
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αρίθμ. 346  
1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 

υπουργικής απόφασης «Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙ-

ΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER 

(ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥ-

ΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του στρατηγικού 

σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-

2027» (Β’ 5361).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4914/2022 ’’Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε-
ρίοδο 2021-2027, Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατά-
ξεις’’, (Α’ 61) και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 12, την παρ. 9 
του άρθρου 63, καθώς και την παρ. 19 του άρθρου 65.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ειδικότερα το άρθρο 13.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων 
για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχεί-

ρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων, 
και ειδικότερα τα άρθρα 29-34 αυτού.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 
2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι-
κής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 
1305/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 και ειδικότερα τα άρθρα 
2, 9, 71, 73(2), 86(1) και 150.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 
2021 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και 
ειδικότερα το άρθρο 42(3) αυτού.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 
και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
1305/2013, (ΕΕ) 1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον αφο-
ρά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 
2022 και του κανονισμού (EE) 1308/2013 όσον αφορά 
τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα 
έτη 2021 και 2022.

8. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

9. Το π.δ. 40/16-06-2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

10. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων» (Α’ 19) με το οποίο διορίζεται 
ο Γεώργιος Γιωργαντάς Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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11. Τον Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/ 
1999 - Α’ 45).

12. Την υπ’ αρ. 2618/13-10-2022 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διάρθρωση και αρμο-
διότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχε-
δίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» 
(Β’ 5375).

13. Την υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 υπουργική απόφα-
ση «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπι-
κών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 
’’ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER 
(ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟ-
ΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)’’ του στρατηγικού σχεδίου της 
κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» (Β’ 5361).

14. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 
8.2.16 «Μέτρο 19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω 
του LEADER (ΤΑΠΤΚ- Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων)».

15. Το στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής της 
Ελλάδας 2023-2027 και ειδικότερα το σημείο «Π3-77-4.1 - 
Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - 
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)».

16. Την υπ’ αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020.

17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. 2545/10-10-2022 υπουργι-
κής απόφασης «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την 
επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-
4.1 ’’ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER 
(ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙ-
ΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)’’» του στρατηγικού σχεδίου της κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» ως ακολούθως:

1. Στο κεφάλαιο 9, σημείο 9.1:
- η φράση «Για την υποβολή του Φακέλου Α ως κατα-

ληκτική ημερομηνία ορίζεται η 22/02/2023»
αντικαθίσταται με τη φράση
«Για την υποβολή του Φακέλου Α ως καταληκτική ημε-

ρομηνία ορίζεται η 28/04/2023»
- η φράση «Για την υποβολή του Φακέλου Β ως κατα-

ληκτική ημερομηνία ορίζεται η 12/04/2023»
αντικαθίσταται με τη φράση
«Για την υποβολή του Φακέλου Β ως καταληκτική ημε-

ρομηνία ορίζεται η 31/05/2023»
2. Στο κεφάλαιο 9, σημείο 9.2:
- οι φράσεις «Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής 

του Φακέλου Α λήγει στις 22/02/2023 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα Ελλάδος 14:00.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Β λή-
γει στις 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00.»

αντικαθίστανται με τις φράσεις:
«Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου 

Α λήγει στις 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελ-
λάδος 14:00.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Β 
λήγει στις 31/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 
14:00.».

3. Στο Παράρτημα Ι, σημείο 1.2 ο πίνακας:
«

Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης νομικών δεσμεύσεων ως προς τη συνολική ΔΔ του τοπικού 
προγράμματος μέχρι και στις 31/12/2022:

Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών ως προς τη συνολική ΔΔ του τοπικού προ-
γράμματος μέχρι και στις 31/12/2022:

*Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνεται υπόψη το Μέτρο που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες. Στον 
υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ποσά που αφορούν στη χρήση επι-
κεφαλής ταμείου στις περιπτώσεις πολυταμειακών τοπικών προγραμμάτων

** Στον υπολογισμό της συνολικής Δημόσιας δαπάνης δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές βάση της πρόσθετης 
κατανομής.»

αντικαθίσταται με τον πίνακα:
«

Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης ενταγμένων πράξεων ως προς τη συνολική ΔΔ του 
τοπικού προγράμματος μέχρι και στις 31/12/2022:

Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών ως προς τη συνολική ΔΔ του τοπικού 
προγράμματος μέχρι και στις 31/12/2022:

*Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνεται υπόψη το Μέτρο που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες. Στον 
υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ποσά που αφορούν στη χρήση επι-
κεφαλής ταμείου στις περιπτώσεις πολυταμειακών τοπικών προγραμμάτων

** Στον υπολογισμό της συνολικής Δημόσιας δαπάνης δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές βάση της πρόσθετης 
κατανομής.

*** Ο υπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης πληρωμών αφορά στο ποσό που έχει αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς 
εκκαθάριση από την κάθε ΟΤΔ (παρτίδες)»
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4. Στο Παράρτημα Ι, σημείο 1.2 ο πίνακας 1.4 αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα:
«
Πίνακας 1.4: Αποκλείσεις θεματικών κατευθύνσεων

Α/Α Θεματική Κατεύθυνση Ποσοστό Δ.Δ. ΘΚ κατά 
την 1η πρόσκληση 

Ποσοστό Δ.Δ. ΘΚ βάσει των 
νομικών δεσμεύσεων έως 

τις 31/12/2022

Ποσοστό 
απόκλισης ΘΚ

Ο υπολογισμός των ποσοστών γίνεται βάσει των συνολικών αποφάσεων ένταξης και χωρίς την συμπερίληψη του 
υπο-μέτρου 19.4 καθώς και των αλλαγών βάσει της πρόσθετης κατανομής.»

5. Στο Παράρτημα Ι, σημείο 2.1, ο πίνακας 2.2 αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα:
«
Πίνακας 2.2: Ηλικιακή διάρθρωση τοπικού μόνιμου πληθυσμού

Μόνιμος πληθυσμός < 35 
ετών

35 ετών < Μόνιμος 
πληθυσμός < 55 ετών

Μόνιμος πληθυσμός 
> 55 ετών

Αριθμός μόνιμων κατοίκων 
στο σύνολο της περιοχής 

εφαρμογής

»
6. Στο Παράρτημα Ι, σημείο 2.1, ο πίνακας 2.3 αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα:
«
Πίνακας 2.3: Απασχόληση τοπικού μόνιμου πληθυσμού

Απασχολούμενοι 
στον 1-γενή τομέα

Απασχολούμενοι 
στον 2-γενή τομέα

Απασχολούμενοι 
στον 3-γενή τομέα

Αριθμός μόνιμων κατοίκων 
στο σύνολο της περιοχής 

εφαρμογής

»
7. Στο Παράρτημα Ι, σημείο 2.1, ο πίνακας 2.3 αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα:
«Πίνακας 2.4: Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

»
8. Στο Παράρτημα Ι, σημείο 5.1, ο πίνακας 5.2 αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα:
«Πίνακας 5.2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης*

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)

Ημερομηνία διεξαγωγής

Αντικείμενο διαβούλευσης

Ομάδα/ες στόχος

Αριθμός συμμετεχόντων

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα

*συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ενέργεια
»

9. Στο Παράρτημα ΙΙ, το κεφάλαιο 2, αντικαθίσταται ως εξής:
2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το σχέδιο του τοπικού προγράμματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπο-παρεμβάσεις:
Κατηγορία 1: Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 300.000€ με 

εξαίρεση την υπο-παρέμβαση 1.1 «Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων» 
όπου ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 400.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός άυλων πράξεων 
μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 40.000€. Δικαιούχοι μπορούν να είναι υφιστάμενοι ή υπό σύσταση φορείς (φυσικά ή 
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νομικά πρόσωπα) που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμι-
μου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παρα-
γωγή γεωργικών προϊόντων

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, 
εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυ-
τόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής γεωργι-
κών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-
παρέμβαση θα πρέπει υποχρεωτικά να στοχεύει στην 
διασύνδεση των κατηγοριών του πρωτογενή τομέα με 
τους λοιπούς τομείς της οικονομίας της περιοχής παρέμ-
βασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον με-
ταποιητικό κλάδο. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται έως 
το 65% για το σύνολο της χώρας και έως το 80% για τα 
μικρά νησιά Αιγαίου (όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 2 
του Καν. (ΕΕ) 229/2013) δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115. 
Από την παρούσα υπο-παρέμβαση αποκλείονται οι δι-
καιούχοι των παρεμβάσεων τομεακών προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ.

Δείκτης εκροών: Ο.24 Αριθμό ς παραγωγικών επενδυ-
τικών πράξεων ή μονάδων εκτός γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.37 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περι-

οχές: Νέες θέσεις εργασίας που λαμβάνουν στήριξη σε 
έργα της ΚΓΠ και

R.39 Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας: Αριθμός επι-
χειρήσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της βιοοικονομίας 
που έχουν λάβει στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξή τους.

1.2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παρα-
γωγή μη γεωργικών προϊόντων

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, 
εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυ-
τόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής μη γεωργι-
κών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-
παρέμβαση θα πρέπει υποχρεωτικά να στοχεύει στην 
διασύνδεση των κατηγοριών του πρωτογενή τομέα με 
τους λοιπούς τομείς της οικονομίας της περιοχής παρέμ-
βασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μετα-
ποιητικό κλάδο. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται έως το 
65% για το σύνολο της χώρας και έως το 80% για τα μικρά 
νησιά Αιγαίου (όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 
του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 229/2013) δυνάμει του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 
2022/2472ή δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). 
Από την παρούσα υπο-παρέμβαση αποκλείονται οι δικαι-
ούχοι των παρεμβάσεων τομεακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ.

Δείκτης εκροών: Ο.24 Αριθμός παραγωγικών επενδυτι-
κών πράξεων ή μονάδων εκτός γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.37 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περι-

οχές: Νέες θέσεις εργασίας που λαμβάνουν στήριξη σε 
έργα της ΚΓΠ και

R.39 Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας: Αριθμός επι-
χειρήσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της βιοοικονομίας 
που έχουν λάβει στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξή τους.

1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα
Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, 

εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυ-

τόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής προϊόντων 
από δασοκομικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-παρέμβαση 
θα πρέπει υποχρεωτικά να στοχεύει στην διασύνδεση 
των κατηγοριών του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς 
τομείς της οικονομίας της περιοχής παρέμβασης και απο-
δεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο. 
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται έως το 65% για το σύνο-
λο της χώρας και έως το 80% για τα μικρά νησιά Αιγαίου 
(όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 
229/2013) δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2022/2472 ή δυνάμει του 
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Δείκτης εκροών: Ο.24 Αριθμός παραγωγικών επενδυτι-
κών πράξεων ή μονάδων εκτός γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.37 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περι-

οχές: Νέες θέσεις εργασίας που λαμβάνουν στήριξη σε 
έργα της ΚΓΠ και

R.39 Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας: Αριθμός επι-
χειρήσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της βιοοικονομίας 
που έχουν λάβει στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξή τους.

R.18 Συνολικές επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδό-
σεων του τομέα της δασοκομίας.

1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτε-
χνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η 
μεταποίηση

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, 
εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με 
ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς 
της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά 
την 1η μεταποίηση. Επίσης, επιλέξιμες είναι οι μόνο οι 
κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT 
ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση 
της τοπικής οικονομίας. Ως εκ τούτου απαιτείται η εξει-
δίκευση της υπο-παρέμβασης βάσει και των αναγκών 
όπως αυτές προκύψουν από τη SWOT ανάλυση. Για το 
σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο-παρέμβασης κατά 
προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυ-
ναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές. Η 
ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του 
περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του 
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή δυνάμει του Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). Στις περιπτώσεις πράξε-
ων που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 73 
παρ. 4(α) του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 η ένταση ενίσχυσης 
δεν μπορεί να υπερβεί το 65%. Επιπροσθέτως, στις πε-
ριπτώσεις όπου η ένταση ενίσχυσης βάσει του περιφε-
ρειακού χάρτη ενισχύσεων είναι μικρότερη του 50% 
μπορεί να επιλεχθεί η χρήση του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
με ποσοστό ενίσχυσης έως 50%.

Δείκτης εκροών: Ο.24 Αριθμός παραγωγικών επενδυτι-
κών πράξεων ή μονάδων εκτός γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.37 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περι-

οχές: Νέες θέσεις εργασίας που λαμβάνουν στήριξη σε 
έργα της ΚΓΠ και

R.39 Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας: Αριθμός επι-
χειρήσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της βιοοικονομίας 
που έχουν λάβει στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξή τους.
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1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου
Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, 

εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυ-
τόχρονο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του τουριστικού 
κλάδου όπως καταλύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εναλ-
λακτικές μορφές τουρισμού, λοιπές επιχειρήσεις στον 
τομέα του τουρισμού. Επίσης, επιλέξιμες είναι μόνο οι 
κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT 
ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση 
της τοπικής οικονομίας. Ως εκ τούτου απαιτείται η εξει-
δίκευση της υπο-παρέμβασης βάσει και των αναγκών 
όπως αυτές προκύψουν από τη SWOT ανάλυση. Ανα-
λυτικότερα, ιδρύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση 
διανυχτέρευσης επισκεπτών (καταλύματα, ξενοδοχεία 
κ.λπ.) είναι επιλέξιμες μόνο στις ορεινές περιοχές και 
στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων. Για 
το σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο-παρέμβασης 
κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, 
γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές. 
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του 
περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του 
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή δυνάμει του Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). Στις περιπτώσεις πράξε-
ων που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 73 
παρ. 4(α) του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 η ένταση ενίσχυσης 
δεν μπορεί να υπερβεί το 65%. Επιπροσθέτως, στις πε-
ριπτώσεις όπου η ένταση ενίσχυσης βάσει του περιφε-
ρειακού χάρτη ενισχύσεων είναι μικρότερη του 50% 
μπορεί να επιλεχθεί η χρήση του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
με ποσοστό ενίσχυσης έως 50%.

Δείκτης εκροών: Ο.24 Αριθμός παραγωγικών επενδυτι-
κών πράξεων ή μονάδων εκτός γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.37 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περι-

οχές: Νέες θέσεις εργασίας που λαμβάνουν στήριξη σε 
έργα της ΚΓΠ και

R.39 Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας: Αριθμός επι-
χειρήσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της βιοοικονομίας 
που έχουν λάβει στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξή τους.

1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ίδρυση ή 

εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων υπηρεσιών όπως παιδότο-
ποι και γηροκομεία. Επίσης, επιλέξιμες είναι οι κατηγο-
ρίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, 
αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της τοπι-
κής οικονομίας. Ως εκ τούτου απαιτείται η εξειδίκευση 
της υπο- παρέμβασης βάσει και των αναγκών όπως αυ-
τές προκύψουν από τη SWOT ανάλυση. Για το σύνολο 
των πράξεων της εν λόγω υπο-παρέμβασης κατά προ-
τεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, 
ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές καθώς και 
επιχειρήσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Η ένταση 
ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφε-
ρειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του Γενι-
κού Απαλλακτικού Κανονισμού ή δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 (de minimis). Στις περιπτώσεις πράξεων που 
δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 73 παρ. 4(α) 
του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 η ένταση ενίσχυσης δεν μπο-

ρεί να υπερβεί το 65%. Επιπροσθέτως, στις περιπτώ-
σεις όπου η ένταση ενίσχυσης βάσει του περιφερειακού 
χάρτη ενισχύσεων είναι μικρότερη του 50% μπορεί να 
επιλεχθεί η χρήση του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 με ποσοστό 
ενίσχυσης έως 50%.

Δείκτης εκροών: Ο.24 Αριθμός παραγωγικών επενδυτι-
κών πράξεων ή μονάδων εκτός γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.37 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περι-

οχές: Νέες θέσεις εργασίας που λαμβάνουν στήριξη σε 
έργα της ΚΓΠ και

R.39 Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας: Αριθμός επι-
χειρήσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της βιοοικονομίας 
που έχουν λάβει στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξή τους.

1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-
οικονομίας και κυκλικής οικονομίας

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ενερ-
γειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων με την εγκατάσταση 
συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συ-
στημάτων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Η έντα-
ση ενίσχυσης ορίζεται έως το 80% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 (de minimis).

Δείκτης εκροών: Ο.24 Αριθμός παραγωγικών επενδυτι-
κών πράξεων ή μονάδων εκτός γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.37 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περι-

οχές: Νέες θέσεις εργασίας που λαμβάνουν στήριξη σε 
έργα της ΚΓΠ και

R.39 Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας: Αριθμός επι-
χειρήσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της βιοοικονομίας 
που έχουν λάβει στήριξη της ΚΓΠ για την ανάπτυξή τους.

Κατηγορία 2: Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού
Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγο-

ρίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 20.000€ και η 
ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013. Δικαιούχοι μπορούν να είναι φορείς του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που βάσει καταστατικού 
ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον 
εν λόγω τομέα. Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν 
στην κατάρτιση/επιμόρφωση ομάδων του τοπικού πλη-
θυσμού σε αντικείμενα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμέ-
να με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Στο 
πλαίσιο της παρούσας υπο-παρέμβασης επιλέξιμη είναι 
και η επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα 
βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, για την 
υπο-παρέμβαση «2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού 
στον 1-γενή τομέα» το αντικείμενο της εκπαίδευση δεν 
πρέπει να ταυτίζεται με το αντικείμενο εκπαίδευσης των 
οριζόντιων παρεμβάσεων του ΣΣ της ΚΑΠ.

2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή το-
μέα

2.2 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή το-
μέα

2.3 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή το-
μέα

Δείκτης εκροών: Ο.33 Αριθμός δράσεων ή μονάδων 
κατάρτισης, παροχής συμβουλών και ευαισθητοποίησης 
που λαμβάνουν στήριξη.
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Δείκτης αποτελέσματος: R.1PR Βελτίωση των επιδό-
σεων μέσω της γνώσης και της καινοτομίας: Αριθμός 
ατόμων που επωφελούνται από συμβουλές, κατάρτι-
ση, ή ανταλλαγή γνώσεων ή συμμετέχουν σε επιχειρη-
σιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 
(ΕΣΚ) που υποστηρίζονται από την ΚΓΠ, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι βιώσιμες οικονομικές, κοινωνικές, περι-
βαλλοντικές, και κλιματικές επιδόσεις και οι επιδόσεις 
αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Κατηγορία 3: Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού 
ιστού.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατη-
γορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 400.000€ 
ή των 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων και η 
ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του 
Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις που 
εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Δικαι-
ούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου 
ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι/οργανισμοί μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επιλέξιμες είναι οι πράξεις 
κοινωνικού χαρακτήρα που συμβάλουν στην εξυπη-
ρέτηση του τοπικού πληθυσμού και την ενσωμάτωση 
προσφύγων και μεταναστών. Επίσης, επιλέξιμες είναι οι 
κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT 
ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην εξυπηρέτηση 
του τοπικού πληθυσμού. Ως εκ τούτου απαιτείται η εξει-
δίκευση της υπο-παρέμβασης βάσει και των αναγκών 
όπως αυτές προκύψουν από τη SWOT ανάλυση. Ειδικότε-
ρα για την υπο-παρέμβαση απαιτείται η εξασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας των πράξεων με τις αντίστοιχες 
δράσεις του ΕΚΤ και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης.

3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέ-
τηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 
άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις βασικών υπηρεσιών όπως 
παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα 
και χώροι πολυδραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση 
του τοπικού πληθυσμού.

Δείκτης εκροών: Ο.22 Αριθμός επενδυτικών πράξεων 
ή μονάδων σε υποδομές που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.41 Σύνδεση της αγροτι-
κής ευρώπης: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 
επωφελείται από καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
υποδομές μέσω της στήριξης της ΚΓΠ.

3.2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην 
κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προ-
σφύγων/μεταναστών

Δείκτης εκροών: Ο.22 Αριθμός επενδυτικών πράξεων 
ή μονάδων σε υποδομές που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.42 Προώθηση της κοινωνι-
κής ένταξης: Αριθμός ατόμων που καλύπτονται από έργα 
κοινωνικής ένταξης που λαμβάνουν στήριξη.

Κατηγορία 4: Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πλη-
θυσμού

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατη-
γορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 400.000€ 
ή των 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων και η 

ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του 
Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις που 
εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Επιλέ-
ξιμες είναι οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα 
με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στους 
στόχους της τοπικής στρατηγικής. Ως εκ τούτου απαιτεί-
ται η εξειδίκευση της υπο-παρέμβασης βάσει και των 
αναγκών όπως αυτές προκύψουν από τη SWOT ανάλυση. 
Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσι-
ου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι/οργανισμοί 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας
Επιλέξιμες είναι οι πράξεις τοπικών υποδομών μικρής 

κλίμακας όπως δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός 
οικισμών και επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση δη-
μόσιων κτηρίων για εγκατάσταση τοπικών υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

Δείκτης εκροών: Ο.22 Αριθμός επενδυτικών πράξεων 
ή μονάδων σε υποδομές που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.41 Σύνδεση της αγροτι-
κής ευρώπης: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 
επωφελείται από καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
υποδομές μέσω της στήριξης της ΚΓΠ.

4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, 
ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υπο-
δομών μικρής κλίμακας

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και 
λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας όπως σημάνσεις, 
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών και 
ποδηλατικές διαδρομές.

Δείκτης εκροών: Ο.22 Αριθμός επενδυτικών πράξεων 
ή μονάδων σε υποδομές που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.41 Σύνδεση της αγροτι-
κής ευρώπης: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 
επωφελείται από καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
υποδομές μέσω της στήριξης της ΚΓΠ.

Κατηγορία 5: Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστι-
κών στοιχείων

5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων
Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της υπο-πα-

ρέμβασης αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 20.000€ 
και η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 75% δυνάμει του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013. Επιλέξιμες είναι οι πράξεις 
που αφορούν σε διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες, σύμ-
φωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν 
στην τοπική στρατηγική. Ως εκ τούτου απαιτείται η εξει-
δίκευση της υπο-παρέμβασης βάσει και των αναγκών 
όπως αυτές προκύψουν από τη SWOT ανάλυση. Δικαι-
ούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή 
του ευρύτερου δημοσίου, ή σύλλογοι/οργανισμοί μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Δείκτης εκροών: Ο.22 Αριθμός επενδυτικών πράξεων 
ή μονάδων σε υποδομές που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.41 Σύνδεση της αγροτι-
κής ευρώπης: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 
επωφελείται από καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
υποδομές μέσω της στήριξης της ΚΓΠ.
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5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που 
συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγο-
ρίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 400.000€ και 
τις 20.000€ για άυλες ενέργειες και η ένταση ενίσχυσης 
ορίζεται έως το 100% δυνάμει του Γεωργικού Απαλλακτι-
κού Κανονισμού για πράξεις που εμπίπτουν στους κανό-
νες κρατικών ενισχύσεων. Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που 
αφορούν αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη των 
πολιτιστικών τοπικών στοιχείων της περιοχής. Ειδικότερα, 
επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα 
με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν της το-
πικής στρατηγικής. Ως εκ τούτου απαιτείται η εξειδίκευση 
της υπο-παρέμβασης βάσει και των αναγκών όπως αυτές 
προκύψουν από τη SWOT ανάλυση. Δικαιούχοι μπορούν 
να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου 
δημοσίου, ή σύλλογοι/οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, καθώς και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

Δείκτης εκροών: Ο.22 Αριθμός επενδυτικών πράξεων 
ή μονάδων σε υποδομές που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.41 Σύνδεση της αγροτι-
κής ευρώπης: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 
επωφελείται από καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
υποδομές μέσω της στήριξης της ΚΓΠ.

Κατηγορία 6: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περι-
βάλλοντος

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατη-
γορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 400.000€ 
ή των 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων και η 
ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του Καν. 
(ΕΕ) 2021/2115 για πράξεις της υπο- παρέμβασης 6.1 ή 
του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις 
της υπο- παρέμβασης 6.2. Δικαιούχοι μπορούν να είναι 
τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου, 
ή σύλλογοι/οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
καθώς και λοιποί αρμόδιοι φορείς όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ και 
εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με 
σκοπό την ανάδειξη αυτών

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε υπηρεσίες 
και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
μελετών, με σκοπό την αναβάθμιση και ανάδειξης φυσι-
κών τοπίων όπως θέσεις θέας κ.λπ.

Δείκτης εκροών: Ο.22 Αριθμός επενδυτικών πράξεων 
ή μονάδων σε υποδομές που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.41 Σύνδεση της αγροτικής ευρώπης: Ποσοστό του 

αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από καλύτερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές μέσω της στή-
ριξης της ΚΓΠ.

R.27 Αριθμός πράξεων που συμβάλλουν στους στό-
χους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της επίτευξης 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής 
σε αυτή σε αγροτικές περιοχές.

6.2 Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από 
φυσικές καταστροφές.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών μελετών, με 
σκοπό την πρόληψη των κινδύνων από φυσικές κατα-
στροφές όπως πλημύρες και πυρκαγιές.

Δείκτης εκροών: Ο.22 Αριθμός επενδυτικών πράξεων 
ή μονάδων σε υποδομές που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτες αποτελέσματος:
R.41 Σύνδεση της αγροτικής ευρώπης: Ποσοστό του 

αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από καλύτερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές μέσω της στή-
ριξης της ΚΓΠ.

R.27 Αριθμός πράξεων που συμβάλλουν στους στό-
χους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της επίτευξης 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής 
σε αυτή σε αγροτικές περιοχές.

Κατηγορία 7: Δικτύωση και συνεργασία
Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατη-

γορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 40.000€ για 
ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στην σύσταση και 
λειτουργεία του συνεργατικού σχήματος, καθώς και την 
προετοιμασία του σχεδίου δράσης, και η ένταση ενίσχυ-
σης ορίζεται έως το 90% για την υπο-παρέμβαση «Συνερ-
γασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων» και έως το 
100% για τις λοιπές υπο-παρεμβάσεις, δυνάμει του Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013. Στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο συνερ-
γασίας περιλαμβάνει και μη άυλες ενέργειες/υποδομές 
αυτές μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
κατηγορίας αλλά με τους περιορισμούς και τους όρους 
που αφορούν στην κατηγορία που εμπίπτουν οι ενέργει-
ες αυτές. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των σχημάτων 
συνεργασίας είναι τα 3 μέλη.

7.1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων
Επιλέξιμες είναι οι πράξεις συνεργασίας μεταξύ το-

πικών επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών 
προϊόντων με σκοπό τη διοργάνωση κοινών μεθόδων 
εργασίας, την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 
καθώς και την ανάπτυξη και/ή εμπορία κοινών προϊ-
όντων. Δεν είναι επιλέξιμα σχήματα συνεργασίας στα 
οποία συμμετέχουν και λοιποί φορείς πλην των τοπικών 
επιχειρήσεων. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 90%.

Δείκτης εκροών: Ο.32 Αριθμός άλλων πράξεων ή μο-
νάδων σχετικών με συνεργασία που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.1PR Βελτίωση των επιδό-
σεων μέσω της γνώσης και της καινοτομίας: Αριθμός 
ατόμων που επωφελούνται από συμβουλές, κατάρτι-
ση, ή ανταλλαγή γνώσεων ή συμμετέχουν σε επιχειρη-
σιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 
(ΕΣΚ) που υποστηρίζονται από την ΚΓΠ, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι βιώσιμες οικονομικές, κοινωνικές, περι-
βαλλοντικές, και κλιματικές επιδόσεις και οι επιδόσεις 
αποδοτικής χρήσης των πόρων.

7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιω-
τικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή/και πολιτι-
στική ή/και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση 
της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και 
της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις συνεργασίας μεταξύ δημό-
σιων και ιδιωτικών τοπικών φορέων με σκοπό την δια-
μόρφωση και πραγματοποίηση δράσεων που αφορούν 
στην κοινωνική ή/και πολιτιστική ή/και περιβαλλοντική 
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προστασία και αναβάθμιση της περιοχής καθώς και δρά-
σεων με σκοπό την προώθηση της υγιεινής διατροφής 
και της μείωσης σπατάλης τροφίμων. Η ένταση ενίσχυ-
σης ορίζεται έως το 100%.

Δείκτης εκροών: Ο.32 Αριθμός άλλων πράξεων ή μο-
νάδων σχετικών με συνεργασία που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.1PR Βελτίωση των επιδό-
σεων μέσω της γνώσης και της καινοτομίας: Αριθμός 
ατόμων που επωφελούνται από συμβουλές, κατάρτι-
ση, ή ανταλλαγή γνώσεων ή συμμετέχουν σε επιχειρη-
σιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 
(ΕΣΚ) που υποστηρίζονται από την ΚΓΠ, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι βιώσιμες οικονομικές, κοινωνικές, περι-
βαλλοντικές, και κλιματικές επιδόσεις και οι επιδόσεις 
αποδοτικής χρήσης των πόρων.

7.3 Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και 
καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών

Η πολιτική των έξυπνων χωριών «Smart Villages» 
αποτελεί μία νέα πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των αγροτικών περιοχών. Σκοπός της πολιτικής αυτής 
είναι η συσπείρωση των τοπικών φορέων για την από 
κοινού αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων, μέσω 
δράσεων οι οποίες σχεδιάζονται με την «εκ των κάτω 
προς τα επάνω» διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες 
είναι οι πράξεις που αφορούν στην ίδρυση ενός συνερ-
γατικού σχήματος με τη συμμετοχή τοπικών ιδιωτικών 
φορέων, με τη δυνατότητα συμμετοχής και τοπικών 
δημόσιων φορέων, για την προετοιμασία και σχεδίαση 
ενός σχεδίου δράσης εστιασμένου στην αντιμετώπιση 
ενός ή περισσοτέρων προβλημάτων της περιοχής. Στα 
συνεργατικά σχήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
μπορεί να συμμετέχει και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η ΟΤΔ 
παρέχει πλην των άλλων συμβουλευτική υποστήριξη 
όμως δεν μπορεί να αποτελεί μέλος του συνεργατικού 
σχήματος. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι χωρικά 
εστιασμένο και δεν μπορεί να αφορά σε περιοχή μεγα-
λύτερη των 10.000 μόνιμων κατοίκων. Για την σύνταξη 
του σχεδίου δράσης θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί η 
«εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία, να προβλέπει 
δείκτες εκροών και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων, και να έχει ολιστικό χαρακτήρα. Βασικό 
χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι η κοινωνική ή/
και η τεχνολογική καινοτομία και να προβλέπει δράσεις 
όπως δράσεις ευρυζωνικότητας, παραγωγής ή εξοικονό-
μησης ενέργειας, αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων, εξυπηρέτησης των νέων ή των ηλικιωμένων 
της περιοχής, την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών 
υγείας και άρση της κοινωνικής απομόνωσης. Η ένταση 
ενίσχυσης ορίζεται έως το 100%.

Δείκτης εκροών: Ο.32 Αριθμός άλλων πράξεων ή μο-
νάδων σχετικών με συνεργασία που λαμβάνουν στήριξη.

Δείκτης αποτελέσματος: R.40 Έξυπνη μετάβαση της 
αγροτικής οικονομίας: Αριθμός στρατηγικών «έξυπνων 
χωριών» που λαμβάνουν στήριξη.

Κατηγορία 8: Διατοπική και διακρατική συνεργασία
Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/ΟΤΔ με τη 

μορφή επιχορήγησης η ένταση της οποίας ορίζεται στο 
100% των επιλέξιμων δαπανών δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 
2021/2115. Κάθε υποψήφια ΟΤΔ έχει την υποχρέωση 

να υποβάλει τουλάχιστον ένα έργο συνεργασίας με την 
υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

8.1 Σχέδια διατοπικής συνεργασίας
8.2 Σχέδια διακρατικής συνεργασίας
Δείκτης εκροών: Ο.32 Αριθμός άλλων πράξεων ή μο-

νάδων σχετικών με συνεργασία που λαμβάνουν στήριξη.
Δείκτης αποτελέσματος: R.1PR Βελτίωση των επιδό-

σεων μέσω της γνώσης και της καινοτομίας: Αριθμός 
ατόμων που επωφελούνται από συμβουλές, κατάρτι-
ση, ή ανταλλαγή γνώσεων ή συμμετέχουν σε επιχειρη-
σιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 
(ΕΣΚ) που υποστηρίζονται από την ΚΓΠ, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι βιώσιμες οικονομικές, κοινωνικές, περι-
βαλλοντικές, και κλιματικές επιδόσεις και οι επιδόσεις 
αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Κατηγορία 9: Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμ-
ψύχωση του τοπικού πληθυσμού

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/ΟΤΔ με τη μορ-
φή επιχορήγησης, το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 
επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 
25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του εγκεκριμέ-
νου τοπικού προγράμματος. Η ένταση της ενίσχυσης 
ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών δυνάμει 
του Καν.(ΕΕ) 2021/2115. Ως ημερομηνία έναρξης της επι-
λεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της υποβολής 
του Φακέλου Β.

9.1 Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του 
τοπικού πληθυσμού

Επιλέξιμες δαπάνες είναι όλες οι δαπάνες οι οποίες 
είναι άμεσα συνδεδεμένες με την διαχείριση και υλοποί-
ηση του τοπικού προγράμματος όπως αμοιβές προσωπι-
κού και εξωτερικών συμβούλων, λειτουργικές δαπάνες, 
πάγιος και λοιπός εξοπλισμός, μελέτες και υποστηρι-
κτικές ενέργειες. Ως προς την εμψύχωση του τοπικού 
πληθυσμού επιλέξιμες είναι όλες οι δαπάνες εμψύχωσης 
του τοπικού πληθυσμού καθώς και οι δαπάνες που συν-
δέονται με την δημοσιότητα και προβολή του προγράμ-
ματος. Οι δαπάνες εμψύχωσης θα πρέπει να είναι κατ’ 
ελάχιστο το 5% της κατηγορία αυτής. Για τον λόγο αυτό 
θα είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών εντός της 
υπο- παρέμβασης.

Για το σύνολο των υπο-παρεμβάσεων απαιτείται η σύν-
δεση τους με τη SWOT ανάλυση και τις ανάγκες του το-
πικού προγράμματος, όπως αυτές θα προκύψουν, ώστε 
να είναι δυνατή η ενεργοποίηση τους. Στις περιπτώσεις 
όπου δεν προκύπτει σχετική ανάγκη ή στις περιπτώ-
σεις όπου η ανάγκη είναι διατυπωμένη πολύ γενικά δεν 
μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ενεργοποίηση της σχετικής 
υπο-παρέμβασης και συνεπώς η υπο- παρέμβαση θα 
απορρίπτεται και οι πόροι αυτής θα διανέμονται ανα-
λογικά στις λοιπές υπο-παρεμβάσεις.

Σημειώνουμε ότι για την καλύτερη και αποτελεσματι-
κότερη εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής, η κάθε ΟΤΔ 
υποχρεούται να επιλέξει του ειδικούς όρους εφαρμογής 
της κάθε υπο-παρέμβασης. Οι όροι αυτοί θα μπορούν να 
αφορούν σε εξειδίκευση χωρική ή κατηγορία δικαιούχων 
ή είδος πράξης ή άλλο και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τη SWOT ανάλυση και τις ανάγκες της τοπικής στρατηγικής.

Ο καθορισμός θεματικού στόχου, οι ειδικοί όροι εφαρ-
μογής και ο καθορισμός των αναγκών που καλύπτονται 
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μέσω της υπο-παρέμβασης δεν συμπληρώνονται για τις 
υπο-παρεμβάσεις της κατηγορίας 9 «Λειτουργικές δαπά-
νες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού». 
Επίσης, ο καθορισμός ειδικών όρων δεν συμπληρώνο-
νται για τις υπο-παρεμβάσεις της κατηγορίας 8: Διατο-
πική και διακρατική συνεργασία.

Μη παραγωγικές επενδύσεις: είναι οι επενδύσεις 
που δεν οδηγούν σε σημαντική αύξηση της αξίας ή 
της κερδοφορίας. Τυπικά, στοχεύουν σε καθαρά περι-
βαλλοντικές βελτιώσεις και συνδέονται με την επίτευ-
ξη των γεωργοπεριβαλλοντικών-κλιματικών στόχων 

που ορίζονται στα στοιχεία δ), ε) και στ) του άρθρου 
6 παράγραφος 1 το Καν. (ΕΕ) 2021/2115. Το σκεπτικό 
για τη χορήγηση δημόσιας στήριξης σε μη παραγωγι-
κές επενδύσεις είναι να παρέχεται στους δικαιούχους 
χρηματοδοτικό κίνητρο για την ανάληψη επενδύσεων, 
οι οποίες δεν αποφέρουν σημαντική απόδοση, αλλά 
αποδίδουν θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι 
σημαντικό οι μη παραγωγικές επενδύσεις να περιορί-
ζονται σε μη ανταποδοτικές επενδύσεις που συνδέο-
νται με πράξεις που έχουν καθαρά περιβαλλοντικά και 
κλιματικά οφέλη.
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»

14. Στο Παράρτημα ΙV, τα επισυναπτόμενα έγγραφα με α/α 4, 5, 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«

4 Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα όπου θα περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον όλες οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο Επίπεδο Λήψης 

Αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού 
προγράμματος, καθώς και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των φορέων σχετικά 
με την καταρχήν αντιπροσώπευση τους στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων, σύμφωνα 

και με το σημείο 7 του υποκεφαλαίου 9.4 της πρόσκλησης.

5 Ισολογισμός ή απόσπασμα ισολογισμού του οικονομικού έτους 2021 
σύμφωνα με το σημείο 2 του υπο-κεφαλαίου 9.4 της πρόσκλησης

6 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
σύμφωνα με το σημείο 1 του υπο-κεφαλαίου 9.4 της πρόσκλησης.

»
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15. Στο Παράρτημα VΙΙ, το Κριτήριο Επιλογής με α/α Α5 αντικαθίσταται ως εξής:
«

Α5
Ποσοστό 
περιοχών 

NATURA 2000 

Ποσοστό κάλυψης της έκτασης της 
περιοχής παρέμβασης από περιοχές 

NATURA 2000, σύμφωνα με το 
ψηφιακό υπόβαθρο https://www.

eea.europa.eu/dataand- maps/data/
natura- 14/natura-2000-spatialdata/ 

natura-2000-shapefile-1

Έκταση περιοχών 
NATURA 2000 εντός της 
περιοχής παρέμβασης / 

Συνολική έκταση περιοχής 
παρέμβασης

0 % - 
<5%

0

4%

>=5% - 
<15%

50

>=15% 
- <25% 75

>=25% 100

»
16. Στο Παράρτημα VΙΙ, το Κριτήριο Επιλογής με α/α Γ7 αντικαθίσταται ως εξής:
«

Γ7

Ποσοστό δημόσιας 
δαπάνης ενταγμένων 

πράξεων ως προς 
τη συνολική εγκεκριμένη  

δημόσια δαπάνη του 
Τ.Π. μέχρι και στις 

31/12/2022.

Το κριτήριο αφορά ΟΤΔ 
που υλοποίησαν ΤΠ κατά 
την περίοδο 2014-2020. 

Στον υπολογισμό του 
ποσοστού δεν λαμβάνεται 

υπόψη το Μέτρο που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες*.

Μέγιστος βαθμός 
οι 100 μονάδες και 

ελάχιστος μηδέν (0). 
Ο βαθμός θα ισούται 
με το ποσοστό του 

κριτηρίου.

0-100 1% 0%

»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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*02009312302230024*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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