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ΕΠΙΣΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ  
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 «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ  2007-2013»  

ΚΩΔΙΚΟΙ  ΜΕΣΡΩΝ: 313,321,322,323  

Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Σις διατάξεις του άρθρου 29 Α Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

(ΥΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΥΕΚ 154 /Α) και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΥΕΚ 38/Α).  

2. Σις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΥΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 

2013» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010  (ΥΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει 

κάθε φορά. 

3. Σην Απόφαση του Τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων με αριθμό 

πρωτ. 8932/2008 (ΥΕΚ 2153/Β/16.10.2008) «Θέσπιση συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και την 

τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 2049/20-4-2011 και θέμα «Σροποποίηση και 

κωδικοποίηση του υστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013». 

4. Σον κανονισμό (ΕΚ)1290/2005 του υμβουλίου για τη χρηματοδότηση της Κοινής 

Γεωργικής πολιτικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τους 

Εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού με αριθμ. 883/2006, 884/2006, 885/2006 και 

259/2008 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κάθε φορά. 

ΑΝΑΡΤΗΤΔΑ ΣΤΟ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟ 
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5. Σον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Σ.Α.Α.), όπως ισχύει 

κάθε φορά. 

6. Σους Καν. (ΕΚ) 1974/2006, 1975/2006, 1320/2006 και 65/2011 όπως ισχύουν κάθε 

φορά. 

7. Σην με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 

την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 

2013» (ΠΑΑ) (CCI No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και τις 

τροποποιήσεις του ΠΑΑ, που δεν απαιτούν τροποποίησή της. 

8. Σην ΚΤΑ 324005/9-9-2008 (ΥΕΚ 1886/Β/2008) περί «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες 

και κατανομή προσωπικού Ειδικών Τπηρεσιών του Τ.Π.Α.Α.Σ. για το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με την ΚΤΑ 135073/25-2-2011 (ΥΕΚ 315/Β/2011). 

9. Σον Ν. 3852/2010 (Υ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

10. Σο γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 έχει αλλάξει η ονομασία των 

Δήμων/ Κοινοτήτων με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση της Φώρας. 

11. Σον Ν. 3882/2010 (Υ.Ε.Κ. 166/τ.Α’/22-09-2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 

Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του 

ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 

και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).» 

12. Σα υμπεράσματα των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με τα οποία συμφωνήθηκαν τα 

συνημμένα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων.  

13. Σο με αριθμ. πρωτ. 3616/14-7-2011 έγγραφο της ΕΤΔ ΠΑΑ με το οποίο δόθηκε η 

σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου επιστολής ενημέρωσης δικαιούχων για την 

υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ 2007-2013. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ  

 

ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ ΥΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ α’ ΒΑΘΜΟΤ για την 

υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα 

πλαίσια των  Μέτρων  313, 321, 322,323  του Π.Α.Α..  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες 

πράξεων (δημόσια έργα) των  μέτρων:   

 

ΜΕΣΡΟ 313 

 ήμανση αξιοθέατων και μνημείων. 

 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. 

 

Οι δράσεις υλοποιούνται εκτός περιοχών του Δικτύου  NATURA. 

Για τις παραπάνω δράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € (πλέον Υ.Π.Α.). 

 

ΜΕΣΡΟ 321  

 Σαμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (μικρά 

φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, 

ομβροδεξαμενές κ.α.). 
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 Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και 

κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος. 

 Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις  (π.χ. Αγροτική οδοποιία 

που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις). Επιτρέπεται μόνο  

ασφαλτόστρωση με διατομή από 4μ έως 6μ και μόνο σε πυρόπληκτες ή 

πλημμυροπαθείς περιοχές (Περιοχές που είναι οριοθετημένες με αντίστοιχο 

Υ.Ε.Κ. μετά τις 1-1- 2007).  

 Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών 

και χειμάρρων (Έργα διευθέτησης χειμάρρων (εκτός οικισμού παρεμβάσεις), 

Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας). 

 Φώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία.  

 

Όσον αφορά στα έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 

διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

κ.α.) το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των  

500.000 € (πλέον Υ.Π.Α.). Για τις υπόλοιπες δράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά 

πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € (πλέον Υ.Π.Α.). 

  

ΜΕΣΡΟ 322  

 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (ενδεικτικά οι εργασίες πρέπει να 

περιλαμβάνουν: διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις –

πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση 

πρασίνου, κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.α.). 

 Αποκατάσταση  κτιρίων για κοινωφελή χρήση.  

 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι η ύπαρξη μελέτης 

συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του 

οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού (Παράρτημα 5). Οι επεμβάσεις πρέπει 

να είναι συλλογικές και όχι αποσπασματικές. Για κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Ενότητα 

δεν μπορούν να κατατεθούν περισσότερες από μια προτάσεις. 

Σο μέτρο δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 

βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 

Για τις ανωτέρω παρεμβάσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € (με το Υ.Π.Α.). 

 

ΜΕΣΡΟ 323 

 Ση διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, με προτεραιότητα σε 

τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιοριστούν με σχετική 

μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη) όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του 

εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. 

Η δράση υλοποιείται εκτός περιοχών του Δικτύου Natura 2000. 

 Ση διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

της αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, βρύσες κ.α.). (Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την υλοποίηση της δράσης είναι η απόδειξη της ιδιοκτησίας από τον Σελικό 

Δικαιούχο). 
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 Ση διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών(εγκαταλελειμμένοι 

σκουπιδότοποι κ.α.), δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη). 

 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.  

 

Για τις παραπάνω δράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € (πλέον Υ.Π.Α.). 

 

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στα εν λόγω Μέτρα θα χρηματοδοτηθούν 

κατά μέσο όρο κατά 27,03% από Εθνικούς πόρους και κατά 72,97% από  το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Σαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Σ.Α.Α.). 

 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή) που διατίθεται 

συνολικά για την χρηματοδότηση των πράξεων με την παρούσα επιστολή είναι 

100.000.000,00 ΕΤΡΩ (εκατό εκατομμύρια ευρώ) και αφορά και τα 4 Μέτρα 

(313,321,322,323).  

Με την παρούσα επιστολή θα καλυφθούν δαπάνες που θα αφορούν σε:  κατασκευή 

έργου και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού. 

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του Άξονα 

3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.).  

 

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθούν: 

 το έντυπο αίτησης, (Παράρτημα 2) 

 το Σεχνικό Δελτίο πράξης (Σ.Δ.Π.) Τποδομών και  

 τα σχετικά Σεχνικά Δελτία Τποπράξης, υποδείγματα των οποίων 

επισυνάπτονται. (Παράρτημα 1) 

 

Κάθε φάκελος υποβολής αίτησης θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα  έγγραφα, τα 

οποία αναφέρονται στο συνημμένο οδηγό ωρίμανσης Δημοσίων έργων 

(Παράρτημα 5). 

Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιημένων εντύπων Σ.Δ.Π./Τ 

απορρίπτονται. 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της 

παρούσας  επιστολής  και λήγει στις 31/10/2011 και ώρα 15:00. 

 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Κεντρικά γραφεία της Ειδικής Τπηρεσίας 

Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3 , Λ. Αθηνών 54-56, 10441 ΑΘΗΝΑ ή 

στα Περιφερειακά Γραφεία της Τπηρεσίας(με την υποχρέωση πρωτοκόλλησης από το 

πρωτόκολλο της Κεντρικής Τπηρεσία) (Παράρτημα 6) τις ώρες 09:00 έως 15:00 όλες τις 

εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, επί 

αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής  την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στα γραφεία της 

Ειδικής Τπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3.  

 

Η Ε.Τ.ΕΥ. Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3 θα αξιολογήσει μόνον τις προτάσεις 

που υποβάλλονται σε συνέχεια της συγκεκριμένης επιστολής. 

Η διαδικασία που τηρείται για την χρηματοδότηση των πράξεων στο Π.Α.Α. θα 

ακολουθήσει τα εξής στάδια: 
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1. Τποβολή της πρότασης στα γραφεία (κεντρικά – περιφερειακά) της  Ε.Τ.ΕΥ. 

Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3. Σα Σ.Δ.Π./Τ πρέπει να είναι 

ενυπόγραφα, συμπληρωμένα με σαφήνεια και να συνοδεύονται από όλα τα 

απαραίτητα για την εξέτασή τους  έγγραφα. την περίπτωση που η πράξη 

εγκριθεί για χρηματοδότηση από το  Π.Α.Α. 2007 - 2013 το Σ.Δ.Π./Τ αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης χρηματοδότησης.  

2. Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων χρηματοδότησης: τις υποβαλλόμενες 

προτάσεις διενεργείται άμεσα έλεγχος πληρότητας, με βάση τη λίστα ελέγχου 

πληρότητας αίτησης χρηματοδότησης με δυνατότητα υποβολής 

συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο μέχρι την ημερομηνία που 

ορίζεται από την Ε.Τ.ΕΥ.. Προτάσεις που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις 

απορρίπτονται και δύναται να ενημερωθεί σχετικά ο Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ς , με 

κοινοποίηση της Επιστολής απόρριψης πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται 

πλήρως οι λόγοι της  απόρριψης  της  αίτησης χρηματοδότησης.             

3. Αξιολόγηση της πράξης από τη Ε.Τ.ΕΥ.: Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις 

χρηματοδότησης και τα Σ.Δ.Π./Τ θα αξιολογηθούν με άμεση αξιολόγηση σε 

δυο διαδοχικά και διακριτά στάδια από την Ε.Τ.ΕΥ. με βάση τα κριτήρια που 

συμφωνήθηκαν στις Επιτροπές Παρακολούθησης του Π.Α.Α. και στη συνέχεια 

προσαρμόστηκαν(Παράρτημα 3). το πρώτο στάδιο αξιολογείται η πληρότητα 

της αίτησης και στο δεύτερο στάδιο η πληρότητα- σκοπιμότητα- ωριμότητα και 

τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων της πρότασης. 

4. Για να επιλεγεί μία πράξη  προς  ένταξη/χρηματοδότηση  στο Μέτρο θα 

πρέπει να λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα επιμέρους στάδια. Για την  

αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης η Ε.Τ.ΕΥ. διατηρεί το δικαίωμα του 

ελέγχου των παρεχόμενων στοιχείων  (π.χ. τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής 

νομοθεσίας). 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 

χρηματοδοτήσει την πράξη με μειωμένο προϋπολογισμό σε σχέση με αυτό του 

αιτήματος ή και να μειώσει ανάλογα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. την 

περίπτωση αυτή η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τον Δικαιούχο εκ 

νέου προσαρμοσμένη στις παρατηρήσεις της Ε.Τ.ΕΥ..  

5. Μετά την αξιολόγηση εκδίδεται Υύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. Αν η 

αξιολόγηση είναι αρνητική η Ε.Τ.ΕΥ. δύναται να ενημερώνει εγγράφως τον 

Δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης. Εάν είναι θετική η αξιολόγηση τότε η 

Ε.Τ.ΕΥ. εκδίδει την απόφαση ένταξης/ χρηματοδότησης της πράξης. 

6. Η έκδοση της Απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης της πράξης γίνεται από 

τον Ειδικό Γραμματέα του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων 

Διοικητικός Σομέας Κοινοτικών Πόρων και Τποδομών και αναρτάται στο 

Διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). την εν λόγω απόφαση θα αναφέρονται οι 

συγκεκριμένοι όροι-υποχρεώσεις του Δικαιούχου που απορρέουν από το 

περιεχόμενο των αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πράξεων 

καθώς και αυτών που απορρέουν από το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Π.Α.Α. και από την  Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

7. Η ένταξη των πράξεων θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού της παρούσας επιστολής.  

8. Η υλοποίηση και εκτέλεση των πράξεων θα γίνεται σύμφωνα με την Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων, Μελετών, προμηθειών και 

Τπηρεσιών όπως ισχύει κάθε φορά. 
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Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν αναλυτικά για τη συμπλήρωση  των 

Σ.Δ.Π./Τ, για τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα   

απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν με το Σ.Δ.Π./Τ και άλλες 

ειδικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται : 

 την ηλεκτρονική διεύθυνση  της Ε.Τ.Δ. Π.Α.Α. http:// www.agrotikianaptixi.gr . Ο 

εν λόγω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ε.Τ.Δ. 

Π.Α.Α. και της Ε.Τ.ΕΥ. Π.Α.Α. με το σύνολο των ενδιαφερομένων σε θέματα που 

αφορούν το Π.Α.Α.  και  ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

(Όλα τα Παραρτήματα είναι αναρτημένα στην παραπάνω ηλεκτρονική 

διεύθυνση). 

 τα τηλέφωνα της Ειδικής Τπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα – 

Μονάδα Β3-  Λ. Αθηνών 54 - 56, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2105218110 (Προϊσταμένη Μονάδας 

κα. Ε. Υαράκου). 

 τα Σηλέφωνα των τελεχών της Τπηρεσίας κατά Περιφέρεια, Παράρτημα 6, 

που σας επισυνάπτεται.  

 

υνημμένα (σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της Ε.Τ.ΕΥ. (http:// 

www.agrotikianaptixi.gr)) 

1. Παράρτημα 1.: Σεχνικό Δελτίο Πράξης/Τποπράξης  και οδηγίες συμπλήρωσής 

τους 

2. Παράρτημα 2: Τπόδειγμα Αίτησης υποβολής Πρότασης 

3. Παράρτημα 3: Κριτήρια επιλογής πράξεων 

4. Παράρτημα 4: Σεχνικά δελτία μέτρων στο Πρόγραμμα 

5. Παράρτημα 5: Ενδεικτικός  Οδηγός ωρίμανσης δημοσίων έργων στα πλαίσια 

υλοποίησης του Άξονα 3 

6. Παράρτημα 6: τελέχη Τπηρεσίας κατά Περιφέρεια 

 

                 

 

                      Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

                ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΙΒΑΡΗ 
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Πίνακας Αποδεκτών 

 

Για Ενέργεια 

Δήμοι Περιοχών Άξονα 3 

 

Για Κοινοποίηση 

1. Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων 

Γραφείο Τπουργού 

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Φώρας 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Περιφέρειες Φώρας 

Γραφείο Περιφερειάρχη 

4. Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων 

 Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. 2007 - 2013 

Μονάδες Α’, Β’ Γ’ 

 Ειδική Τπηρεσία Εφαρμογής  Π.Α.Α. - Ανταγωνιστικότητα 

o Μονάδα Β3’, Γ2’ 

o Περιφερειακά Γραφεία Μονάδας Β3’ 

 

 

 


