β΄/2016) 
«πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρα-
τηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοι-
νοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική 
Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-
2020 και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλη-
σης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020 
καθώς και από την υπ’ αριθμ. 25400/27.10.2016 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δ.Κ.Π. με θέμα 
«Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμό-
τητας Φακέλων Β φάσης και βαθμολόγηση των τοπικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανά-
πτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».

Άρθρο 6
Διαδικασία χρηματοδότησης, πληρωμών 
και διοικητικής επαλήθευσης δαπάνης

Η διαδικασία χρηματοδότησης της πράξης γίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙV_1 «Χρηματοδότηση 
πράξεων και πληρωμές», καθώς και σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην υπ’ αριθμ. 134453/22.12.2015 (ΦΕΚ 2857/
Β΄/2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (ΦΕΚ 
2573/τ.Β΄/2014).

Η διοικητική επαλήθευση δαπάνης πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ Διαδικασία 
ΔΙΙ_5 ‘Διοικητική επαλήθευση δαπάνης’ μέσω του Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ), όπως ορίζει το ΣΔΕ. Κατόπιν οριστικοποίησης 

της ανωτέρω διαδικασίας, η δημόσια χρηματοδότηση 
που αναλογεί στους δικαιούχους, καταβάλλεται από 
την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών. Η πλη-
ρωμή πραγματοποιείται στο ακέραιο και αποκλειστικά 
στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, χωρίς κανένα 
ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να ει-
σπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους δικαιού-
χους. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.

Για τις περιπτώσεις τοπικού προγράμματος πολυταμει-
ακής προσέγγισης οι επιλέξιμες δαπάνες, που αφορούν 
και στα δύο ταμεία, επιμερίζονται ανάλογα με το πο-
σοστό συμμετοχής του κάθε ταμείου στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) του εν λόγω τοπικού 
προγράμματος όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ’ 
αριθμ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β΄/2016) υπουργική 
απόφαση «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για 
την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 
2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πι-
στώσεων Δημόσιας Δαπάνης».

Δεδομένου ότι το σύνολο επιλέξιμων δαπανών, που 
αφορούν στην προετοιμασία και υποβολή τοπικού προ-
γράμματος αποτελούν άυλες ενέργειες, δεν απαιτείται η 
διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης κατά την πραγματοποί-
ηση των εν λόγω διοικητικών ελέγχων.

Άρθρο 7
Επιλεξιμότητα δαπανών 
προπαρασκευαστικών ενεργειών

1. Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας των τοπικών προγραμμάτων αφορούν 
σε δαπάνες άυλου χαρακτήρα και μπορούν να είναι οι 
κάτωθι:

α. δράσεις επιμόρφωσης για τοπικούς φορείς (μέλη 
ή διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων 
που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες),

β. δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση 
της τοπικής στρατηγικής όπως η διαβούλευση με την το-
πική κοινωνία/φορείς, μελέτη οικείας περιοχής ή άλλων 
σχετικών μελετών, συμβουλευτικές υπηρεσίες,

γ. λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτη-
ση για προπαρασκευαστική υποστήριξη με σκοπό την 
προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ομάδα έρ-
γου, εμπλεκόμενα στελέχη). Στις λειτουργικές δαπάνες 
δε συμπεριλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες σχετίζονται 
με την αγορά εξοπλισμού/παγίων ή την στήριξη της ΟΤΔ 
σε δράσεις εκτός της προετοιμασίας.

2. Δαπάνες που αφορούν στην σύνταξη της μελέτης 
ανάλυσης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονε-
κτημάτων (SWOT ανάλυση), καθώς και στη σύνταξη 
της στρατηγικής και την εξειδίκευση των δράσεων δεν 
αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Δεν αποτελούν επιλέξι-
μες δαπάνες όσες δαπάνες έλαβαν χρηματοδότηση από 
το ΕΠΑΛ 2007-2013.

3. Οι δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 
είναι επιλέξιμες, εφόσον πραγματοποιούνται μετά από 
την ημερομηνία έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέ-
σης / ΕΣΠΑ 2014-2020 (29/10/2014) έως την ημερομηνία 
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υποβολής του Φακέλου Β. Οι δαπάνες δεν μπορούν να 
υπερβούν το ποσό των 80.000 Ευρώ ανά πρόταση.

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

Ειδικότερα σε ότι αφορά:
• στα λειτουργικά έξοδα της προπαρασκευαστικής πε-

ριόδου πρέπει να υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση στον 
υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών που βαρύνουν 
το ΕΤΘΑ. Για τη μισθοδοσία πρέπει να εφαρμόζεται 
πρόγραμμα χρονοχρέωσης για την απασχόληση των 
στελεχών που εργάστηκαν για την προετοιμασία του 
προγράμματος για την Τοπική Ανάπτυξη.

• στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς το 
αναλυτικό κόστος ή εφόσον πρόκειται για παρεχόμενη 
εργασία, οι σχετικές ημερομηνίες παροχής αυτής και το 
αναλυτικό της κόστος ανά μονάδα χρόνου παροχής της 
και τα στοιχεία αυτά σε κάθε περίπτωση να αναφέρο-
νται στις σχετικές συμβάσεις δικαιούχου-προμηθευτή 
ή παρέχοντος την εργασία. Στις περιπτώσεις που έχει 
εφαρμογή εξετάζεται το «εύλογο κόστος» των δαπανών.

Άρθρο 8
Παρεχόμενη ενίσχυση

Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά, σε μία έως τρεις 
δόσεις το μέγιστο, με την προϋπόθεση της εμπρόθε-
σμης υποβολής των Φακέλων Α και Β και της τήρησης 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην 
πρόσκληση.

Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης ο επιμε-
ρισμός των δαπανών, που αφορούν στην προετοιμασία 
του τοπικού προγράμματος, μεταξύ των Ταμείων γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.

Άρθρο 9
Τήρηση λογιστικών βιβλίων και άλλων στοιχείων

1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση λογιστι-
κών βιβλίων, όπως αυτά προβλέπονται και από το αντί-
στοιχο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, για τη διακριτή, αποτε-
λεσματική και ενιαία παρακολούθηση των λογιστικών 
καταχωρήσεων και ειδικότερα τη λογιστική αποτύπωση 
των εισροών Δημόσιας Δαπάνης μετά την καταβολή της 
ενίσχυσης καθώς και η λογιστική αποτύπωση των επι-
λέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρες αρ-
χείο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην προ-
ετοιμασία και στην υποβολή του προτεινόμενου τοπικού 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων 
που δεν απαιτούνται ως συνημμένα των Φακέλων Α 
και Β, αλλά συνδέονται με άμεσο τρόπο με αυτούς. Τα 
στοιχεία θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή φωτο-
αντίγραφα αυτών.

Άρθρο 10
Λοιπές διαδικασίες

1. Πιθανή τροποποίηση απόφασης ένταξης γίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙΙ_9 Τροποποίηση απόφα-
σης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ)» του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ.

2. Πιθανή ανάκληση απόφασης ένταξης γίνεται σύμ-
φωνα με τη διαδικασία ΔΙΙ_12 «Ανάκληση απόφασης 
Ένταξης» του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ.

3. Ολοκλήρωση Πράξης γίνεται σύμφωνα με τη διαδι-
κασία ΔΙΙ_10 «Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» 
του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ.

4. Οι δαπάνες του μέτρου 8.3.1 «Στήριξη για την προετοι-
μασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» δεν υπόκεινται 
στις διαδικασίες τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων 
(Διαδικασία ΙΙ_11 «Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώ-
σεων (πράξεις πλην ΚΕ)», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
για τη συγκεκριμένη διαδικασία από το ΣΔΕ ΕΠΑλΘ.

Άρθρο 11
Δημοσιότητα

Οι δικαιούχοι του μέτρου 8.3.1 «Στήριξη για την προ-
ετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του 
ΕΠΑλΘ 2014-2020 υποχρεούνται για την τήρηση των 
κανόνων δημοσιότητας, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο 
άρθρο 119 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014.

Άρθρο 12
Διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων

Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδέχονται και να διευ-
κολύνουν τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όρ-
γανα, καθώς και να συμμορφώνονται με τα πορίσματα 
και αποτελέσματα αυτών. Στις περιπτώσεις που από τον 
έλεγχο αρμοδίων οργάνων διαπιστωθεί αχρεώστητη ή 
παράνομη καταβολή ποσών ενίσχυσης, τα ποσά αυτά 
θα ανακτώνται σύμφωνα τη διαδικασία ΔΙΙΙ_1 «Δημο-
σιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών αρχών/οργάνων» 
του ΣΔΕ ΕΠΑλΘ και την υπ’ αριθμ. 99/23.1.2017 (ΦΕΚ 
309/Β΄/2017) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δη-
μοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως κατεβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποί-
ηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θά-
λασσας σύμφωνα με το αρ. 71 του ν. 4314/2014».

Άρθρο 14
Διεκπεραίωση καταγγελιών

Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ είναι η αρμόδια Υπηρεσία για να ανα-
ζητήσει και συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και 
έγγραφα ώστε να εξετάσει το είδος της καταγγελίας, την 
σύνδεση της με το αντίστοιχο πρόγραμμα, την εγκυρό-
τητα της, τα πιθανά εμπλεκόμενα μέρη. Μετά και την 
εξέταση της καταγγελίας η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει 
σχετικό πόρισμα το οποίο και διαβιβάζει σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένου και του 
φορέα πληρωμών.

Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και καταργείται, ή τροποποιείται ή συμπληρώνεται με 
όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017 

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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*02027320408170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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