Θεσμικό Πλαίσιο

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νόμος 3614/2007 , Το κανονιστικό Ελληνικό πλαίσιο για τα προγράμματα της Δ' προγραμματικής περιόδου.
Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του 3614/2007

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Β.1.1 Εθνικό Πλαίσιο
Κοινή Yπουργική Aπόφαση (ΚΥΑ 401/10-3-1010) με θέμα "Πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 4 "Προσέγγιση
LEADER", του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)", καθώς και η 1η
Τροποποίηση της .
Aπόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υπ'αριθμό 1577 - Λεπτομέρειες εφαρμογής,
σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013 (ΠΑΑ). ΦΕΚ/Β/1133/23-7-2010, καθώς και οι τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση , 2η
Τροποίηση , 3η Τροποίηση .
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την μορφή των καταλυμάτων
καθώς και η 1η τροποποιησή της

(Leader & ΟΠΑΑΧ) (KYA 2974/8.4.2009) ,

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Β1.2 Κανονισμοί ΕΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005,
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 5ης Σεπτεμβρίου 2006
για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 15ης Δεκεμβρίου 2006
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ης 7ης Δεκεμβρίου 2006
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου
όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις
παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της
χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον
τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 259/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣτης 18ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου
σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές
κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007–2013 (2006/C 319/ΕΚ)
Απόφαση της Επιτροπής Ν. 408/2006 (Α.Π.: E(2006)3867/31.8.2006) σχετικά με τον Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1422]

