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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15295
1η τροποποίηση της αριθ. 5360/02−07−2010 «Λεπτομέ−

ρειες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 
4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προ−
γραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά−
δας 2007−2013 (ΠΑΑ)». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
1. Της με αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιή−
σεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. 
Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των 
Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

2. Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείρηση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» και ειδικότερα 
το άρθρο 37 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/2010).

3. Την υπ’ αριθ. 135073/03−02−2011 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886Β΄).

4. Της υπ’ αριθ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β΄/16.10.2008) 
Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και 
Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Της με αριθ. 9828/21−10−08 απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ στην Ειδική Υπηρεσία 
Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτι−

κής Ανάπτυξης, που μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα με το Ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ 53/Α΄/2010), όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Της υπ’ αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β΄/ 
23.02.2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο 
διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσία Δια−
χείρισης του ΠΑΑ 2007−2013.

7. Της με αριθμό 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β΄/ 
3.06.2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα 
Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 
για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 25 παρ. 1 αυτής με 
το οποίο εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων όπως ρυθμίζει τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής της.

8. Την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
υλοποίησης των καθεστώτων ενίσχυσης για τον Άξονα 
3, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες και τα χρονοδι−
αγράμματα του ΠΑΑ.

9. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφα−
σίζει:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση άρθρου 3

1. Διαγράφεται από το άρθρο 3 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο, 
η πρόταση: «…μαζί με φωτοαντίγραφα των παραστατι−
κών της προηγούμενης παραγράφου…»

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 3, προ−
στίθεται νέο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

«Οι επιτροπές που συστήνονται βάσει του τρίτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 19 της αριθ. 4424/721/ 
02−06−2010 ΚΥΑ, όπως τροποποιημένη ισχύει κάθε φορά, 
για τη πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων, δύνανται 
να βεβαιώνουν με τη σύνταξη του Πρακτικού Προόδου 
Εργασιών κατά τη τελική αίτηση πληρωμής – αποπλη−
ρωμής, την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των έργων».



27082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 4

Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 του 
άρθρου 4, προστίθεται νέο εδάφιο με το εξής περιε−
χόμενο: 

«Τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που κρατά 
η Επιτροπή Παρακολούθησης του Υποστηρικτικού Μη−
χανισμού, διαβιβάζονται στο Φορέα Εφαρμογής με την 
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
του έργου και μετά την αποπληρωμή του».

Άρθρο 3
Προσθήκη νέου άρθρου 7

Μετά το άρθρο 6 προστίθεται νέο άρθρο 7 ως εξής:
Σε δικαιούχους οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν την υποχρέ−

ωσή τους για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όπως 
αυτές προβλέπονται στην ατομική απόφαση έγκρισης 
επιβάλλεται επιστροφή της οικονομικής ενίσχυσης σχε−

τική με τις ελλείπουσες θέσεις απασχόλησης, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Μείωση οικονομικής ενίσχυσης = Δημόσια Δαπάνη * (1−a) * b
όπου: a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες θέσεις 

εργασίας / νέες θέσεις εργασίας σύμφωνα με την ατο−
μική απόφαση έγκρισης 

b = (1,2+(0,05*c))/12 
και: c= νέες θέσεις εργασίας σύμφωνα με την ατομική 

απόφαση έγκρισης
Κατά τα λοιπά ισχύει η 5360/02−07−2010 ΥΑ (ΦΕΚ 

1055/τ.Β΄/12−06−2010) όπως τροποποιημένη ισχύει κάθε 
φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02021630608140002*


		2014-08-07T13:58:02+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




