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ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3131/17.12.2019 απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 

«Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα 

(Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της 

Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014)» (Β’ 5065). 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014, και ειδικότερα το άρθρο 35. 

2. Τον Καν. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (O.J EE L 352/1 της 

24.12.2013).  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί καθορισμού Κοινών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ, το 
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ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, 

το ΤΑ και το ΕΤΘΑ». 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και ειδικότερα το άρθρο 63. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 772/2014 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 

2014, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών 

ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών 

ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.  

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης 

Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 

508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών 

δεδομένων για τις πράξεις. 

7. Την υπ’ αριθ. 2003/361/ΕΚ σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με 

τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

8. Την C(2014) 7801 final/29.10.2014 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 

29.10.2014 «για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης συμφωνίας 

εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα».  

9. Την υπό στοιχεία C (2015) 7417/23.10.2015 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 

10. Τον ν. 4070/2012 (άρθρα 174-184), περί θεσμοθέτησης του αλιευτικού τουρισμού, 

όπως τροποποιήθηκε με το ν.4179/2013 (άρθρα 40 & 43).  

11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

12. Τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 251). 

13. Τον ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 

69. 
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14. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 

133). 

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 

(π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

16. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 

138). 

17. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» 

(Α΄155). 

18. Την υπ’ αρ. 6310/09.09.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190). 

19. Την υπ’ αρ. 414/2354/12-1-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις, όροι και 

διαδικασίες για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» (Β 97). 

20. Την υπ’ αρ. 134453/22.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση υπ’ αρ 46274/ 26.09.2014 (Β’ 2573) της κοινής 

υπουργικής απόφασης» (Β’ 2857). 

21. Την υπ’ αρ. 1393/25.10.2016 (Β’ 3501) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 

αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του ν.4314/2014 και κατάργηση της υπ’ αρ. 

341509/26.11.2008 (Β’ 2437) κοινής υπουργικής απόφασης. 

22. Την υπ’ αρ. 2986/25.11.2016 (Β’ 3885) κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού για τον προσδιορισμό των λειτουργικών 

μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών 

εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

23. Την υπ’ αρ. 99/23.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών 

διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το 

άρθρο 71 του ν. 4314/2014)» (Β’ 309). 

24. Την υπ’ αρ. 1538/26.06.2019 (Β’ 2742) κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις ρυθμίσεις θεμάτων που 

αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα 

ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.  

25. Την υπ’ αρ. 1435/14.06.2016 «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο 

του Μέτρου 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)” του ΠΑΑ 2014-2020 και της 

προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του ΕΠΑλΘ 

2014-2020» (Β’ 1839). 

26. Την υπ’ αρ. 3206/12.12.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-

2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» (Β’ 

4111) και από την οποία απορρέει η υποχρέωση χρηματοδότησης.  

27. Την υπ’ αρ. 1177/01.08.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020» (Β’ 3163). 

28. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β’ 5968), αντικατάσταση της υπό 

στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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”» (ΥΠΑΣΥΔ). 

29. Την υπ’ αρ. 3131/17.12.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της 

Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 5065), όπως 

(Α’  τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 913/08.04.2021 (Β’ 1568) όμοια απόφαση.  
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30. Τις υπουργικές αποφάσεις ορισμού των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αλιείας ως 

Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) για την υλοποίηση μέρους του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΣΔΕ. 

31. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ «Οδηγίες στους 

φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020». 

32. Το υπ’ αρ. 278/17.02.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ «Ορισμός των απομακρυσμένων 

ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 παρ. 4 και του 

Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΕ) 508/2014». 

33. Την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή και έγκαιρη 

υλοποίηση των έργων της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ και ιδιαίτερα των πράξεων 

ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Αλιείας.  

34. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν 

προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3131/17.12.2019 απόφασης το οποίο διατηρήθηκε σε 

ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Πλαίσιο υλοποίησης του 

Μέτρου 8.3.3 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού 

χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της 

Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 

Θάλασσας 2014-2020” (άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014)» (B’ 5065) ως εξής: 

 

Άρθρο Μόνο 

 

Στην τελευταία παράγραφο του Άρθρου 19, η φράση «Σε περίπτωση που οι (νέες) δαπάνες 

που πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις 

αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες», 

αντικαθίσταται με τη φράση: «Σε περίπτωση που οι (νέες) δαπάνες που 

πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης είναι 
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μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη 

επιλέξιμες».  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 3131/17.12.2019 (Β’ 5065) υπουργική απόφαση όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 913/08.04.2021 (Β’ 1568) όμοια απόφαση.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ       

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 
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