
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υλοποίησης των έργων του Τοπικού Προγράμματος    

Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD  

  

Η Αναπτυξιακή εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Α.Α.Ε. – ΟΤΑ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Τροποποίηση των Υ.Α. 13214/30-11-2017 και Υ.Α. 13215/30-11-2017 με την 

Απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υ.Α 154/22-

01-2021 

2. Την Υ.Α. 13214/30-11-2017 (B΄ 4268) «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του 

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

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού 

χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» 

(όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 7888/14-09-2018 (B’ 4178), την Υ.Α. 355/17-01-

2019 (B’ 65) και την Υ. Α. 3218/25-06-2020 (Β’ 2723)). 

3.  Την Υ.Α. 13215/30-11-2017 (Β΄4285) «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του 

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

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου 

χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων», 

όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 1090/08-02-2019 (B’ 573), την Υ.Α. 7281/05-11-

2019 (B’ 4205) και την Υ.Α. 4107/31-07-2020 (B΄3312) 

4. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων  στο 

πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για 

παρεμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις 

εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020, να διασφαλισθεί η 

απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά τη διαδικασία της υλοποίησης 

επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών πόρων. 



ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 

Οι προθεσμίες που αναφέρονται και αφορούν στην υποβολή από πλευράς 

δικαιούχων τουλάχιστον ενός αιτήματος πληρωμής, εντός ενός έτους από την 

ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της 

Δημόσιας Δαπάνης της πράξης, τροποποιούνται ως εξής: 

 Σύμφωνα με την Υ.Α. 4107/31-07-2020 (3η τροποποίηση – πράξεις Δημόσιου 

Χαρακτήρα)  Λόγω των μέτρων που ίσχυαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

COVID-19, παρατείνεται ο παραπάνω αναγραφόμενος χρόνος υποβολής του 

πρώτου αιτήματος πληρωμής κατά τέσσερεις (4) μήνες.   

Εάν, λόγω των μέτρων που ίσχυαν ή πρόκειται να ισχύσουν για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας COVID-19, ακυρωθούν πράξεις που αφορούν σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ή δράσεις ενημέρωσης/ημερίδες, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η 

υποβολή αιτήματος πληρωμής ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης 

της πράξης εντός δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, 

τότε ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί παράταση του χρονοδιαγράμματος και 

μετάθεση της εκδήλωσης/ημερίδας, μέσω της διαδικασίας τροποποίησης της 

νομικής δέσμευσης. Για τις πράξεις αυτές, δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός για 

την υποβολή του αιτήματος πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος έχει την 

ευθύνη για την ολοκλήρωση της πράξης  

 Σύμφωνα με την Υ.Α. 154/22-01-2021 (4η τροποποίηση) οι αναγραφόμενοι 

χρόνοι υποβολής αιτημάτων μπορούν να παραταθούν μετά από αιτιολογημένο 

αίτημα του δικαιούχου προς την αρμόδια ΟΤΔ, έως τη λήξη των έκτακτων μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στην εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα και έως 

(2) μήνες από τη λήξη αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις 

επιβολής των έκτακτων μέτρων προστασίας. 

Η ΟΤΔ αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 

Περιφέρειας την έγκριση ή απόρριψη της παράτασης, με απόφαση της ΕΔΠ, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις επιβολής των έκτακτων μέτρων 

προστασίας που ισχύουν στην εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της 

οικείας Περιφέρειας εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα και ενημερώνει σχετικά την 

ΟΤΔ. 



Αν κατά τη διάρκεια του παραπάνω διμήνου, ληφθούν εκ νέου έκτακτα μέτρα 

προστασίας λόγω COVID-19, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για 

τη συμπλήρωση του διμήνου, θα συνεχίζεται μετά την άρση των συγκεκριμένων 

περιοριστικών μέτρων. 

 
 
 

Εκ του γραφείου Τύπου 


