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« ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006»
ΜΕΤΡΟ:7.5 ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 69,3% ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α Ν. 1558/85 ¨Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Oργανα ¨
(ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 /Α)
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.00) «Διαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» και
συγκεκριμένα του άρθρου 5 παρ. 3.

3. Τον κανονισμό 817/2004 , όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε (2000) 3405 /28-11-2000, σχετικά με την
έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές
παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ.1 στην Ελλάδα, όπως
ισχύει κάθε φορά.

5. Την αριθμ.334247/21.2.2001

Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών & Γεωργίας με την
οποία συγκροτείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ. 20002006».
6. Την αριθμ. 254820/27-5-04 (ΦΕΚ 832/τ.Β/4-6-04) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

με θέμα τη μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες με «εντολή Υπουργού», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 399570/10.10.2001 (ΦΕΚ 1363/τΒ΄/18.10.2001) απόφαση ‘Σύσταση
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Γεωργίας’.
8. Την αριθμ. 245245 /2-4-04 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Δ. Παπαγιαννίδης του
Οδυσσέα στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄
Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων , ο οποίος προϊσταται του
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ΚΠΣ του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίμων .
9. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού , τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων και
τις τροποποιήσεις τους όπως εγκρίθηκαν είτε στα πλαίσια των Επιτροπών
Παρακολούθησης του Προγράμματος είτε με την γραπτή διαδικασία και ειδικότερα
το αναλυτικό περιεχόμενο του Μέτρου όπως περιγράφεται στο συνημμένο στην
πρόσκληση Τεχνικό Δελτίο Μέτρου .
10. Τα επιχειρησιακά σχέδια των περιοχών παρέμβασης όπως αυτά διαμορφώθηκαν με
βάση τις αντίστοιχες μελέτες και τις διαβουλεύσεις που επακολούθησαν στα πλαίσια
αυτών των μελετών.

11. Τα έργα του εν λόγω μέτρου που εγκρίθηκαν για κάθε Δήμο και για κάθε ΟΠΑΑΧ
στα πλαίσια των προηγούμενων προσκλήσεων των Δημοσίων έργων του Άξονα 7
προς τους Τελικούς Δικαιούχους και το γεγονός ότι πρέπει να διατηρηθεί , όπως
απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κάθε περιοχή παρέμβασης η
ολοκληρωμένη προσέγγιση των Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
(ΟΠΑΑΧ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ότι πρέπει να
υιοθετηθούν ( όσο τούτο είναι εφικτό) οι προτεραιότητες που έθεσαν οι τοπικοί
παράγοντες και να τηρηθούν (κατά το δυνατόν) τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης

ΚΑΛΕΙ
Τους ΟΤΑ των περιοχών ολοκληρωμένης παρέμβασης αγροτικού χώρου για την
υποβολή προτάσεων έργων ( πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα
πλαίσια του παραπάνω Μέτρου.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες
πράξεων του μέτρου:
I. Βελτίωση και κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης οικισμών
II. Βελτίωση –κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας
III. Έργα ανάπλασης οικισμών.
IV. Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής
υπαίθρου
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι μικρού προϋπολογισμού (
450.000 ευρώ περίπου) και να αφορούν μικρά δημόσια έργα
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα
χρηματοδοτηθούν κατά 30,68% από Εθνικούς πόρους και κατά 69,32% από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), το οποίο αποτελεί ένα από
τα διαρθρωτικά ταμεία της Κοινότητας και έχει σαν στόχο την καθιέρωση της σχέσης μεταξύ
πολυλειτουργικής

γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής, ενδυνάμωση και στήριξη της

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας-κλειδί των αγροτικών περιοχών,
διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες και διαφύλαξη,
βελτίωση του περιβάλλοντος , του τοπίου και της κληρονομιάς.
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή) που
διατίθεται συνολικά για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση είναι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 16.950.000. ΕΥΡΩ Τα

προγράμματα είναι ανταγωνιστικά και είναι

δυνατόν, ανάλογα με την ποιότητα-ωριμότητα των προς ένταξη προτάσεων που θα
υποβληθούν το ποσό να αυξομειωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού τοα άξονα 7 όπως
προβλέπεται και όπως εκάστοτε ισχύει στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα .
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του μέτρου 7.5:
«Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών– προστασία και διατήρηση της αγροτικής
κληρονομιάς » του Άξονα 7 «Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» του Επ.
Προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ.) οι
οποίοι είναι (συνημμένο παράρτημα V) :

σε οικισμούς οι οποίοι μέχρι σήμερα

χαρακτηρίζονται από έντονα προβλήματα δημογραφικής συρρίκνωσης, κοινωνικής και
οικονομικής καθυστέρησης, έλλειψης ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και
αποσπασματικής αντιμετώπισης αναγκών σε τεχνικές υποδομές, να πραγματοποιηθούν
παρεμβάσεις οι οποίες να έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων, την οικιστική αναβάθμιση των περιοχών, την αξιοποίηση της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς επίσης και την ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος.
Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο
αίτησης (Παράρτημα ΙΙΙ) , το Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΕ) Υποδομών και τα σχετικά
Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) , υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται
(Παράρτημα Ι) . Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιημένων
εντύπων ΤΔΕ/Υ απορρίπτονται.
Επίσης μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
1. Οι απαιτούμενες μελέτες όλες κατάλληλα εγκεκριμένες-θεωρημένες
από τις αρμόδιες κατά περίπτωση δημόσιες αρχές
2. Οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ( π.χ. από Αρχαιολογία, Δασαρχείο
κλπ κατά περίπτωση)
3. Τεύχη δημοπράτησης επικαιροποιημένα με βάση το Ν. 3263/2004
4. Λοιπά έγγραφα απαραίτητα για την επιβεβαίωση του επιπέδου
ωριμότητας του προς ένταξη έργου.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου
2005 και λήγει την 15η Νοεμβρίου 2005.
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στα περιφερειακά γραφεία της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ (αναλυτικά οι Δ/νσεις των παρουσιάζονται
στο συνημμένο πίνακα) τις ώρες 09.00 έως 17.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες . Οι

προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικά , επί αποδείξει , με
ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στα περιφερειακά γραφεία
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ .
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα αξιολογήσει μόνον τις προτάσεις που
υποβάλλονται σε συνέχεια της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
Η διαδικασία που θα τηρείται για την ένταξη των έργων στο ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ
θα ακολουθήσει τα εξής στάδια:
I. Υποβολή της πρότασης στα περιφερειακά γραφεία της

Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης του ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ. Τα ΤΔΕ/Υ πρέπει να είναι ενυπόγραφα ,
συμπληρωμένα με σαφήνεια (σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του παραρτήματος
) και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για την εξέτασή τους έγγραφα. Στην
περίπτωση που η πράξη εγκριθεί για χρηματοδότηση στο Επ. Πρόγραμμα το ΤΔΕ/Υ
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

II. Αξιολόγηση της πράξης από τη Δ.Α. Τα υποβαλλόμενα ΤΔΕ/Υ θα
αξιολογηθούν (άμεση αξιολόγηση με δυαδικό σύστημα) από την Δ.Α. του
ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ. με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια .Βασικά στοιχεία της
αξιολόγησης αυτής είναι:
1) η νομιμότητα –επιλεξιμότητα-συμβατότητα της πρότασης με τις Εθνικές και
Κοινοτικές πολιτικές.
2)η πληρότητα και τεχνική ωριμότητα της πρότασης
3) η σκοπιμότητα της πράξης.
4) η τεκμηρίωση ότι από τα υποβαλλόμενα ΤΔΕ/Υ και από τα σχετικά
έγγραφα επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων των μέτρων.
5)η τεκμηρίωση ότι οι προτάσεις του τελικού δικαιούχου που υποβάλλονται
στη Δ.Α. αφορούν πράξεις με λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, με
συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και με συγκεκριμένααυτοτελή αναμενόμενα αποτελέσματα
6) η αναφορά ότι στις περιπτώσεις έργων/ υποέργων με άμεση συνέργια ή
λειτουργική ολοκλήρωση με πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα
του Ε.Π. θα γίνεται ειδική αναφορά στις προτάσεις και θα τεκμηριώνεται η
συμπληρωματικότητά τους .
7) στην περίπτωση που στο συμπλήρωμα προγραμματισμού προβλέπονται
επιμέρους μελέτες αυτές πρέπει να αποτελούν ξεχωριστά υποέργα και

συντάσσεται ξεχωριστό Τ.ΔΥ.
8) η βεβαίωση ότι ο τελικός δικαιούχος θα μεριμνήσει για την τήρηση
ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για τα έργα / υποέργα του μέτρου.
III. Για να επιλεγεί ένα έργο προς ένταξη στο Μέτρο θα πρέπει να λάβει θετική
αξιολόγηση σε όλα τα επιμέρους στάδια. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας η
αξιολόγηση αποβεί αρνητική τότε δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και
ενημερώνεται σχετικά ο τελικός δικαιούχος εγγράφως και με σχετική αιτιολόγηση από
την Δ.Α. Για την αξιολόγηση των ΤΔΕ/Υ η Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου
των παρεχόμενων στοιχείων (π.χ. τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας)
ακόμα και με επιτόπιο έλεγχο. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την
διάρκεια της εξέτασης της πρότασης κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνει
απαραίτητη για την αξιολόγησή της, καθώς επίσης και (με επαρκή αιτιολόγηση) να
εντάξει την πράξη με μειωμένο προϋπολογισμό σε σχέση με αυτό του αιτήματος ή και
να μειώσει ανάλογα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή το
ΤΔΕ/Υ υποβάλλεται από τον Τελικό Δικαιούχο εκ νέου προσαρμοσμένο στις
παρατηρήσεις της Δ.Α.
IV. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα συνεκτιμάται επίσης ο αριθμός και το
είδος των έργων που ήδη έχουν εγκριθεί (από τις προηγούμενες προσκλήσεις των
δημοσίων έργων του άξονα 7) στον τελικό δικαιούχο-Δήμο , η σκοπιμότητα
υλοποίησης των προτεινομένων έργων (ως παράγραφος 11 των «έχοντας υπόψη»
της παρούσας πρόσκλησης) , η μέχρι σήμερα ανταπόκριση του τελικού δικαιούχου
στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την υλοποίηση-παρακολούθηση των
εγκεκριμένων έργων του και ο βαθμός ετοιμότητας που έχει παρουσιάσει για την
έναρξη υλοποίησης των ήδη εγκεκριμένων έργων.
Μετά την αξιολόγηση εκδίδεται Φύλλο Αξιολόγησης των πράξεων (Παράρτημα VΙΙ).
Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική η Δ.Α. καλεί τον Τελικό Δικαιούχο να υποβάλλει
βελτιωμένο ΤΔΕ/Υ, εφόσον δεν έχει λήξει η ημερομηνία υποβολής προτάσεων.
V. Γνωμοδότηση για τη πράξη. Η Διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ. θα γνωμοδοτήσουν για την ένταξη των
έργων / υποέργων.
VI. Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης του έργου /υποέργου (Παράρτημα VΙΙΙ) γίνεται
από τον Ειδικό Γραμματέα. Στην εν λόγω απόφαση θα αναφέρονται οι συγκεκριμένοι
όροι-υποχρεώσεις του Τελικού Δικαιούχου για την υποβολή μηνιαίων

δελτίων

δήλωσης δαπανών, τριμηνιαίων δελτίων προόδου, (Παράρτημα Ι, ΙΙ) την τήρηση των

κανόνων δημοσιότητας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ελέγχους. Τα
εν λόγω ΤΔΕ/Υ θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης ένταξης των έργων/
υποέργων για αυτό και δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αξιόπιστη συμπλήρωσή τους
διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά θα υλοποιηθούν οι πράξεις. Ο
Τελικός δικαιούχος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το περιεχόμενο
των ΤΔΕ/Υ για την υλοποίηση των έργων/ υποέργων καθώς και αυτών που απορρέουν
από τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ., από τις κατευθυντήριες γραμμές , από
τον Ν. 2860/2000 και όλους τους επιμέρους Καν. (ΕΕ).Σε όλα τα στάδια υλοποίησης
των έργων / υποέργων πρέπει να τηρείται η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν αναλυτικά για τη συμπλήρωση των
ΤΔΕ/Υ , για τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα
απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν με το ΤΔΕ/Υ και άλλες
ειδικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται :
1. Στα περιφερειακά γραφεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ (ως
συνημμένος πίνακας).
2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος

αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων
σε θέματα που αφορούν το ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική
πληροφορία
3. Στα τηλέφωνα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης , Λ. Αθηνών 58, ΑΘΗΝΑ, τηλ
0105275806, κ. Φαράκου

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:
1. Παρ. Ι:

Τεχνικό Δελτίο ΄Εργου/ Υποέργου –Οδηγίες Συμπλήρωσης

2. Παρ.ΙΙ:

Μηνιαίο δελτίο δήλωσης δαπανών / τριμηνιαίο δελτίο
παρακολούθησης έργου

3. Παρ.ΙΙΙ:

Υπόδειγμα Αίτησης υποβολής Πρότασης

4. Παρ. IV:

Απογραφικό δελτίο τελικού δικαιούχου

5. Παρ. V:

Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

6. Παρ. VI:

Κριτήρια επιλογής πράξεων

7. Παρ. VII:

Σχέδιο φύλλου αξιολόγησης πράξεων

8. Παρ. VIII: Απόφαση ένταξης πράξης στο ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ.
9. ΠΙΝΑΚΑΣ: Δ/νσεις περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ.Α.Α.-Α.Υ. + αρμόδιος υπάλληλος

