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ΘΕΜΑ: «1η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1547/26-2-2019 Υπουργικής
Απόφασης που αφορά το Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη
για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 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 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄265), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
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3. Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως ισχύει,
4. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/2019).
5. Tην αριθ. 242/14-1-2020 (ΦΕΚ 34/Β΄/2020) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού
και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα».
6. τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, το Ταμείο
Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του Καν (ΕΚ)
1083/2006
7. τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του Καν (ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου
8. τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Καν
(ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ)2799/1998, (ΕΚ)1290/2005, (ΕΚ)
485/2008 του Συμβουλίου.
9. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
10. τον Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση κατ΄ εξουσιοδότηση
του Κανονισμού (ΕΕ) 807/2004 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ)
1305/2013.
11. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
12. Το ΠΔ 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων».
13. Την υπ’ αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/2016) Κοινή Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
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14. Την με αριθ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/2016) κοινή υπουργική
απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 στις ΕΥΔ
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών» και όπως ισχύει κάθε
φορά
15. Την υπ. αριθμ. ΚΥΑ 2281/96031/14-09-2017 (ΦΕΚ 3277/Β’/2019), για την
«Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο
πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα Υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του
ΠΑΑ 2014 2020.»
16. Την με αριθμ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/2018)
Απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
17. Την υπ’ αριθ. 1435/14-06-2016 (ΦΕΚ 1839/Β΄/2016) πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για
Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και της
προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής»
του ΕΠΑλΘ 2014-2020.
18. Τη με αριθμ. 1927/27-6-2017 (ΦΕΚ 2297/Β΄/2017) πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για
Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020. (ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΤΑΑ: 20.000.000 €)
19. Την με αριθ. 3206/2016 υπουργική απόφαση για την έγκριση προγραμμάτων
τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την
επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑλΘ
2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης (Β΄ 4111 όπως έχει
τροποποιηθεί με τις με αριθμ. 3893/20-12-2017 (ΦΕΚ 4557/Β΄/2017) και
3671/13-9-2018 (ΦΕΚ 4136/Β΄/20-9-2018) Αποφάσεις.
20. Τη με αριθ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04-05-2016) υπουργική
απόφαση για τη θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»,
όπως κάθε φορά ισχύει.
21. Την με αριθμ. εισ. πρωτοκόλλου 1277/9-3-2020 ηλ. αλληλογραφία του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την οποία δίνεται η σύμφωνη γνώμη του.
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22. Το με αριθμ. Πρωτοκόλλου 910/12-3-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη της
Υπηρεσίας
23. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1547/26-2-2019 Απόφασης (ΦΕΚ 761/B΄/5-32019), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Το άρθρο 5 «Είδος της ενίσχυσης – Ποσά και ποσοστά στήριξης – Περίοδος
Επιλεξιμότητας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
«Είδος της ενίσχυσης – Ποσά και ποσοστά στήριξης – Περίοδος Επιλεξιμότητας
1.

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το
ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

2.

Η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει μέχρι το 20% της συνολικής δημόσιας
δαπάνης του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης σύμφωνα με την απόφαση
έγκρισής του και όπως κάθε φορά ισχύει.

3.

Στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει η ένταξη πράξεων σε συγκεκριμένες
κατηγορίες υποδράσεων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας,
των συλλογικών δράσεων, της δικτύωσης και της συνεργασίας όπως αυτές
εξειδικεύονται στο θεσμικό πλαίσιο υπομέτρου 19.2 και 19.3, σε ποσοστό
άνω του 10% του προϋπολογισμού των παραπάνω υπομέτρων αθροιστικά,
το ανωτέρω ποσοστό στήριξης του 19.4 μπορεί να ανέλθει μέχρι το 25% της
συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης
σύμφωνα με την απόφαση έγκρισής του και όπως κάθε φορά ισχύει. Στις
περιπτώσεις όπου μια πράξη δεν εμπίπτει στο σύνολό της στις ανωτέρω
κατηγορίες αλλά μέρος αυτής, τότε στον υπολογισμό του σχετικού ποσοστού
υπολογίζεται μόνο το ποσό των επιλέξιμων δαπανών αυτής που αφορούν
στην καινοτομία, τις συλλογικές ενέργειες και τη δικτύωση.
Για να είναι δυνατή η ανωτέρω αύξηση του ποσοστού στήριξης του
προϋπολογισμού του υπομέτρου 19.4 απαιτείται απόδειξη από την
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αιτούμενη ΟΤΔ της εκπλήρωσης των ανωτέρω όρων μέσω της αποστολής
τεχνικής έκθεσης προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 αφού
εξετάσει την τήρηση των σχετικών όρων, ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια
ΕΥΔ Επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) Περιφερειών, για τη δυνατότητα
αύξησης του εν λόγω ποσοστού.
4.

Η ενίσχυση στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου δύναται να μειωθεί σε
σχέση με την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας
υπόψη την απόκλιση από τους στόχους όπως διατυπώνονται σε σχέση με τις
εντάξεις έργων 19.2 και 19.3 και σε σχέση με τις πληρωμές έργων 19.2 και
19.3.
Ο έλεγχος επίτευξης των τεθέντων στόχων – οροσήμων γίνεται από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ των Περιφερειών με τη συνδρομή της
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.
Α) Σε σχέση με τις εντάξεις
Μέχρι 30-6-2020 πρέπει να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τοπικής
ανάπτυξης το 50% της δημόσιας δαπάνης του υπομέτρου 19.2 και οι
πληρωμές (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής) του 19.4 μπορούν να
ανέλθουν στο 50% της δημόσιας δαπάνης του υπομέτρου 19.4. Στο ποσοστό
του 50% συμπεριλαμβάνονται και τα έργα που έχουν απενταχθεί. Στην
περίπτωση που δεν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη, οι πληρωμές του
υπομέτρου 19.4 μειώνονται, κατά το ποσοστό που δεν επιτεύχθηκε.
Μέχρι 31-12-2020 πρέπει να έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα τοπικής
ανάπτυξης το σύνολο της δημόσιας δαπάνης του υπομέτρου 19.2. Στο
ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα έργα που έχουν απενταχθεί. Στην
περίπτωση που δεν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη, η δημόσια δαπάνη
του 19.4 διαμορφώνεται χωρίς τροποποίηση της Απόφασης ένταξης (σε
σχέση με τις εντάξεις), και ανέρχεται στο 25% της δημόσιας δαπάνης του
υπομέτρου 19.2 και 19.3 που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις
που έχει ενεργοποιηθεί η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου το ποσοστό
του 25% γίνεται 33,3%. Δίδεται δυνατότητα ανάκτησης του ποσού αυτού
όταν επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Από 1-1-2023 η δημόσια δαπάνη του
19.4 (σε σχέση με τις εντάξεις) τροποποιείται και υπολογίζεται ως το 25% της
δημόσιας δαπάνης του 19.2 και 19.3 που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σε
περιπτώσεις που έχει ενεργοποιηθεί η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου
το ποσοστό του 25% γίνεται 33,3%
Στην περίπτωση που η δημόσια δαπάνη του υπομέτρου 19.4 είναι μικρότερη
του 20% σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του προγράμματος τοπικής
ανάπτυξης ως προς το σκέλος ΕΓΤΑΑ, τότε τα ποσοστά 25% που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ακολουθούν τη σχέση που έχει η
δημόσια δαπάνη του 19.4 προς τη δημόσια δαπάνη 19.2 και 19.3 επί 100.
Β) Σε σχέση με τις πληρωμές
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Επιπλέον ελέγχεται και ο λόγος λ: «πληρωμές δικαιούχων από ΟΤΔ (για το
19.2) και εκκαθάριση δαπανών (για το 19.3) σε όρους Δημόσιας Δαπάνης»
προς «δημόσια δαπάνη 19.2 και 19.3»*100. Ο λόγος αυτός πρέπει να είναι:
1.

λ= 20% έως 31-12-2020

2.

λ= 50% έως 31-12-2022

3.

λ=100% έως 31-12-2023

Στην περίπτωση που υπάρξει απόκλιση από τους παραπάνω στόχους, η
δημόσια δαπάνη 19.4 διαμορφώνεται (σε σχέση με τις πληρωμές) και
μειώνεται σε ποσοστό ίσο με τη διαφορά του επιτευχθέντος ποσοστού από
το ποσοστό του στόχου. Δίδεται δυνατότητα ανάκτησης του ποσού αυτού
όταν επιτευχθεί ο επόμενος στόχος. Σε κάθε περίπτωση κατά την
εκκαθάριση πληρωμών του υπομέτρου 19.2 όταν λ<80% γίνεται αναλογική
μείωση της δημόσιας δαπάνης του 19.4 (σε σχέση με τις πληρωμές) ισόποσα
μέχρι μηδενισμού για κάθε 5% που δεν επιτυγχάνεται.
Η πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής) του 19.4 σε
χρονική στιγμή πριν τη λήξη του προγράμματος μπορεί να γίνει μέχρι του
ποσού που ορίζεται στον παρακάτω τύπο:
Πληρωμή 19.4 = 0,80*Α+0,20*Β
όπου: Α: η διαμορφωμένη (μειωμένη θεωρητικά μέχρι 31-12-2022) δημόσια
δαπάνη του υπομέτρου 19.4 τη χρονική εκείνη στιγμή σε σχέση με τις
εντάξεις και
Β: η διαμορφωμένη (μειωμένη θεωρητικά) δημόσια δαπάνη του υπομέτρου
19.4 τη χρονική εκείνη στιγμή σε σχέση με τις πληρωμές
Η δημόσια δαπάνη του 19.4 κατά τη λήξη του προγράμματος προκύπτει από
τον παρακάτω τύπο.
Δημόσια Δαπάνη 19.4 = 0,75*Α+0,25*Β
όπου: Α: η διαμορφωμένη δημόσια δαπάνη του υπομέτρου 19.4 στις 31-122023 σε σχέση με τις εντάξεις και
Β: η διαμορφωμένη δημόσια δαπάνη του υπομέτρου 19.4 στις 31-12-2023
σε σχέση με τις πληρωμές
Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της μείωσης δεν θα ξεπερνά το 70%.
Με εγκύκλιο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 θα δοθούν οδηγίες και λεπτομέρειες
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
5.
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Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ μειωμένο κατά το ποσό που διατίθεται για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών ΕΤΘΑ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ.
6.

Το 5% κατ’ ελάχιστο του συνολικού προϋπολογισμού του υπομέτρου πρέπει
να αφορά δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού και
ενέργειες προβολής του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης που συμβάλουν
στην εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού.

7.

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

8.

Κάθε στιγμή που μια ΟΤΔ έχει επιτύχει τους παραπάνω στόχους, έχει
δικαίωμα να αιτηθεί επιπλέον πόρους κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης.
Αρμόδια για την έκδοση της επιπλέον κατανομής πιστώσεων δημόσιας
δαπάνης είναι η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.

9. Σε περίπτωση επιπλέον κατανομής πόρων σε Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης,
η επίτευξη στόχων της παρούσας εξετάζεται στον τελικό προϋπολογισμό του
προγράμματος τοπικής ανάπτυξης.
10. Σε περιπτώσεις τροποποίησης προϋπολογισμού του προγράμματος τοπικής
ανάπτυξης, τα ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό του υπομέτρου 19.4 και
της εμψύχωσης, πληροφόρησης και προβολής του προγράμματος τοπικής
ανάπτυξης, τροποποιούνται αντιστοίχως.
11. Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει από την επόμενη της κατάθεσης του
φακέλου Β στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 20142020 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
12. Για τις υπο σύσταση ΟΤΔ η επιλεξιμότητα δαπανών ξεκινά από τη σύσταση
του νομικού προσώπου.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 7, παράγραφος β 3) ii αντικαθίσταται ως εξής:
«ii. Δαπάνες κίνησης μελών του Επιπέδου Λήψης Απόφασης (ΕΔΠ) LEADER / CLLD
για κάθε συνεδρίασή του. Ειδικά μέλη ΕΔΠ νησιωτικών περιοχών που δεν έχουν
μόνιμη κατοικία στο νησί – έδρα της ΟΤΔ, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μετακίνησής
τους.»
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 1547/26-2-2019 Απόφαση (ΦΕΚ 761/B΄/53-2019).
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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