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τοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την
ανωτέρω επίταξη, αποφασίζουμε:
Την άρση της επίταξης της χρήσης των κινητών
και ακινήτων μέσων που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ.
6213/11−05−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140),
η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της πα−
ρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7847
Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων
και κινητών μέσων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του
Συντάγματος.
β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42).
γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά−
κτου Ανάγκης» (Α΄−236).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε
κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
των αναγκαίων πόρων.
3. Την υπ’ αριθμ. 6213/11−05−2013 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών − Εσωτερικών − Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄−
1140), με την οποία επιτάχθηκε η χρήση ακινήτων και
κινητών μέσων.
4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ Β΄1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κινη−

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 7846
(2)
Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του
Συντάγματος.
β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42),
γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά−
κτου Ανάγκης» (Α΄−236).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε
κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
των αναγκαίων πόρων.
3. Την υπ’ αριθμ. 6212/11−05−2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού (ΦΕΚ Β΄−1140), με την οποία επιτάχθηκαν οι προ−
σωπικές υπηρεσίες του συνόλου των εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ Β΄ 1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κι−
νητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την
ανωτέρω επίταξη, αποφασίζουμε:
Την άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών
του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμι−
ας εκαίδευσης που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 6212/
11−05−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140), η οποία και
καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 144962
(3)
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοι−
νής υπουργικής απόφασης περί καθεστώτων ενισχύ−
σεων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 για
τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυ−
ξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Toυ Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Της υπ’ αριθμ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) από−
φασης του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το 1−9−2002».
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).
1. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα
το άρθρο 37 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/2 Α΄/2010).
2. Της υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Του άρθρου 36 του Ν. 3614/07 όπου ορίζεται ως
διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και
της υπ’ αριθμ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ
2007−2013.
4. Της υπ’ αριθμ. 1100330/1954/ΔΜ/6−10−2008 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον
καθορισμό νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ08), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Της υπ’ αριθμ. 37501/4/3/2009 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά της Δημόσιας
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των Μέ−
τρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 – 2013
και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου
4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου
2000 – 2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών
θεμάτων για την εφαρμογή του».
6. Της υπ’ αριθμ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/
10.04.2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης,
προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγορι−
ών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστι−
κών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων περί καθεστώτων ενισχύσεων της προγραμματικής
περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμμα−
τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ)
(ΦΕΚ 772/Β) όπως τροποποιήθηκε από την υπ’αριθμ.
8729/10.8.2011 (ΦΕΚ 1974/Β)
8. Της με αριθμ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/16.10.2008)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγ−
χου του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
9. Την υπ’ αριθμ. 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΄).
10. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ
Α΄/141/21−6−2012).
11. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/141/21−6−2012).
12. Της υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547 26−06−2013 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β΄/1653/04−07−2013).
13. Της υπ’ αριθμ. 10480/22.8.2012(ΦΕΚ 400/23.8.2012)
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορί−
ζεται ο Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος του Στεφάνου στη
θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας
Ειδικών θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των Υπηρεσιών
του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
του Υπουργείου.
14. Του Ν. 4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου
2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας” και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/51/28−2−2013) και ιδίως της
παραγράφου 11 του άρθρου 1 αυτού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις:
1. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Την απόφαση της Επιτροπής Ν. 408/2006 (Α.Π.:
E(2006)3867/31.8.2006) σχετικά με τον Χάρτη Εθνικών
Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για την πε−
ρίοδο 2007−2013.
5. Τον Κανονισμό (EΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της
24ης Οκτωβρίου 2006 όπως αντικαταστάθηκε από τον
Κανονισμό (EΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυ−
γούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρ−
μογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης (γενικός κα−
νονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
6. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση 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 αριθμ.
Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των
Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της
18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλί−
ου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους
δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊ−
κό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων επιπλέον αυτής που δημιουργεί η τροπο−
ποιούμενη με την παρούσα κ.υ.α.
9. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το υπ’ αριθμ.
2561/7.6.2013 έγγραφό της, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ
772/Β) κοινή υπουργική απόφαση περί καθεστώτων ενι−
σχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 για
τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) ως ισχύει μετά την υπ’ αριθμ.
8729/10/08/2011 (ΦΕΚ 1974/Β) τροποποίησή της, ως εξής:
Άρθρο 1
Το άρθρο 4 Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την
οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» της υπ’ αριθμ.
4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης, καταρ−
γείται.
Άρθρο 2
Το άρθρο 5 Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των
χωριών» της υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης αναριθμείται σε άρθρο 4. Αντίστοιχα
αναριθμούνται όλα τα επόμενα άρθρα της ανωτέρω
απόφασης.
Άρθρο 3
Το άρθρο 6 Μέτρο 323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της
αγροτικής κληρονομιάς» της υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010
κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:
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Στο τέλος της ενότητας Α Πεδίο Εφαρμογής και
Δράσεις προστίθεται το εξής κείμενο: Στο πλαίσιο του
Μέτρου εντάσσεται επίσης και η δράση «Ενίσχυση πο−
λιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτι−
στικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών» η οποία αφορά
στην ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με
την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονο−
μιάς κάθε περιοχής καθώς και με την γεωργική παραγω−
γή και τα τοπικά προϊόντα. Οι ενισχυόμενες εκδηλώσεις
θα πρέπει να έχουν καταγραφεί ως σημαντικές, να απευ−
θύνονται στο ευρύτερο κοινό και να έχουν περιοδικό και
επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα τουλάχιστον την τελευ−
ταία τριετία. Από τις εκδηλώσεις αυτές δεν πρέπει να
παράγονται έσοδα για τον δικαιούχο.
Σημειώνεται ότι κάθε εκδήλωση θα πρέπει να προτεί−
νεται μόνο μία φορά και από ένα φορέα (τον καθ’ ύλη
αρμόδιο) στην κάθε περιοχή παρέμβασης του Άξονα 3.
Στο τέλος της πρώτης παραγράφου της ενότητας Β.
Δικαιούχοι, προστίθεται το εξής κείμενο: Για τη δράση
«Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς –
στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υπο−
δομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»,
δικαιούχοι είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθ−
μού και οι εταιρείες τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στον καταστατικό σκοπό των
οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Στο τέλος της ενότητας Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολι−
κό Κόστος – Επιλέξιμες Δαπάνες προστίθενται οι εξής
παράγραφοι:
Το ύψος ενίσχυσης για τη δράση «Ενίσχυση πολι−
τιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς» ανέρχεται στο
75% του συνολικού κόστους, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.
Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως
επιλέξιμες για την χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο
του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές πε−
ριλαμβάνονται:
• Δαπάνες σύνθεσης, παραγωγής και διακίνησης υλι−
κού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων
(φυλλάδια, αφίσες κ.α.)
• Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων
για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Έξο−
δα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση
των εκδηλώσεων.
• Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά
χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί κ.ο.κ.).
• Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογρα−
φήσεις κ.α.)
• Κατασκευή κινητών εκθετηρίων κ.ο.κ.
• Έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικών μηχανημάτων
για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, όπως video, οθόνες
προβολής, μηχανήματα ήχου κ.ο.κ.
• Έξοδα για την συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών,
χορευτικών και θεατρικών συγκροτημάτων ή την οργά−
νωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτο−
γραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των
εκδηλώσεων για την προβολή της τοπικής αγροτικής
παραγωγής, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δα−
πανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικής
δαπάνης της εκδήλωσης.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)
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• Δαπάνες για την κατασκευή − αγορά παραδοσιακών
στολών, για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μου−
σικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.
• Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς
την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, fax, έπιπλα
γραφείου − βιβλιοθήκες) μόνο από ιδιωτικούς φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι
ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό
του) στην περιοχή παρέμβασης του μέτρου και σε πο−
σοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του προτεινόμενου
προϋπολογισμού της εκδήλωσης.
Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου της ενότητας
Δ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 8729/
10.08.2011 κοινή υπουργική απόφαση προστίθεται το εξής:
Δεν είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στους
δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδη−
λώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων
για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού,
μουσικών οργάνων, στολών» του Μέτρου 323.
Άρθρο 4
Στο άρθρο 11 «Αξιολόγηση − έγκριση των επενδυτικών
σχεδίων Γνωμοδοτική Επιτροπή – Προσφυγές» της υπ’
αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης,
στο τέλος της ενότητας 1 προστίθεται το ακόλουθο
κείμενο: Ωστόσο για επενδυτικά σχέδια των οποίων ο
συνολικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνά το ύψος των
200.000 €, δεν απαιτούνται διαδικασίες γνωμοδότησης
από την αρμόδια Επιτροπή όπως αυτές περιγράφονται
στην ενότητα 3 του παρόντος άρθρου και η εισηγητική
έκθεση (δελτίο αξιολόγησης) αποτελεί εισήγηση προς
τον Φορέα Εφαρμογής για την ένταξη ή μη των επεν−
δυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης.
Επίσης αντικαθίσταται η πρώτη πρόταση της ενότη−
τας 6 και η παράγραφος α), με το εξής κείμενο:
Με βάση τα αποτελέσματα της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής ή της εισηγητικής έκθεσης για τις ανωτέρω
περιπτώσεις, ο Φορέας Εφαρμογής αποστέλλει:
α) στους υποψήφιους επενδυτές των οποίων τα
επενδυτικά σχέδια βαθμολογήθηκαν και εντάσσονται
στο πλαίσιο του καθορισμένου ορίου πιστώσεων (‘εν
δυνάμει δικαιούχων’), και με την προϋπόθεση ότι δεν
απαιτείται η προσκόμιση τυχόν επιπλέον δικαιολογη−
τικών, απόφαση οριστικής έγκρισης συνοδευόμενη από
δήλωση αποδοχής της ανωτέρω απόφασης έγκρισης
του επενδυτικού τους σχεδίου. Στην περίπτωση που
απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών,
ο Φορέας Εφαρμογής αποστέλλει στους υποψήφιους
επενδυτές έγγραφο καταρχήν έγκρισης με το οποίο
καλούνται να υποβάλουν δήλωση αποδοχής, καθώς και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Άρθρο 5
Στο άρθρο 13 «Αποφάσεις έγκρισης πράξεων και ανά−
ληψη δέσμευσης – Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης» της
υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφα−
σης η ενότητα 3 αντικαθίσταται με το εξής κείμενο:
Οι υποψήφιοι, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια
εντάσσονται στο πλαίσιο του καθορισμένου ορίου πι−
στώσεων, και στην περίπτωση που απαιτείται η προ−
σκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, υποχρεούνται εντός
1 μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου
καταρχήν έγκρισής τους, να υποβάλλουν στον Φορέα
Εφαρμογής τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 (όπως αυτό
έχει αναριθμηθεί), παρ. 6α) της ανωτέρω απόφασης.

Χορήγηση παράτασης υποβολής των απαιτούμενων
επιπλέον δικαιολογητικών είναι δυνατή μόνο κατόπιν
σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του υποψηφίου, το
οποίο θα υποβάλλεται στον Φορέα Εφαρμογής και θα
εξετάζεται από αυτόν. Μη συμμόρφωση προς τους πα−
ραπάνω όρους, σημαίνει μη έγκριση του επενδυτικού
σχεδίου στο μέτρο/δράση.
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η προσκόμιση επι−
πλέον δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποχρε−
ούνται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της απόφασης οριστικής έγκρισης να υποβάλλουν στον
Φορέα Εφαρμογής τη δήλωση αποδοχής.
Άρθρο 6
Στο άρθρο 14 «Έναρξη εργασιών» της υπ’ αριθμ. 4424/
721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφασης η τελευταία
παράγραφος της ενότητας 2 αντικαθίσταται με το εξής
κείμενο: Ωστόσο, επειδή οι ενισχύσεις των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν ενταχθεί στα μέτρα 322 και στη
δράση «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώ−
σεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονο−
μιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας
υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών» του Μέτρου 323, καταβάλλονται εφάπαξ με
την ολοκλήρωσή τους, το σχετικό αίτημα πληρωμής θα
πρέπει να υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης
εντός του εγκεκριμένου στην απόφαση έγκρισης του
έργου χρονοδιαγράμματος.
Επίσης η ενότητα 3 αντικαθίσταται με το εξής κείμενο:
Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηρι−
ωμένες όσον αφορά στη δυνατότητα υλοποίησης του
έργου που θα υποβάλλονται και θα εξετάζονται από τον
Φορέα Εφαρμογής, θα χορηγείται παράταση για διάστη−
μα το πολύ δώδεκα (12) μηνών, λαμβάνοντας υπόψη και
το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και τους σχετικούς
κανόνες του ΠΑΑ. Με τη παρέλευση και του χρονικού
διαστήματος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά
την οποία ο δικαιούχος δεν υπέβαλε αίτηση σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ανωτέρω
άρθρου, το έργο θα απεντάσσεται.
Άρθρο 7
Στο άρθρο 20 «Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης» της
υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010 κοινής υπουργικής απόφα−
σης αντικαθίσταται η παράγραφος 3 με το εξής κείμενο:
Ο αριθμός των δόσεων δύναται να κυμαίνεται από
μια (1) έως τρεις (3), με εξαίρεση τις ενισχύσεις των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο μέτρο
322 και στη δράση «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής
κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών
οργάνων, στολών» του μέτρου 323, οι οποίες καταβάλ−
λονται εφάπαξ με την ολοκλήρωσή τους.
Άρθρο 8
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4424/721/2.06.2010
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 772/Β) όπως τροποποι−
ήθηκε από την υπ’ αριθμ. 8729/10/08/2011 (ΦΕΚ 1974/Β)
κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013
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