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ΘΕΜΑ: «Τποχρεώςεισ των Ομάδων Σοπικήσ Δράςησ LEADER/CLLD ωσ προσ την τήρηςη των 

κανόνων δημοςιότητασ» 

 

Σφμφωνα με τουσ Εκτελεςτικοφσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) αρικ. 808/2014 (Άρκρο 13, 

Παράρτθμα ΙΙΙ) και αρικ. 669/2016 (Παράρτθμα ΙΙΙ) (ΕΓΤΑΑ) κακϊσ και τον Κανονιςμό (EE) αρικ. 

508/2014 άρκρο 119 (ETΘΑ) και αντίςτοιχα τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 763/2014, οι 

δικαιοφχοι πράξεων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΠΑΑ 2014-2020 & το ΕΠΑΛΘ 2014-2020, 

είναι υποχρεωμζνοι να προβοφν ςε ενζργειεσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τθ ςτιριξθ που 

ζχουν λάβει από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΤΘΑ). Η μθ τιρθςθ των ελάχιςτων υποχρεωτικϊν κανόνων 

ενθμζρωςθσ επιςφρει κυρϊςεισ από τα ευρωπαϊκά και εκνικά όργανα ελζγχου.  

 

Για τισ ΟΤΔ 2014-2020 LEADER/CLLD που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ, ςφμφωνα 

με το ςθμείο β) του παραρτιματοσ ΙΙΙ του Καν. 669/2016 και τθν ΥΑ υπ’ αρικμ. 8427/4-8-2017 

(ΦΕΚ Β’ 2747) Πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υπομζτρου 19.4 «Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ 

και τθν εμψφχωςθ» του Μζτρου 19 LEADER/CLLD (Άρκρο 10 Λειτουργικζσ δαπάνεσ, ςθμείο 8), κα 

πρζπει να τοποκετείται επεξθγθματικι πινακίδα ςτθν ζδρα των ΟΤΔ που χρθματοδοτοφνται από 

το LEADER του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020. Για τισ ΟΤΔ Αλιείασ 2014–2020 

LEADER/CLLD αντίςτοιχα, θ υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ και δθμοςιότθτασ απορρζει από τον 

Κανονιςμό 508/2014, άρκρο 119. 
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H επεξθγθματικι πινακίδα κα πρζπει να είναι μεγζκουσ τουλάχιςτον Α3 και να τθροφνται 

κατ’ ελάχιςτον οι βαςικζσ υποχρεϊςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με: 

 τον/τουσ  φορζα/είσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ  

 τθν περιγραφι τθσ πράξθσ ι του Μζτρου  

 τθ ςτιριξθ που ζχει λάβει από το κάκε Ταμείο και το αντίςτοιχο ζμβλθμα. 

Ειδικότερα ανάλογα με τθ μονοταμειακότθτα ι τθν πολυταμειακότθτα των τοπικϊν 

προγραμμάτων που υλοποιοφν οι ΟΤΔ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

1) ςε μονοταμειακό τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD (Ταμείο ΕΓΤΑΑ)  

α) το ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ κα πρζπει να είναι με τθν επεξιγθςθ του ρόλου τθσ Ζνωςθσ 

μζςω του ακόλουκου ςλόγκαν: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ: Η 

Ευρϊπθ επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 

β) το λογότυπο του LEADER κα πρζπει να προβάλλεται  

2)  ςε μονοταμειακό τοπικό πρόγραμμα CLLD (Ταμείο ΕΤΘΑ) κα πρζπει να περιλαμβάνεται το 

ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ με αναφορά ςτο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και το 

λογότυπο του ΕΠΑΛΘ 

3) ςτα πολυταμειακά τοπικά προγράμματα LEADER/CLLD (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) προςδίδεται ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτθν ζκφραςθ τθσ πολυταμειακότθτασ, δεδομζνου ότι αποτελεί κεντρικι πολιτικι 

επιλογι τθσ Ε.Ε. και ωσ εκ τοφτου χρθςιμοποιείται το ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ με αναφορά ςτα 

Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.  

Σε κάκε περίπτωςθ θ πλθροφορία που αφορά ςτο ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ και ςτο λογότυπο 

του LEADER (για τθν περίπτωςθ μονοταμειακοφ LEADER/CLLD ΕΓΤΑΑ) κα πρζπει να 

καταλαμβάνει τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ.  

Ωσ προσ το ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ κα πρζπει αυτό να είναι ςφμφωνα με τα γραφικά 

πρότυπα τθσ Σθμαίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τα οποία παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm  

Ενδεικτικά επιςυνάπτονται, προσ διευκόλυνςι ςασ,  τρία υποδείγματα για τισ ανωτζρω 

περιπτϊςεισ που καλφπτουν όλεσ τισ υποχρεϊςεισ.   

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 

 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΙΜΗ 
 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
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Συνθμμζνα:  

- Παράρτθμα Ι: Υπόδειγμα πινακίδασ για ΟΤΔ με μονοταμειακά τοπικά προγράμματα (ΕΓΤΑΑ) 

- Παράρτθμα ΙΙ: Υπόδειγμα πινακίδασ για ΟΤΔ με μονοταμειακά τοπικά προγράμματα (ΕΤΘΑ) 

- Παράρτθμα ΙΙΙ: Υπόδειγμα πινακίδασ για ΟΤΔ με πολυταμειακά τοπικά προγράμματα (ΕΓΤΑΑ 
& ΕΤΘΑ)  

- Λογότυπα τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ, του Υπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Τροφίμων, του 
ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ, του ΕΤΘΑ και του LEADER (μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπόδειγμα πινακίδασ για ΟΣΔ με μονοταμειακά τοπικά προγράμματα (ΕΓΣΑΑ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: Τπόδειγμα πινακίδασ για ΟΣΔ με μονοταμειακά τοπικά προγράμματα (ΕTΘΑ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Τπόδειγμα πινακίδασ για ΟΣΔ με πολυταμειακά τοπικά προγράμματα (ΕΓΣΑΑ 
& ΕΣΘΑ) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Όλεσ οι ΟΤΔ LEADER/CLLD 

Κοινοποίηςη 

Όλεσ οι ΕΥΔ των Περιφερειϊν 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

Εςωτερική διανομή 

- Γραφείο Γ. Γραμματζα κ. Χ. Καςίμθ 

- ΕΥΔ ΠΑΑ, Προιςτάμενοσ κ. Ν. Μανζτασ 

- ΕΥΕ ΠΑΑ, Προϊςταμζνθ κα. Π. Πυριοβολι  

- ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Προϊςταμζνθ κα. Ε. Γιόκαλα 

- Όλεσ οι Μονάδεσ ΕΥΔ ΠΑΑ 

- ΕΥΕ ΠΑΑ, Μονάδα Τοπικισ Ανάπτυξθσ, υπόψθ κου Γ. Παπαγεωργίου 

- ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Μονάδεσ Α, Β1, Γ1 

 


