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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

ΛΕΒΙΔΙ, 27/10/2022 

Αρ. Πρ.: 387 

 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & 

 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») 

 

Προς: «Δικαιούχους 

 Παραρτήματος I» 

 
Θέμα:  Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4207/30.12.2019 Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία 

του Παραρτήματος Ι της παρούσας, στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής 

στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-

2020», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 73/12.04.2018 πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για 

παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 4314/2014, ειδικά τα άρθρα 8 και 20, «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 το ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» 

(Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

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

β) Του ν. 4914/2022, ειδικά το άρθρο 65, παρ. 19, για τη μετονομασία της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 σε 

ΕΥΕ ΠΑΑ (Α’ 61), όπως ισχύει. 

2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 

2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

α) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 «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 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005 του Συμβουλίου. 
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γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 

2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και 

του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης 

τα έτη 2021 και 2022. 

δ) Την υπ’ αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

3. Την υπ’ αριθ. 1065/19.04.2016 (Β’ 1273) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

κάθε φορά. 

4. Την υπ’ αριθ. αριθ. 1337/04.05.2022 (Β’ 2310) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο 

υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4», όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Τη με αριθμ. 3206/12.12.2016 (Β’ 4111) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σχετικά με την «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 πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθ. 849/26.04.2022 (Β΄2169) Υ.Α. «Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων 

Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές» 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 773/155557/04.05.2022 (ΦΕΚ 2289/Β/10.05.2022) με θέμα 

«Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών, στο πλαίσιο διαχείρισης του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις Ομάδες Τοπικής Δράσης του άρθρου 34 

του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 για την υλοποίηση των πράξεων της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) όσον αφορά στο Υπομέτρο 19.2 του 

Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020».  

8. Την υπ’ αρ.  με αριθμ. 08/2022 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΟΤΔ «ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.», 

με την οποία ο Πρόεδρος της εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει κάθε απόφαση που αφορά το Τοπικό 

Πρόγραμμα.  

9. Την υπ’ αρ.  με αριθμ. 09/2022 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΟΤΔ «ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.», 

με την οποία εγκρίθηκε η ΣΔΕΠΥ με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

10.  Την υπ΄ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 

3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει κάθε φορά. 

11. Την υπ’ αριθ. 2635/20.09.2017 (Β 3313) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Περί πλαισίου λειτουργίας του 

Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας περιόδου 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

12. Την υπ’ αρ. 154/22.01.2021 υπουργική απόφαση «Παράταση προθεσμιών των υπ΄ αρ. 13214/30-

11-2017 (B΄4268) και 13215/30-11-2017 (B΄ 4285) υπουργικών αποφάσεων» (Β 252), όπως ισχύει. 

13. Τη με αρ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ «Οδηγίες και παρότρυνση 

τήρησης διαδικασιών προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων», όπως 

ισχύει. 
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14. Τις από 04/04/2016 αποφάσεις - συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης 

του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύουν. 

15. Την με αρ. πρωτ. 73/12.04.2018 πρόσκληση της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων 

στο ΠΑΑ 2014-2020. 

16. Την με αρ. πρωτ. 4207/30.12.2019 Απόφαση Ένταξης των Πράξεων  στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Την υπ’ αρ.  με αριθμ. 25/2022 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΟΤΔ «ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.», 

με θέμα «Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης  των πράξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου χαρακτήρα 

του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD λόγω παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των 

πράξεων και του νέου θεσμικού πλαισίου του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020».  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4207/30.12.2019  Απόφασης Ένταξης των Πράξεων όπως ισχύει με 

τα στοιχεία του Παραρτήματος Ι της παρούσας λόγω παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των 

πράξεων έως 30/06/2025 και αλλαγής του ενδιάμεσου φορέα του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 

ως ακολούθως:  

• το τμήμα  «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών» τροποποιείται   ως 

εξής :  

«Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30 Ιουνίου 2025. 

Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να 

έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2025» 

• το τμήμα  «Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»  τροποποιείται   ως εξής :  

«Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσουν τις 

πράξεις, σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις 

υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της απόφασης ένταξης. 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΟΤΔ 

ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξης 

της εν λόγω πράξης ή στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία περιλαμβάνονταν (όταν η 

απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις).» 

• το τμήμα «Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» τροποποιείται   ως εξής :  

«Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 1337/04.05.2022 

(ΦΕΚ 2310/Β/11.05.2022) όπως ισχύει, την/ις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό 

πλαίσιο εφαρμογής των πράξεων.». 

• Το τμήμα «Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ» τροποποιείται   ως εξής : 

«Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και 

κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 

1337/04.05.2022 (ΦΕΚ 2310/Β/11.05.2022) όπως ισχύει, την/ις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το 

ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των πράξεων.».  

• Οι παράγραφοι (i) και (ii) του τμήματος «2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

I:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ » τροποποιείται   ως εξής : 

«(i) Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από 

το άρθρο 20 της ΥΑ 1337/04.05.2022 (ΦΕΚ 2310/Β/11.05.2022), όπως ισχύει κάθε φορά. 
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(ii) Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 

απόφαση ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο Έργου της πράξης. 

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης έως 

30/06/2025. Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του δικαιούχου (π.χ. ιατρικούς λόγους, καθυστερήσεις 

παραλαβής εξοπλισμού κ.λ.π.), το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενός ή περισσότερων έργων, μπορεί 

να παραταθεί πέραν της ημερομηνίας 30/06/2025, μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ και σύμφωνη 

γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, σε περίπτωση που απαιτείται.  

Η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας, επιφέρει την ανάκληση ένταξης της πράξης, αυτομάτως, από την 

ΟΤΔ, ενώ σε περίπτωση που έχει καταβληθεί δημόσια δαπάνη, αυτή επιστρέφεται εντόκως, από τον 

δικαιούχο της πράξης, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.. 

(iv) Να λαμβάνουν έγκριση από την ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης 

και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων και τροποποίησης της νομικής δέσμευσης σε έργα που δεν 

εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο 

δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν 

την υπογραφή αυτού, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις 

αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας».  

• Η παράγραφος (i) του τμήματος «4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΙ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

I:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ » τροποποιείται   ως εξής : 

«(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και 

για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και 

στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, 

ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το 

δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:  

Για όλες τις πράξεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός πέντε (5) ετών 

από την τελική πληρωμή να μην επέλθει:  
✓ παύση ή μετεγκατάσταση της δραστηριότητας εκτός της περιοχής του τοπικού προγράμματος  
✓ αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία 

ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα  
✓ ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα 

μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. Ως ενδεικτική περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής 

αναφέρεται και η διαπίστωση περί πλημμελούς συντήρησης των έργων από τους δικαιούχους, με 

αποτέλεσμα αυτά να μην είναι πλέον λειτουργικά.  

Επιπλέον ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, για τα οποία βαθμολογήθηκε κατά την 

αξιολόγηση της αίτησης στήριξης και αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για πέντε (5) έτη από την 

τελική του πληρωμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 35 της με αρ. πρωτ. 1337/04.05.2022 (ΦΕΚ 

2310/Β/11.05.2022) ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.  

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κάθε έτος και στο πλαίσιο της διάρκειας των μακροχρονίων υποχρεώσεων 

τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤΔ, αποδεικτικά τήρησης των μακροχρονίων 

υποχρεώσεών τους, έως τις 31/12/2025.  

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων ελέγχεται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

 

• Η παράγραφος (ii) του τμήματος «5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

I:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ » τροποποιείται   ως εξής : 

«Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 22 της με αρ. πρωτ. 

1337/04.05.2022 (ΦΕΚ 2310/Β/11.05.2022)  ΥΑ, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 

ΕΥΔ ΠΑΑ που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 και της ΟΤΔ.» 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τροποποιείται ο πίνακας εντασσόμενων πράξεων  (Παράρτημα Ι), 

ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 4207/30.12.2019 απόφαση ένταξης, όπως ισχύει.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Π. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δικαιούχοι Παραρτήματος I. 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ (σε ηλεκτρονική μορφή). 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Οργανισμό Πληρωμών -ΟΠΕΚΕΠΕ 

2. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Π. 

 

ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1 

 
 

Α/Α 
Κωδικός 

Υποδράσης  

Κωδικός 

Ο.Π.Σ.Α.Α      
Δικαιούχος Τίτλος έργου 

Συνολικός 

Προϋπ/σμός 

(Συνολική 

Δημόσια 

Δαπάνη) (€)  

Επιλέξιμη 

Δημόσια 

Δαπάνη 

(€)  

Μη 

επιλέξιμες 

λοιπές αξίες  

(€)  

1 19.2.4.2 0011359647 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΝΝΙΣ 

346.430,87 277.144,69 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 19.2.4.2 346.430,87 277.144,69 0,00 
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