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Καβάλα, 24.01.2019 

Αρ. Πρωτ.: 14614 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» 

 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER) - ΠΡΑΞΕΙΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

∆ΡΑΣΗ 19.2.1: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» 

∆ΡΑΣΗ 19.2.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ» 

∆ΡΑΣΗ 19.2.3: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 

∆ΡΑΣΗ 19.2.7: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ» 

 

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

 

ΚΑΒΑΛΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 
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Πίνακας επεξήγησης όρων και συντµήσεων  

 

Όρος / Σύντµηση  Επεξήγηση  / Ορισµός  

Αίτηση στήριξης Το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο δικαιούχος για 
ένταξη στο παρόν καθεστώς στήριξης περιλαµβανοµένων των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας, που 
συνηγορούν στη βαθµολόγηση της αίτησης ή άλλο συνοδευτικό 
έγγραφο. 

Απόφαση ένταξης 
πράξης 

Η απόφαση της ΕΥ∆ της αρµόδιας Περιφέρειας που περιγράφει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και 
γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή. 

Σύµβαση ΟΤ∆ - 
∆ικαιούχου 

Η διοικητική πράξη µεταξύ δικαιούχου και ΟΤ∆ στην οποία 
αποτυπώνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις για την υλοποίηση της πράξης. 

Άυλη Πράξη Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη 
δηµιουργία υποδοµών ή την απόκτηση εξοπλισµού. 

∆ικαιούχος ∆ικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους, Φορείς ∆ηµοσίου 
Τοµέα, ιδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα και 
µε την επιλεξιµότητα που καθορίζεται στο Τοπικό Πρόγραµµα 
CLLD/LEADER της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) «Αναπτυξιακή Καβάλας 
- Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία (ΑΑΕ) ΟΤΑ». Η ίδια η ΟΤ∆ µπορεί επίσης 
να είναι δικαιούχος µε την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 10 καν. (ΕΕ) 
1303/2013 εφόσον αφορά σε έργο µε συλλογική ή εδαφική διάσταση ή 
δηµιουργεί ένα πλαίσιο (µελέτες, υποδοµές, κατάρτιση κλπ.) που 
απαιτούνται για την εφαρµογή της στρατηγικής.  

∆ράση / Υποδράση  Σύνολο πράξεων µε κοινό θεµατικό σκοπό που συµβάλουν στην επίτευξη 
ενός ή περισσοτέρων στόχων της τοπικής στρατηγικής του τοπικού 
προγράµµατος  ΤΑΠΤοΚ 

Ε∆Π Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π), εν προκειµένω η Ε∆Π 
CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας  αποτελεί το όργανο λήψης 
αποφάσεων της ΟΤ∆, για όλα τα θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή 
του ΤΠ. Η σύνθεση της Ε∆Π ως προς τα ποσοστά εκπροσώπησης  
ιδιωτικού - δηµοσίου συµφέροντος πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον Καν. 
(ΕΕ) 1303/2013 άρθρο 34 παρ.3 στοιχείο β) όπως κάθε φορά ισχύει.  

ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 

ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής  του ΠΑΑ 2014-2020 

ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών, εν προκειµένω η ΕΥ∆ ΕΠ 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση που εµπίπτει στο πεδίο του Άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).  
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Όρος / Σύντµηση  Επεξήγηση  / Ορισµός  

ΟΤ∆ Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης, εν προκειµένω η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ 
ΟΤΑ, είναι ένα τοπικό εταιρικό σχήµα στο οποίο συµµετέχουν 
εκπρόσωποι τοπικών δηµόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονοµικών ή 
άλλων φορέων της περιοχής παρέµβασης, συµπεριλαµβανοµένης και της 
κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί της 
προτεινόµενης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Στόχος της εταιρικής 
σχέσης είναι να ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναµικό µιας περιοχής, 
µέσω συµµετοχικών διαδικασιών, προκειµένου να δηµιουργηθεί το 
αίσθηµα της συνυπευθυνότητας και της κοινοκτηµοσύνης ενός κοινού 
οράµατος. 

ΟΠΕΚΕΠΕ Ο Οργανισµός Πληρωµών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ορισθεί ως ο 
Οργανισµός Πληρωµών για το ΠΑΑ 2014-2020 

ΟΠΣΑΑ  Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) 
είναι το πληροφοριακό σύστηµα για την υλοποίηση των µέτρων, 
υποµέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο 
4314/2014. Επιτρέπει δε, τη διασύνδεση µε το ΠΣΚΕ και άλλα 
πληροφοριακά συστήµατα για την ανταλλαγή δεδοµένων που σχετίζονται 
µε τον προγραµµατισµό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο 
του ΠΑΑ. 

Πράξη Έργο, σύµβαση, δράση ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη ΕΥ∆ ΠΑΑ 
2014-2020 ή υπό την ευθύνη της, η οποία συµβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων. 
Στο πλαίσιο των µέτρων της χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, οι πράξεις 
συνίστανται στις χρηµατοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραµµα σε 
µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηµατοδοτική 
υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω µέσα.   

ΠΣΚΕ Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι ο κεντρικός 
κόµβος των δράσεων κρατικών ενισχύσεων της χώρας για τον οποίο 
σύµφωνα µε τον Ν. 4314/2014 θεσµοθετήθηκε η υποχρεωτική χρήση 
του για όλες τις δοµές που υλοποιούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων. 

Στο συγκεκριµένο λαµβάνουν χώρα η διαχείριση, ο έλεγχος  και η 
υλοποίηση του υποµέτρου 19.2 – ιδιωτικές πράξεις. Ενδεικτικά 
περιλαµβάνονται η υποβολή αιτήσεων στήριξης πράξεων και η 
αξιολόγησή τους, η τροποποίηση αυτών και η υποβολή αιτηµάτων 
πληρωµής.  

ΤΠ Το Τοπικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του CLLD/LEADER, εν προκειµένω του 
Ν. Καβάλας (Περιφερειακές Ενότητες Θάσου και Καβάλας) αποτελείται 
από στοιχεία όπως η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που αφορά σαφώς 
χωρικά προσδιορισµένες περιοχές, η τοπική εταιρική σχέση δηµόσιου – 
ιδιωτικού τοµέα, η προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, ο 
πολυτοµεακός σχεδιασµός και τέλος η δυνατότητα εφαρµογής µιας 
πολυταµειακής προσέγγισης.  
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Όρος / Σύντµηση  Επεξήγηση  / Ορισµός  

ΤΑΠΤοΚ  

 

 

 

 

Η «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), 
CLLD/LEADER» συνίστανται στο σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας 
ολοκληρωµένης και πολυτοµεακής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, για 
µια συγκεκριµένη περιοχή που καλείται να αντιµετωπίσει τις ανάγκες και 
προβλήµατα και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, από 
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης στις οποίες συµµετέχουν κατά πλειοψηφία οι 
τοπικοί φορείς  και ιδιώτες. 

Χαρακτήρας 
Κινήτρου 

Οι ενισχύσεις θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου, εάν ο δικαιούχος 
έχει υποβάλει στο οικείο κράτος µέλος πριν από την έναρξη των εργασιών 
για το έργο ή τη δραστηριότητα γραπτή αίτηση στήριξης 

Αρχική Επένδυση 
Αφορά το Άρθρο 14 
του Καν 651/2014 

 

α) η επένδυση σε ενσώµατα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση µε 
τη δηµιουργία νέας επιχειρηµατικής εγκατάστασης, την επέκταση της 
δυναµικότητας υφιστάµενης επιχειρηµατικής εγκατάστασης, τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής µιας  επιχειρηµατικής εγκατάστασης σε 
προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεµελιώδη αλλαγή 
του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης επιχειρηµατικής 
εγκατάστασης.  

ή 

β) η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηµατική 
εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και 
η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή και 
αποκλείει την απλή εξαγορά των µετοχών µιας επιχείρησης. 

Γενικές ∆απάνες 

 

Οι Γενικές ∆απάνες συνδέονται µε τις δαπάνες για κατασκευή, απόκτηση, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ή βελτίωση 
ακίνητης περιουσίας, καθώς και για αγορά ή για χρηµατοδοτική µίσθωση 
µε δυνατότητα αγοράς νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού µέχρι την 
αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και αφορούν σε αµοιβές 
αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές σχετικά 
την περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων 
των δαπανών για µελέτες σκοπιµότητας. 

Προπαρασκευαστικές 
εργασίες 

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες, είναι η λήψη αδειών και η εκπόνηση 
µελετών σκοπιµότητας. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας της ΟΤ∆ 

«Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017), περί πλαισίου λειτουργίας του 
Υποµέτρου 19.2, Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020» όπως τροποποιείται και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθ. ΥΑ 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/06-12-2017) περί πλαισίου υλοποίησης Υποµέτρου 
19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του 
Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», για παρεµβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα 
και λοιπές διατάξεις εφαρµογής των τοπικών προγραµµάτων, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθ. ΥΑ 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β/21-12-2016) περί έγκρισης προγραµµάτων τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανοµή πιστώσεων ∆ηµόσιας 
∆απάνης.  

4. Τον Φάκελο Β (Τοπική Στρατηγική) του Τοπικού Προγράµµατος CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. 
Καβάλας όπως αναµορφώνεται και ισχύει. 

5. Την µε αρ. πρωτ. 3/ΠΡΑΚΤ.14/16.11.2018 απόφαση της Ε∆Π CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ Ν. Καβάλας, 
η οποία εγκρίνει την παρούσα πρόσκληση, 

6. Το µε αρ. πρωτ. 14615/24.01.2019 έγγραφο της ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή Καβάλας - ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την 
ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το 
απαντητικό µε αρ. πρωτ. 529/20.02.2019 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ. 

7. Το µε αρ. πρωτ. 14676/26.02.2019 έγγραφο της ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή Καβάλας - ΑΑΕ ΟΤΑ» προς την 
ΕΥΚΕ περί της έγκρισης του σχεδίου της Πρόσκλησης και το απαντητικό µε αρ. πρωτ. 
32727/ΕΥΚΕ399/20.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ. 

8. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 
2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

9. Τον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ' εφαρµογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (O.J ΕΕ L 
187/1 της 26.06.2014). 

10. Τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των Άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (O.J ΕΕ L 
352/1 της 24.12.2013). 

11. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 
2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου 

12. Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 
2013 σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και την κατάργηση των Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 
814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συµβουλίου. 

13. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε τη θέσπιση 
κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
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14. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε τη 
θέσπιση κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου, τα µέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση. 

15. Τον Καν. (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016. 

16. Το Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10-04-1997) για «την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιείται και ισχύει. 

17. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού για τους εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών 
για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς - 
διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων, όπως τροποποιείται και ισχύει.  

18. Το υπ’ αριθ. 7016/08.08.2018 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ µε θέµα «Επισηµάνσεις επί της κατάρτισης των 
Σχεδίων Προσκλήσεων του Υποµέτρου 19.2 (Ιδιωτικά). 

19. Την ανακοίνωση της ΕΕ 2013/Ψ209/01 «Κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 2014-2020». 

20. Την ανακοίνωση της ΕΕ 2016/C262/02 για την έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης. 

21. Την ανακοίνωση της ΕΕ 2004/C244/02 για τις προβληµατικές επιχειρήσεις (Κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών 
επιχειρήσεων). 

22. Την ανακοίνωση της ΕΕ 2014/C204/01 «Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
τις Κρατικές Ενισχύσεις στο γεωργικό και το δασοκοµικό τοµέα και στις αγροτικές περιοχές για την 
περίοδο 2014-2020. 

23. Την µε αρ. 74391/ΕΥΚΕ 2634/13.07.2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ µε οδηγίες προς τους φορείς που 
εµπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 

24. Την Υ.Α. µε Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήµατος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

25. Τον Οδηγό Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο του 19.2 και διαδικασία γνωστοποίησης σε εφαρµογή 
καθεστώτων ενίσχυσης Κρατικών Ενισχύσεων Καν. (ΕΕ) 702/2014 και Καν. (ΕΕ) 651/2014 της ΕΥ∆ 
ΠΑΑ. 

Κ  Α  Λ  Ε  Ι   

τους υποψήφιους δικαιούχους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υποµέτρου 
19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης µε 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις υπ’ αριθ. 
2635/13-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας και υπ’ αριθ. 13214/30-11-
2017 ΥΑ (ΦΕΚ 4268/Β/06-12-2017) «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 τροποποιείται και ισχύει καθώς και στο Τοπικό Πρόγραµµα CLLD/LEADER Ν. 
Καβάλας της ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή Καβάλας - ΑΑΕ ΟΤΑ» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των 
υποδράσεων του Υποµέτρου 19.2 όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας.  
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α   

Άρθρο 1 

Προκυρησσόµενες υποδράσεις  

1.1 Υποδράσεις πρόσκλησης  

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων 
των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» - έργα 
ιδιωτικής παρέµβασης Τοπικού Προγράµµατος προκηρύσσονται οι ακόλουθες υποδράσεις: 

 

Πίνακας 1: Στοιχεία ταυτότητας προκηρυσσόµενων υποδράσεων 

Κωδικός 
∆ράσης 

Τίτλος ∆ράσης 
Κωδικός 

Υποδράσης 
Τίτλος Υποδράσης 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

19.2.1 
Μεταφορά γνώσεων & 
ενηµέρωσης 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & 
ενηµέρωσης στο γεωργικό και το 
δασικό τοµέα 

40.000,00 € 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & 
ενηµέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών 
περιοχών 

40.000,00 € 

19.2.2 

Ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής εφαρµογής σε 
εξειδικευµένους τοµείς, 
περιοχές ή δικαιούχους 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στη 
µεταποίηση, εµπορία και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
µε αποτέλεσµα µη γεωργικό 
προϊόν για την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

350.000,00 € 

19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον 
τοµέα του τουρισµού µε σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής 

400.000,00 € 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους 
τοµείς της βιοτεχνίας, 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών µετά την 1η 
µεταποίηση, και του εµπορίου µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

170.000,00 € 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του αγροτικού πληθυσµού 
(παιδικοί σταθµοί, χώροι 
αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, 
κλπ.) µε σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

150.000,00 € 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων 
οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων 
µε σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

100.000,00 € 
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Κωδικός 
∆ράσης 

Τίτλος ∆ράσης 
Κωδικός 

Υποδράσης 
Τίτλος Υποδράσης 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην 
ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής εφαρµογής 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρµογή 
µεταποίησης, εµπορίας και/ή 
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 
µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν 
µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

710.500,00 € 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στον τοµέα του 
τουρισµού µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής 

800.000,00 € 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στους τοµείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών µετά την 1η 
µεταποίηση, και του εµπορίου µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

150.000,00 € 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης 
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί 
σταθµοί, χώροι αθλητισµού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

162.500,00 € 

19.2.7 
Συνεργασία µεταξύ 
διαφορετικών παραγόντων 

19.2.7.1 
Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού 
τοµέα) 

100.000,00 € 

19.2.7.3 

Συνεργασία µεταξύ µικρών 
επιχειρήσεων για διοργάνωση 
κοινών µεθόδων εργασίας και τη 
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και 
πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εµπορία 
τουριστικών υπηρεσιών που 
συνδέονται µε τον αγροτουρισµό  

100.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.273.000,00 € 

Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού 
προγράµµατος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή/γεωργικός 
τοµέας. 

Οι ΚΑ∆ δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι επιλέξιµες ανά υποδράση προς ένταξη στο Τοπικό 
Πρόγραµµα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ_8 της παρούσας πρόσκλησης. 

Οι ΚΑ∆ δραστηριοτήτων, οι οποίες αποκλείονται προς ένταξη σε όλες τις υποδράσεις του 
Τοπικού Προγράµµατος παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ_9 της παρούσας 
πρόσκλησης. 
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1.1.1 Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής πρόσκλησης 

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζονται οι ακόλουθες ∆ηµοτικές / Τοπικές Κοινότητες που αφορούν όλες 
τις προκηρυσσόµενες υποδράσεις του πίνακα 1:  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 

∆ήµος Θάσου (Έδρα: Θάσος, η) 

∆ηµοτική Κοινότητα Θάσου 90110101 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

∆ηµοτική Κοινότητα Θεολόγου 90110102 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

∆ηµοτική Κοινότητα Καλλιράχης 90110103 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

∆ηµοτική Κοινότητα Λιµεναρίων 90110104 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

∆ηµοτική Κοινότητα Ποταµιάς 90110105 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

∆ηµοτική Κοινότητα Πρίνου 90110106 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

Τοπική Κοινότητα Μαριών 90110107 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

Τοπική Κοινότητα Παναγίας 90110108 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου 90110109 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

Τοπική Κοινότητα Σωτήρος 90110110 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

∆ήµος Καβάλας (Έδρα: Καβάλα, η) 

∆ηµοτική Κοινότητα Ζυγού 90120201 ΟΡΕΙΝΗ 

∆ηµοτική Κοινότητα Κρηνίδων 90120202   

Τοπική Κοινότητα Αµυγδαλεώνος 90120203   

Τοπική Κοινότητα Κορυφών 90120204 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 90120205 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Λιµνιών 90120206 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Λυδίας 90120207   

Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας 90120208 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου 90120209 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Πολυστύλου 90120210   

Τοπική Κοινότητα Φιλίππων 90120211   



10 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

∆ήµος Νέστου (Έδρα: Χρυσούπολη, η) 

∆ηµοτική Κοινότητα Κεραµωτής 90130101   

Τοπική Κοινότητα Αγιάσµατος 90130102   

Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς 90130103   

Τοπική Κοινότητα Πηγών 90130104   

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσµά 90130201 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα ∆ιποτάµου 90130202 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα ∆υσβάτου 90130203 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου 90130204 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Κεχροκάµπου 90130205 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Λεκάνης 90130206 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 90130207 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Πλαταµώνος 90130208 ΟΡΕΙΝΗ 

∆ηµοτική Κοινότητα Χρυσούπολης 90130301   

Τοπική Κοινότητα Αβραµηλιάς 90130302 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Γέροντα 90130303   

Τοπική Κοινότητα Γραβούνης 90130304   

Τοπική Κοινότητα ∆ιαλεκτού 90130305 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Ερατεινού 90130306   

Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς 90130307   

Τοπική Κοινότητα Ξεριά 90130308 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Παραδείσου 90130309 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Πέρνης 90130310   

Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής 90130311   

Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου 90130312   

Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου 90130313   
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

∆ήµος Παγγαίου (Έδρα: Ελευθερούπολη, η) 

∆ηµοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης 90140101   

Τοπική Κοινότητα Αµισιανών 90140102   

Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων 90140103   

Τοπική Κοινότητα Κηπίων 90140104   

Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώµατος 90140105   

Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου 90140106   

∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου 90140201   

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 90140202   

Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 90140203   

Τοπική Κοινότητα Ελευθερών 90140204   

Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου 90140205 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης 90140206   

Τοπική Κοινότητα Φωλεάς 90140207 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Ακροποτάµου 90140301 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Γαληψού 90140302   

Τοπική Κοινότητα Καριανής 90140303   

Τοπική Κοινότητα Ορφανίου 90140304   

Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου 90140305   

Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου 90140306   

∆ηµοτική Κοινότητα Νικήσιανης 90140401   

Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής 90140402   

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 90140403   

Τοπική Κοινότητα Αυλής 90140501 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα ∆ωµατίων 90140502 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Μελισσοκοµείου 90140503 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Μεσιάς 90140504   
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης 90140505 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Μουσθένης 90140506 ΟΡΕΙΝΗ 

Τοπική Κοινότητα Πλατανοτόπου 90140507   

Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 90140508 ΟΡΕΙΝΗ 

 

1.2 Είδος της ενίσχυσης και ποσά στήριξης  

α. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει 
των επιλέξιµων δαπανών. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν µπορεί να 
υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδοµές ή / και εξοπλισµό και τις 100.000€ για άυλες 
πράξεις. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος µπορεί να πραγµατοποιήσει πράξη µε προϋπολογισµό στα ανωτέρω όρια, 
ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µιας πράξης αποτελεί η διαθεσιµότητα των πόρων της 
πρόσκλησης.  

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου ο επιλέξιµος προϋπολογισµός του τελευταίου εν δυνάµει ενταχθέντος 
δικαιούχου υπερκαλύπτει τον διαθέσιµο από τη πρόσκληση προϋπολογισµό της συγκεκριµένης υποδράσης 
µετά τη διαδικασία των σηµείων 9.3 και 9.4 του άρθρου 4 της Υ.Α. 7888/14-9-2018, η ένταξη του 
δικαιούχου δύναται να πραγµατοποιηθεί µε τη σύµφωνη γνώµη αυτού και τη δέσµευση του για την 
ολοκλήρωση της εντασσόµενης πράξης καλύπτοντας την προκύπτουσα διαφορά µε ίδια κεφάλαια. 

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η µέγιστη ∆ηµόσια ∆απάνη µπορεί να ανέλθει στις 
200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα 
µέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών σε 
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.  

β. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας, είναι επιλέξιµος, κατά το µέρος που δεν είναι ανακτήσιµος δυνάµει της 
εθνικής νοµοθεσίας. 

 

1.3 Χρηµατοδοτικό σχήµα  

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 
επιλέξιµων δαπανών. Ο προϋπολογισµός που διαµορφώνεται µετά την εξέταση - αξιολόγηση του κάθε 
αιτήµατος στήριξης αποτελεί τον συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου. ∆εν µπορεί να 
δικαιολογηθεί οποιαδήποτε αύξηση του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου. 

 

1.3.1 Ένταση της ενίσχυσης 

Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων στήριξης, ο εφαρµοζόµενος κανονισµός χορήγησης της ενίσχυσης 
ανά υποδράση και οι ειδικοί όροι ανά υποδράση για το σύνολο των προκηρυσσόµενων υποδράσεων στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα IV.  

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της 
ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Καν. (EE) 651/2014 
(όταν χρησιµοποιείται ο Κανονισµός αυτός). 
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1.3.2 Ιδιωτική συµµετοχή 

Η ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την πράξη, προκύπτει από την διαφορά της ∆ηµόσιας 
∆απάνης από το Συνολικό Προϋπολογισµό του έργου.  

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συµµετοχή) ή/και δάνειο ή/και συνδυασµό τους. Το δάνειο που θα 
χρησιµοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) 
παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την 
παροχή επιχειρηµατικών δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. 

Σε περίπτωση που χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται µε επιχορηγήσεις: 

α) οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρµόζονται σε όλες τις µορφές 
στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.  

β) πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασµού 
επιχορηγήσεων µε χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

γ) πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε µορφή στήριξης. 

δ) µπορεί ο συνδυασµός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισµα όλων των 
συνδυασµένων µορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριµένης δαπάνης (το τµήµα 
χρηµατοδοτικού εργαλείου υποστηριζόµενο από το ΕΣΠΑ µαζί µε την Επιχορήγηση να είναι µικρότερο ή 
ίσο του επιχορηγούµενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου). 

ε) οι επιχορηγήσεις δεν χρησιµοποιούνται για την αποπληρωµή στήριξης που ελήφθη από χρηµατοδοτικά 
εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

στ) τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιµοποιούνται για τη προχρηµατοδότηση επιχειρήσεων. 

Επισηµαίνεται ότι όταν το χρηµατοδοτικό εργαλείο εµπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναµο 
Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει µε την επιχορήγηση κατά τον υπολογισµό του ορίου που θέτουν οι 
Κανονισµοί χορήγησης των ενισχύσεων. 

Η απόδειξη της ιδιωτικής συµµετοχής δύναται να τεκµηριώνεται, είτε µε υπεύθυνη δήλωση του 
δικαιούχου, είτε µε σχετικό τραπεζικό έγγραφο, είτε µε την κατοχή άλλου άµεσα ρευστοποιήσιµου τίτλου 
όπως µετοχές και οµόλογα. 

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται µέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής η 
ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των 
επιλέξιµων δαπανών και ο δικαιούχος οφείλει να το αποδεικνύει κατά την αίτηση, είτε µέσω ιδίων πόρων 
είτε µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης και ειδικότερα µέσω εγκεκριµένου τραπεζικού δανεισµού (η 
έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και µε µορφή που δεν 
ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται χρήση Υπεύθυνης ∆ήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει 
να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισµού, που θα ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα 
πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων ή 
επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου µε ευνοϊκότερους όρους χορήγησης µέσω κάθε είδους χρηµατοδοτικών 
εργαλείων.  

Η απουσία κάθε κρατικής στήριξης, πρέπει να επιβεβαιώνεται καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του 
έργου που χρηµατοδοτείται και σε όλα τα στάδια (αίτηση, προκαταβολή, ενδιάµεσες πληρωµές, τελική 
πληρωµή) προκειµένου η εν λόγω ενίσχυση να είναι συµβατή. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της Ιδιωτικής Συµµετοχής αποτελεί βαθµολογούµενο 
κριτήριο, η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης βαθµολογείται µε µηδέν (0). 

 

1.4 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο της πράξης, εντός του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών 
(3) ετών από την στιγµή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση µέχρι την 30-06-2023.  

Σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο ∆ικαιούχος µπορεί να ζητήσει παράταση του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος του έργου του, η οποία εγκρίνεται από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας  και δεν 
µπορεί να υπερβαίνει την  30-06-2023 και σε κάθε περίπτωση  δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
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µήνες από την αρχική καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της πράξης. Επίσης, η ΟΤ∆ έχει δικαίωµα για 
αίτηµα οµαδικής παράτασης των χρονοδιαγραµµάτων έργων της ίδιας πρόσκλησης, από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της 
οικείας Περιφέρειας, µε την κατάλληλη τεκµηρίωση, για το ως άνω χρονικό διάστηµα.  Το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µιας πράξης µπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόµα µήνες – µετά από 
έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 2020- σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από µε αιτιολογηµένη αίτηση του 
δικαιούχου προς αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω παρατάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την 30-
06-2023.  

Η ολοκλήρωση της πράξης δηλώνεται από τον δικαιούχο µε τη κατάθεση του τελευταίου αιτήµατος 
πληρωµής του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ή τροποποίησης της πράξης στην ΟΤ∆. 

Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω, η πράξη απεντάσσεται, αυτόµατα από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της 
οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί δηµόσια δαπάνη, αυτή επιστρέφεται εντόκως, µε 
την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  

 

1.5 Ειδικοί όροι εφαρµογής 

Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται, θα πρέπει να συνεκτιµούν και να προασπίζουν την ισότητα µεταξύ 
ανδρών και γυναικών, να αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και να λαµβάνουν µέριµνα για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε αυτές ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του Κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, 
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 
Επίσης, θα πρέπει να σέβονται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και να διασφαλίζουν τις απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, µετριασµού κλιµατικής αλλαγής, µετριασµού κλιµατικής 
αλλαγής και προστασίας βιοποικιλότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ανωτέρω κανονισµού. 

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται σύµφωνα µε 
το Παράρτηµα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Υπόδειγµα Ι_5 της παρούσας πρόσκλησης) ή µε την σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών 
και των µεσαίων επιχειρήσεων, κατά περίπτωση.  

Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά 
µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο 
Κανονισµός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016.  

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει της παρούσας πρόσκλησης συµβιβάζονται µε την εσωτερική 
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014. Αντίστοιχα οι ενισχύσεις που 
χορηγούνται δυνάµει της παρούσας πρόσκλησης µε τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 πρέπει να πληρούν όλες 
τις προϋποθέσεις του Κανονισµού αυτού. Αντιστοίχως θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
δηµοσίευσης, πληροφοριών και υποβολής εκθέσεων που τίθενται στους ως άνω Κανονισµούς. 

Σε περίπτωση χρήσης των Καν. ΕΕ 651/2014 θα πρέπει επιπροσθέτως να τηρούνται οι υποχρεώσεις 
δηµοσιότητας των αντίστοιχων άρθρων των κανονισµών (αρ. 9 του Καν. ΕΕ 651/2014). 

 

Άρθρο 2 

Φορείς υλοποίησης  

Για την εφαρµογή της παρούσας αρµόδιοι φορείς είναι οι εξής: 

1) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014 - 2020), η οποία, σύµφωνα µε το 
Ν. 4314/2014, είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΠΑΑ 2014-2020 µε αποδοτικό, 
αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο.  

2) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014), στην οποία, σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β/2016), εκχωρούνται αρµοδιότητες της ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014 2020 και 
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είναι αρµόδια για τον συντονισµό, την παρακολούθηση και την εποπτεία, της ορθής εφαρµογής των 
ΤΠ σε όλη τη χώρα. 

3) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, δυνάµει της 2545/17-10-16 Απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων, 
η οποία είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΤΠ σε επίπεδο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Θάσου και Καβάλας. 

4) Η ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή Καβάλας - ΑΑΕ ΟΤΑ» , η οποία είναι τοπική εταιρική σχέση ∆ηµόσιου - 
Ιδιωτικού τοµέα η οποία σχεδιάζει και µέσω της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π), 
υλοποιεί, σε προσδιορισµένες αγροτικές περιοχές ΤΠ, µε ολοκληρωµένο πολυτοµεακό ή/και 
πολυταµειακό χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020. 

5) Ο Οργανισµός Πληρωµών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού & Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ορισθεί ως ο Οργανισµός Πληρωµών για το ΠΑΑ 2014-2020. 

Οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες των ανωτέρω προβλέπονται στο ανάλογο θεσµικό πλαίσιο του µέτρου 19 
του ΠΑΑ 2014 - 2020.  

 

Άρθρο 3 

∆ικαιούχοι  

∆ικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους, Φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα, ιδιωτικοί φορείς µε 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα 
και µε την επιλεξιµότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραµµα της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆). 
Η ίδια η ΟΤ∆ µπορεί επίσης να είναι δικαιούχος µε την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 10 καν. (ΕΕ) 
1303/2013 εφόσον αφορά σε έργο µε συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δηµιουργεί ένα πλαίσιο (µελέτες, 
υποδοµές, κατάρτιση κ.λπ.) που απαιτούνται για την εφαρµογή της στρατηγικής.  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης στο 
γεωργικό και το δασικό τοµέα 

∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν 
δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, 
απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και 
ενηµέρωσης. 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενηµέρωσης σε ΜΜΕ 
αγροτικών περιοχών 

∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν 
δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, 
απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και 
ενηµέρωσης, προς όφελος ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους 
της τοπικής οικονοµίας. 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην µεταποίηση, 
εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό 
προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

Φυσικά / Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου που συνιστούν Πολύ Μικρές έως 
Μικρές Επιχειρήσεις 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τοµέα του 
τουρισµού µε σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

1. Εκσυγχρονισµοί ή/και επεκτάσεις 
ή/και µετεγκαταστάσεις µονάδων 
µετά εκσυγχρονισµού: Φυσικά και 
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που 
συνιστούν υφιστάµενες επιχειρήσεις, οι 
οποίες κατηγοριοποιούνται ως Πολύ 
Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής.   

2. Ιδρύσεις, εκσυγχρονισµοί ή/και 
επεκτάσεις ή/και µετεγκαταστάσεις 
µονάδων µετά εκσυγχρονισµού: 
Φυσικά Πρόσωπα ηλικίας µικρότερης 
των 35 ετών ή Νοµικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού ∆ικαίου στο κεφάλαιο των 
οποίων συµµετέχουν νέοι (ηλικίας 
µικρότερης των 35 ετών) µε ποσοστό 
τουλάχιστον 75%  και η διαχείριση 
ασκείται αποκλειστικά από τους νέους 
που συνιστούν υφιστάµενες ή ιδρύουν 
νέες επιχειρήσεις, οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται ως Πολύ Μικρές ή 
Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.   

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τοµείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
µετά την 1η µεταποίηση, και του εµπορίου 
µε σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι 
αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων µε σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

1. ∆ράσεις οικοτεχνίας: Φυσικά 
Πρόσωπα (καθώς και τα µέλη της 
οικογένειάς τους) που έχουν δικαίωµα 
οικοτεχνικής παρασκευής 
µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, 
δηλαδή επαγγελµατίες αγρότες, 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και στο 
σχετικό Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Οικοτεχνίας.  

2. Πολυλειτουργικά αγροκτήµατα: α) 
Επαγγελµατίες αγρότες, εγγεγραµµένοι 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων β) Συµπράξεις 
φυσικών ή/και νοµικών προσώπων 
εγγεγραµµένων στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων γ) 
Συµπράξεις φυσικών ή/και νοµικών 
προσώπων εγγεγραµµένων στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων µε άλλα φυσικά ή/και 
νοµικά πρόσωπα, µε την προϋπόθεση 
ότι ο/οι εγγεγραµµένος/ οι στο ΜΑΑΕ 
µετέχει/-ουν µε ποσοστό τουλάχιστον 
50% στη σύµπραξη. 

(Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις) 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρµογή µεταποίησης, εµπορίας 
και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων µε 
αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

Φυσικά / Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου που συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές 
Μεσαίες Επιχειρήσεις 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων 
στον τοµέα του τουρισµού µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

Φυσικά / Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου που συνιστούν Πολύ Μικρές έως 
Μικρές Επιχειρήσεις 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων 
στους τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών µετά την 1η µεταποίηση, 
και του εµπορίου µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρµογή ενίσχυσης επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί 
σταθµοί, χώροι αθλητισµού, πολιτιστικά 
κέντρα, κλπ.) µε σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Φυσικά / Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου που συνιστούν Πολύ Μικρές έως 
Μικρές Επιχειρήσεις 

19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τοµέα). 

Σχήµατα συνεργασίας φορέων στα οποία θα 
προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα 
διαθέτουν εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 
(σύµφωνο συνεργασίας). Τα µέλη των 
συνεργασιών δύναται να είναι ιδιωτικοί ή/και 
δηµόσιοι φορείς µε καταστατικό σκοπό ή 
αποστολή που σχετίζεται άµεσα µε την 
αποστολή και τους στόχους του 
συνεργατικού σχηµατισµού. 

19.2.7.3 

Συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων για 
διοργάνωση κοινών µεθόδων εργασίας και 
τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 
καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την 
εµπορία τουριστικών υπηρεσιών που 
συνδέονται µε τον αγροτουρισµό.  

Σχήµατα συνεργασίας φορέων στα οποία θα 
προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα 
διαθέτουν εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 
(σύµφωνο συνεργασίας). Τα µέλη των 
συνεργασιών δύναται να είναι ΜΜΕ ή και 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις, υφιστάµενα 
δίκτυα και επαγγελµατικές ενώσεις κλπ. µε 
καταστατικό σκοπό ή αποστολή που 
σχετίζεται άµεσα µε την αποστολή και τους 
στόχους του συνεργατικού σχηµατισµού. 

Γενικότερα οι δικαιούχοι δύναται να είναι: 

α. υφιστάµενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατοµικές επιχειρήσεις, αρκεί η 
αίτηση στήριξης ενώ για τα Νοµικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου 
καταστατικού συνηµµένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.  

β. το νοµικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤ∆ ή µέλος που την απαρτίζει συµπεριλαµβανοµένων και 
των µελών της Ε∆Π καθώς επίσης και µέλη του ∆Σ του νοµικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα 
φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν µπορεί να είναι δικαιούχοι. 
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γ. εργαζόµενος σε ΝΠΙ∆ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙ∆ ή εργαζόµενος 
σε ΝΠ∆∆ και στο ∆ηµόσιο τοµέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή άλλο 
αρµόδιο όργανο, για επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Επισηµαίνεται ότι: οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:  

α) υποβάλλουν αίτηση στήριξης κάνοντας χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του Νόµιµου εκπροσώπου, 

β) υποχρεούνται µετά την αίτηση στήριξης να αποκτήσουν ΑΦΜ και να προσκοµίσουν την έναρξη 
δραστηριότητας στην ΟΤ∆: 

• επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την δηµοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσµάτων, σε περίπτωση 
εγκεκριµένης αίτησης ή 

• επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την δηµοσιοποίηση του Πίνακα Κατάταξης, σε περίπτωση 
εγκεκριµένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιµους τοµείς 
δραστηριότητας (ΚΑ∆), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα. 

∆ικαιούχοι δεν είναι:  

α. εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες 

β.  προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραµµών όσον αφορά 
τις Κρατικές Ενισχύσεις µε βάση τον ορισµό της προβληµατικής επιχείρησης στον Καν. ΕΕ 651/2014 
αρ. 2 σηµείο 18. Η συγκεκριµένη διάταξη δεν αφορά σε πράξεις που ενισχύονται βάσει των Καν. (ΕΕ) 
1305/2013, Καν. (ΕΕ) 1407/2013 και µε το αρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014. 

γ. φυσικά πρόσωπα: 

γ.1  του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤ∆. 

γ.2  στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤ∆. 

γ.3  εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π) στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤ∆. 

δ. δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιµα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιµα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιµα/ 2 έλεγχοι). 

ε. δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνοµης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν 
προηγούµενης απόφασης της ΕΕ σε περίπτωση χρήσης των κανονισµών (ΕΕ) 651/2014.  

 

Άρθρο 4 

Κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής  

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό Επιλεξιµότητας - Επιλογής 
(Παράρτηµα ΙΙ_2). 

Εν προκειµένω, τα κριτήρια επιλεξιµότητας δύναται να παίρνουν τιµές «ΝΑΙ» ή «∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ». Σε 
περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα κριτήρια πάρουν τιµή «ΟΧΙ», η αίτηση στήριξης κρίνεται «µη 
παραδεκτή». 

Τα κριτήρια επιλογής παίρνουν τιµές όπως περιλαµβάνεται στη στήλη «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ» και 
πολλαπλασιάζονται µε τη βαρύτητα που ορίζεται στην στήλη «ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%)». Το αποτέλεσµα κάθε 
κριτηρίου αθροίζεται και προκύπτει η συνολική βαθµολογία. Κάθε κριτήριο βαθµολογείται από 0-100 
ανάλογα µε το βαθµό επίτευξης του.  

Τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης των κριτηρίων επιλεξιµότητας και επιλογής περιλαµβάνονται στην 
τελευταία στήλη κάθε πίνακα. 

Επισηµαίνεται ότι η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό και 
προσκοµίζεται στην ΟΤ∆: 

• κατά την αρχική αίτηση ή 
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• επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την δηµοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσµάτων, σε περίπτωση 
εγκεκριµένης αίτησης ή 

• επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την δηµοσιοποίηση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, σε περίπτωση 
εγκεκριµένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής. 

Για να είναι οι ενισχύσεις συµβατές µε τους κοινοτικούς κανόνες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
παρακάτω, ανάλογα µε το καθεστώς ενίσχυσης της πράξης: 

Ι. Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 1407/2013, προκειµένου να είναι οι ενισχύσεις 
συµβατές µε τον Κανονισµό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω όροι και 
προϋποθέσεις: 

Α. Γενικοί όροι: 

1. ο παρόν κανονισµός δεν εφαρµόζεται στις: 

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου  

β)  ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων  

γ)  ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης 
και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i. όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων 
που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες 
επιχειρήσεις,  

ii. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε 
πρωτογενείς παραγωγούς 

δ)  ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόµενων, βάσει 
των ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ.  

ε)  Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς οι οποίοι αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από 
τους τοµείς οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού ή ασκούν άλλες 
δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ο παρών 
κανονισµός εφαρµόζεται σε ενισχύσεις χορηγούµενες στους τελευταίους αυτούς τοµείς ή 
δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι µε κατάλληλα µέσα, όπως ο διαχωρισµός των 
δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες στους τοµείς που 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος 
σηµασίας που χορηγείται δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 

στ) Επίσης ο κανονισµός Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρµόζεται στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται 
άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες 
τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα. 

 

Β. Ειδικοί όροι  

1) Η ενίσχυση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ ∆ηµόσια ∆απάνη, συναθροίζοντας και τυχόν 
ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα µέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de 
minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε 
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.  

2) Όταν σηµειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται προηγουµένως, µε τη 
χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας, κανένα τµήµα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται 
να υπαχθεί στο ευεργέτηµα του παρόντος κανονισµού. 

3) Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για 
λογαριασµό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν µπορεί να τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 
περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Εάν µια επιχείρηση εκτελεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για 
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λογαριασµό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 
200 000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ για την επιχείρηση, µε την προϋπόθεση 
ότι υπάρχει διαχωρισµός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η 
στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών να µην υπερβαίνει το ποσό 
των 100 000 ευρώ και να µη χρησιµοποιείται ενίσχυση ήσσονος σηµασίας για την απόκτηση 
οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών. 

4) Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία 
επιχείρηση του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης  

5) Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσµα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης». Στον όρο «ενιαία 
Επιχείρηση» περιλαµβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, όλες οι επιχειρήσεις που 
έχουν τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες σχέσεις µεταξύ τους: 

α)  µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων 
άλλης επιχείρησης· 

β)  µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

γ)  µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της 
τελευταίας· 

δ)  µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει 
συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του 
πρώτου εδαφίου µε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση. 

ΙΙ. Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 651/2014, προκειµένου να είναι οι ενισχύσεις 
συµβατές µε τον Κανονισµό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω όροι και 
προϋποθέσεις: 

Α. Γενικοί όροι: 

Ο Καν. Ε.Ε. 651/2014 δεν εφαρµόζεται: 

1) στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές  

2) στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίµηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των 
εισαγοµένων 

3) στους τοµείς Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας · 

4) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τοµέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, µε εξαίρεση τις 
περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα καθεστώτα περιφερειακών 
ενισχύσεων λειτουργίας, τις ενισχύσεις για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, τις 
ενισχύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, τις 
ενισχύσεις καινοτοµίας προς τις ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τις 
ενισχύσεις για επαγγελµατική κατάρτιση και τις ενισχύσεις για εργαζοµένους σε µειονεκτική θέση και 
εργαζοµένους µε αναπηρία· 

5) στην µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση 
την τιµή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή 
διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις� ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την 
υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

6) στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας µη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που 
εµπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συµβουλίου 

7) σε επιχειρήσεις κατά των οποίων εκκρεµεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούµενης απόφασης της 
Επιτροπής, µε την οποία µια ενίσχυση κηρύσσεται παράνοµη και ασυµβίβαστη  

8) στις ενισχύσεις για προβληµατικές επιχειρήσεις.  

9) στα µέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά 
παράνοµα στο σύνολό τους, και συνεπάγονται ιδίως: 
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α)  την υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος µέλος είτε την έδρα του είτε 
την κύρια εγκατάστασή του. Είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να έχει, κατά τη 
χρονική στιγµή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστηµα στο κράτος µέλος που 
χορηγεί την ενίσχυση� 

β)  την υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιµοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές 
υπηρεσίες� 

10) όταν µια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τοµείς που εξαιρούνται από τον κανονισµό όσο και 
στους τοµείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού, ο παρών κανονισµός 
εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τοµείς ή δραστηριότητες της δεύτερης αυτής 
περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, µε τα κατάλληλα µέσα, όπως τον 
διαχωρισµό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται 
στους εξαιρούµενους τοµείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

Β. Επιπλέον, ο Καν. Ε.Ε. 651/2014 θέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις προκειµένου να τυγχάνει 
εφαρµογής: 

1) Οι ενισχύσεις µπορούν να τύχουν απαλλαγής µόνον εάν έχουν χαρακτήρα κινήτρου. Για τον σκοπό 
αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την 
υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται µη επιλέξιµο προς 
χρηµατοδότηση. 

2) Σώρευση  

I. για τα όρια και τις µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της 
ενίσχυσης, 

II. οι απαλλασσόµενες ενισχύσεις µπορούν να σωρευθούν µε οποιεσδήποτε άλλες κρατικές 
ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιµες δαπάνες, 

III. δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόµενων ενισχύσεων µε οποιεσδήποτε άλλες 
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν µέρει, εάν 
το αποτέλεσµα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης 
που εφαρµόζεται στην ενίσχυση αυτή, 

IV. οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 δεν 
σωρεύονται µε οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιµες 
δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Καν. Ε.Ε. 651/2014. 

3) Οι οφειλόµενες για το µέλλον ενισχύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων που καταβάλλονται 
σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Οι 
επιλέξιµες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο 
που χρησιµοποιείται για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο 
χορήγησης της ενίσχυσης. 

Γ. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις) 
πέραν των όρων χρήσης του σηµείου ΙΙ ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις: 

i) Γενικοί όροι: 

Το άρθρο 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 δεν εφαρµόζεται: 

1) στις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τοµέα του χάλυβα, στον τοµέα του άνθρακα, στον 
ναυπηγικό τοµέα, στον τοµέα των συνθετικών ινών, στον τοµέα των µεταφορών και στη συναφή 
υποδοµή, καθώς και στην παραγωγή, διανοµή και τις υποδοµές ενέργειας· 

2) στις περιφερειακές ενισχύσεις υπό µορφή καθεστώτων που στοχεύουν σε περιορισµένο αριθµό 
συγκεκριµένων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας τα καθεστώτα που αφορούν τουριστικές 
δραστηριότητες, υποδοµές ευρυζωνικών δικτύων ή τη µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών 
προϊόντων δεν θεωρείται ότι στοχεύουν σε συγκεκριµένους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας· 

ii) Ειδικοί όροι άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 
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1) Οι Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις συµβιβάζονται και απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης, εάν πληρούνται οι γενικοί όροι συµβατότητας και οι όροι του άρθρου αυτού. 

2) Στις ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
της Συνθήκης, οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις, ανεξάρτητα από το 
µέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για 
οποιαδήποτε µορφή αρχικής επένδυσης. Οι ενισχύσεις σε µεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται µόνο για 
αρχική επένδυση για νέα οικονοµική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη περιοχή. Οι ενισχύσεις 
χορηγούνται αποκλειστικά για αρχικές επενδύσεις σύµφωνα µε τον σχετικό ορισµό  

3) Επιλέξιµες είναι οι επενδυτικές δαπάνες για ενσώµατα και άυλα στοιχεία ενεργητικού 

4) ∆ιατήρηση της επένδυσης στην περιοχή για τουλάχιστον 3 έτη για τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). 

5) Τα αποκτώµενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια,  

6) Για δαπάνες που συνδέονται µε τη µίσθωση για γήπεδα και κτήρια, η µίσθωση πρέπει να συνεχίζεται 
για τουλάχιστον τρία έτη (ΜΜΕ) µετά την ολοκλήρωση του έργου 

7) Για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της αρχικής επένδυσης, µόνον οι δαπάνες για 
αγορά από τρίτους που δεν σχετίζονται µε τον αγοραστή, εφόσον η συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό 
τους όρους της αγοράς. Εάν έχει ήδη χορηγηθεί ενίσχυση για στοιχεία ενεργητικού πριν από την 
αγορά τους, το εν λόγω κόστος αφαιρείται από τις επιλέξιµες δαπάνες. Αν Μέλος της οικογένειας ή 
υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαµβάνει µια µικρή επιχείρηση, τότε δεν ισχύει ο όρος για 
αγορά από τρίτους που δεν σχετίζονται µε τον αγοραστή. Η απόκτηση µετοχών δεν συνιστά αρχική 
επένδυση 

8) Οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιµες εάν τα εν λόγω στοιχεία: 

• χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηµατική εγκατάσταση που λαµβάνει την ενίσχυση 

• είναι αποσβεστέα 

• αγοράζονται σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση µε τον 
αγοραστή 

• περιλαµβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού του δικαιούχου και παραµένουν συνδεδεµένα µε το 
ενισχυόµενο έργο επί τουλάχιστον πέντε έτη (τρία έτη για τις ΜΜΕ) 

• Για µεγάλες επιχειρήσεις: ανώτατο ποσοστό 50% των συνολικών επιλέξιµων επενδυτικών 
δαπανών για την αρχική επένδυση 

9) Η Ένταση ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τη µέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης.  

10) Ενιαίο επενδυτικό έργο: Αρχική επένδυση σε άλλη ενισχυόµενη επένδυση —ίδιος δικαιούχος (σε 
επίπεδο οµίλου)— εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στην ίδια περιφέρεια 
NUTS3 (νοµός) θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο. Σε περίπτωση µεγάλου επενδυτικού 
έργου, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το προσαρµοσµένο ποσό ενίσχυσης για 
µεγάλα επενδυτικά έργα. 

11) Η συµµετοχή του δικαιούχου ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% των επιλέξιµων δαπανών είτε µέσω 
ιδίων πόρων είτε µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης, και µε µορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης. 

12) Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει 
προβεί σε µετεγκατάσταση στην επιχειρηµατική εγκατάσταση στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η 
αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσµεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός 
µέγιστης περιόδου δύο ετών µετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η 
ενίσχυση. 

∆. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις) πέραν των όρων χρήσης του σηµείου ΙΙ ισχύουν οι παρακάτω πρόσθετες προϋποθέσεις 

i. Ειδικοί όροι άρθρου 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 
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Συµβιβάζονται και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εάν πληρούνται οι γενικοί όροι 
συµβατότητας και οι όροι του παρόντος άρθρου: 

1) Επιλέξιµες επιχειρήσεις: 

i. µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο  

ii. µικρές επιχειρήσεις 

iii. έως και πέντε έτη µετά την καταχώρισή τους�  

iv. δεν έχουν προβεί ακόµη σε διανοµή κερδών�  

v. δεν έχουν συσταθεί µέσω συγχώνευσης.  

vi. δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης. 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση: πενταετής περίοδος επιλεξιµότητας από την 
έναρξη της οικονοµικής τους δραστηριότητας ή από τη στιγµή που καθίστανται υπόχρεες καταβολής 
φόρου για την οικονοµική τους δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που συστάθηκαν µέσω συγχώνευσης 
επιχειρήσεων επιλέξιµων για ενίσχυση δυνάµει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιµες 
επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που 
µετέχει στη συγχώνευση 

 

Άρθρο 5 

∆απάνες  

5.1 Επιλεξιµότητα δαπανών  

Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιµότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της αιτήσεως από το 
δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µε εξαίρεση τις πράξεις που 
εµπίπτουν στον Καν 1407/2013 η επιλεξιµότητα των οποίων ξεκινάει από την ηµεροµηνία 21.12.2016 
ηµεροµηνία έγκρισης του Τοπικού Προγράµµατος. ∆απάνες που πραγµατοποιούνται και εξοφλούνται πριν 
την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται µε αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. 

Όσον αφορά στις Γενικές ∆απάνες, είναι επιλέξιµες:  

1) Από την ηµεροµηνία έγκρισης του τοπικού προγράµµατος, για χρήση των Καν 1305/2013 και 
1407/2013. 

2) Από την ηµεροµηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για χρήση του Καν. 651/2014. 

Οι Γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιµες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το προτεινόµενο έργο. 

∆εν είναι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση οι πράξεις  που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως 
πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηµατοδότησης βάσει του 
προγράµµατος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωµές. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις πράξεις οι οποίες υλοποιούνται δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 πρέπει να 
πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του 
υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους. Οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες και η αγορά γης, που πραγµατοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης 
στήριξης δεν αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. Στην περίπτωση αυτή αποτελούν µη επιλέξιµη δαπάνη. 

 

5.2 Επιλέξιµες και µη δαπάνες 

5.2.1 Επιλέξιµες δαπάνες 

Οι επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων 
εκτός των Υποδράσεων 19.2.1.1 και 19.2.1.2, δύναται να είναι: 

1) Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά οικοδοµηµένης ή µη 
οικοδοµηµένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαµβάνουν κτιριακές υποδοµές, καθώς και οι 
δαπάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της 
επένδυσης, για ποσό µέχρι το 10 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της πράξης. Για 
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εγκαταλελειµµένες και πρώην βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν κτίρια, το όριο αυτό 
αυξάνεται στο 15 %.  

2) Αγορά, (συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισµού και ο εξοπλισµός 
εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης ο εξοπλισµός 
παραγωγής ενέργειας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης ύδατος και επεξεργασίας 
αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στην δυναµικότητα ή της ανάγκες της µονάδας και δεν αποτελούν 
µεµονωµένη δαπάνη αλλά συµπληρωµατική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. Σε περίπτωση 
χρήσης του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιµες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας 
και εποµένως ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  

3) Αγορά καινούργιων οχηµάτων και συγκεκριµένα: i) Οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα 
οποία, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. 
Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχηµάτων ειδικού τύπου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του 
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. ii) Μέσων εσωτερικής µεταφοράς που καλύπτουν τις 
ανάγκες της επένδυσης. ∆εν είναι επιλέξιµα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε 
επιµέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά. Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 1407/2013, δεν 
είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για την απόκτηση οχηµάτων σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές 
εµπορευµατικές µεταφορές. 

4)  Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισµένα από διεθνή ή εθνικά 
πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται οι δαπάνες συµβούλου και πιστοποίησης. 

5) ∆απάνες εξοπλισµού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων 
ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικών, περιφερειακών µηχανηµάτων και 
φωτοτυπικών. 

6) ∆απάνες συστηµάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστηµάτων πυροσβεστικής προστασίας 
εγκαταστάσεων. 

7) Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας, όπως αµοιβές 
αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές σχετικά µε την περιβαλλοντική και 
οικονοµική βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για µελέτες σκοπιµότητας. Οι δαπάνες 
αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 10% του Συνολικού Κόστους της πράξης. Από τις ανωτέρω 
δαπάνες όταν γίνεται χρήση του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, επιλέξιµες δύναται να είναι µόνο 
όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 σηµείο ΙΙ.Γ.ii.9 της παρούσας και µπορεί να θεωρηθούν 
άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης στις δαπάνες αυτές δύναται να συµπεριλαµβάνεται και 
συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης. Στις 
περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 οι δαπάνες συµβουλευτικών 
υπηρεσιών για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης δεν είναι επιλέξιµες. 

8)  ∆απάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού και αποκτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων, δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος 
(ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος 
(συσκευασία, σήµανση). 

9) ∆απάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήµιση και συµµετοχή σε εκθέσεις και µέχρι το 10% 
του συνολικού κόστους της πράξης. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 
651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες. 

10) ∆απάνες σύνδεσης µε Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ∆ΕΗ, ύδρευση, 
αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου. Στις περιπτώσεις πράξεων που 
ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες. 

11) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης 
(υποχρεωτική ασφάλιση). Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 
(άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες. 

12) Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, 
πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί 
αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί µε την ολοκλήρωσή του, σε 
περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 
(άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες. 

13) Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2: Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι αποκλειστικά: 
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α)  δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών µεταφοράς γνώσεων, ενηµέρωσης και επίδειξης, 

β)  τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαµονής και οι ηµερήσιες δαπάνες των συµµετεχόντων, καθώς και οι 
δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκµετάλλευση.  

14) Οι επιλέξιµες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη 
δαπάνη είναι µη επιλέξιµη 

15) Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1: Οι επιλέξιµες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο 
των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• ∆απάνες που σχετίζονται µε την διαµόρφωση χώρων προβολής, δοκιµής των προϊόντων της 
επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισµού (όπως εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνας κ.λπ.) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δηµιουργεί χώρο 
επισκέψιµο για το κοινό και επιχειρηµατίες. 

• Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσµησης (εντός του 
λειτουργικού χώρου της επιχείρησης) σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δηµιουργεί 
χώρο επισκέψιµο για το κοινό και επιχειρηµατίες. 

• Η αγορά συγκροτήµατος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, µέχρι του ποσού των 30.000. Η 
δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά ενεργούς ή επαγγελµατίες αγρότες, µόνο για την ιδία 
παραγωγή τους και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιηµένο σε συσκευασίες µέχρι 
πέντε (5) λίτρων. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. ΕΕ 1407/2013 θα 
πρέπει οπωσδήποτε να πληροίτε το σηµείο Ι.Α του άρθρου 4 της παρούσας. 

16) Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι επιλέξιµες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο 
πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• ∆απάνες ειδικού εξοπλισµού όπως η αγορά- κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, 
λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για 
δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχηµάτων µεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις 
εναλλακτικού/θεµατικού τουρισµού και εφόσον τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους 
και µέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήµατα αυτά. 

• Κατασκευή οικίσκου - αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης - εξυπηρέτησης της επένδυσης, µέχρι 
40 τ.µ, µόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυµάτων. 

• Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσµησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό τµήµα της 
επιχείρησης). 

• Εξοπλισµός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας). 

17) Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι επιλέξιµες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο 
πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) εφόσον αποτελούν λειτουργικό τµήµα 
της επιχείρησης. 

• Αγορά οχηµάτων ειδικού τύπου που συνδέονται µε τον σκοπό της επένδυσης (π.χ ειδικά 
οχήµατα µεταφοράς ΑΜΕΑ σε επενδύσεις συνδεόµενες µε την υγεία.) 

18) Ειδικά για την Υποδράση 19.2.2.6 Οι επιλέξιµες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• ∆απάνες που σχετίζονται µε την διαµόρφωση χώρων προβολής, δοκιµής των προϊόντων της 
επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισµού (όπως εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και 
εικόνας κ.λπ.) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δηµιουργεί χώρο 
επισκέψιµο για το κοινό και επιχειρηµατίες. 

• Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσµησης σε περίπτωση που 
η επιχείρηση διατηρεί ή δηµιουργεί χώρο επισκέψιµο για το κοινό και επιχειρηµατίες. 

• Η αγορά συγκροτήµατος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, µέχρι του ποσού των 30.000. Η 
δαπάνη αυτή αφορά την ιδία παραγωγής και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιηµένο 
σε συσκευασίας µέχρι πέντε (5) λίτρα. 

• ∆απάνες ειδικού εξοπλισµού για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων 
για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχηµάτων µεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις 
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εναλλακτικού/θεµατικού τουρισµού και εφόσον τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους 
και µέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήµατα αυτά. 

• Κατασκευή οικίσκου - αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης - εξυπηρέτησης της επένδυσης, µέχρι 
40 τ.µ, µόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυµάτων. 

• Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσµησης. 

• Εξοπλισµός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας). 

19) Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.7.1 και 19.2.7.3: Οι επιλέξιµες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο 
πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• ∆απάνες για µελέτες - επιχειρηµατικά σχέδια. Αφορά δαπάνες, όπως οι µελέτες σκοπιµότητας, 
έρευνα αγοράς, εκπόνηση των επιχειρηµατικών σχεδίων των δικαιούχων. 

• ∆απάνες για την εξεύρεση των εταίρων προκειµένου να καθορίσουν το επιχειρηµατικό τους 
σχέδιο. 

• Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της µορφής συνεργασίας, το 
συντονισµό της και την προετοιµασία του επιχειρηµατικού σχεδίου (αµοιβές ήδη 
απασχολούµενου και νέου προσωπικού, αναλώσιµα υλικά, έξοδα µετακίνησης). 

• Το κόστος χρήσης µηχανηµάτων ή µίσθωση αυτών, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν 
είτε οι παραγωγοί είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη - πιλοτική δοκιµή των 
αποτελεσµάτων της πράξης. 

• Ανθρωποηµέρες προσωπικού (δύναται να συµπεριλαµβάνει εργασία ερευνητή για την 
προσαρµογή ή τη δοκιµή της εφαρµογής), αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που 
σχετίζονται µε την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην 
υλοποίηση του έργου/επιχειρηµατικού σχεδίου. 

• ∆απάνες προώθησης των αποτελεσµάτων του επιχειρηµατικού σχεδίου (όπως δηµιουργία 
ιστοσελίδας, φυλλαδίων, διοργάνωση ηµερίδων, έξοδα µετακίνησης, κόστος µεταφράσεων). 

• Απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.  

• ∆ηµιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, 
εξοπλισµός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήµατα διανοµής, επαγγελµατικά 
αυτοκίνητα µεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ. 

• ∆απάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα (µελέτη σκοπιµότητας, νοµικά και λοιπά έξοδα, 
λογότυπο, αγορά επίπλων και εξοπλισµού γραφείου, εξοπλισµός για εκθέσεις κλπ.).  

 

5.2.2 Μη επιλέξιµες δαπάνες 

Ως µη επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων 
είναι: 

1) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή 
προηγούµενη χρήση τους. 

2) Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των µεµονωµένων 
επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης 
µηχανολογικού εξοπλισµού. 

3) Προσωρινά έργα µη άµεσα συνδεόµενα µε την εκτέλεση της πράξης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την 
φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

4) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της µονάδας. 

5) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, αποζηµιώσεις, 
ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 

6) Εξοπλισµός αναψυχής (όπως εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) εκτός και η 
επιχείρηση διατηρεί ή δηµιουργεί, επισκέψιµο για το κοινό και επιχειρηµατίες, τµήµα. 

7) ∆απάνες συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες 
αναλωσίµων υλικών. 
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8) Τα µεταχειρισµένα οχήµατα και ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός. 

9) Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού, παρόµοιας κατηγορίας, µεγέθους ή 
δυναµικότητας, ακόµη και όταν γίνεται µε εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισµός που 
αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί. 

10) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόµενων αιτήσεων στήριξης που χρηµατοδοτούνται από άλλο 
επενδυτικό πρόγραµµα. 

11) Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισµού, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τα υποχρεωτικά 
Ενωσιακά πρότυπα. 

12) Αιτούµενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την έγκριση της αίτησης στήριξης. 

13) Υπερβάσεις εγκεκριµένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο 
αιτήµατος τροποποίησης του δικαιούχου. 

14) ∆απάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. ∆απάνες για τον καθαρισµό της αρχικής θέσης σε 
περιπτώσεις µετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και µεταφοράς του παλαιού εξοπλισµού ή 
µέρος αυτού στη νέα θέση. 

15) Αµοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων 
της κοινωνικής ασφάλισης. 

16) Στις περιπτώσεις ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 651/2014, προκειµένου να 
πληρείται η απαίτηση περί χαρακτήρα κινήτρου δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε 
Εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης και ποιοτικών σηµάτων που είναι υποχρεωτικά από την κείµενη 
νοµοθεσία να διαθέτουν οι προς ενίσχυση επιχειρήσεις. 

17) Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.3.1: Οι µη επιλέξιµες δαπάνες, στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• ∆απάνες που αφορούν την αύξηση της δυναµικότητας σε τοµείς όπου υπάρχει περιορισµός 
στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 

• ∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση ελαιοτριβείων. 

• Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιµη µόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναµικότητα µέχρι 
400 τόνους κρέατος. 

• Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιµη µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. 

18) Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι µη επιλέξιµες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο 
πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

• ∆εν είναι επιλέξιµη η προµήθεια απλού οχήµατος µεταφοράς. 

 

Ειδικές περιπτώσεις επιλεξιµοτήτων 

Όσον αφορά στην υποδράση 19.2.2.3 ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (20.000,00 ΕΥΡΩ) ως 
µέγιστο όριο επιλέξιµων δαπανών σε περιπτώσεις δικαιούχων που υποβάλλουν πρόταση η οποία θα φορά 
αποκλειστικά δαπάνες προβολής της περιοχής (όπως ιστοσελίδα, συµµετοχή σε εκθέσεις κλπ) και δεν θα 
περιλαµβάνει κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδοµών. 

Όσον αφορά στις υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1 και 19.2.3.4 θεωρείται επιλέξιµη η δαπάνη 
κατασκευής οικίσκου ή συγκεκριµένου χώρου για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης µέχρι επιφάνειας είκοσι 
τετραγωνικών µέτρων (20 τ.µ.). 

 

5.3 Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Μίσθωση ακινήτων 

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαµβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάµενες υποδοµές, απαιτούνται είτε 
αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνοµα του δικαιούχου είτε µακροχρόνια µίσθωση που να καλύπτει χρονική 
περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις 
οποίες πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονισµού χωρίς επέµβαση στον φέροντα 
οργανισµό του κτιρίου ή σε περίπτωση µικρών προσθηκών που συµπληρώνουν την λειτουργικότητα του 
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κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούµενου κόστους, εννέα (9) 
έτη.  

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΤΠ, γίνονται δεκτά προσύµφωνα µίσθωσης ή αγοράς 
γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου [όσον αφορά τα προσύµφωνα µίσθωσης και την αγορά 
ακινήτου, θα πρέπει να µην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά µη αναστρέψιµη την επένδυση 
έτσι ώστε να πληροίτε ο χαρακτήρας κινήτρου στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014)]. 

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης, 
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία 
υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, εκτός της 
περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηµατικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα 
προκύψει από επιχειρηµατικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιµετώπιση 
φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση. 

 

Άρθρο 6 

∆είκτες 

Ο/η αιτών / ούσα έχει υποχρέωση συµπλήρωσης συγκεκριµένων δεικτών ανάλογα µε την υποδράση που 
καταχωρεί αίτηση στήριξης. Οι δείκτες συµπληρώνονται µε αριθµό ή µε επιλεγµένο κείµενο. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΕΚΡΟΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 

PPT Τύπος ∆ικαιούχου 

PPT1_ΜΚΟ 

ΟΛΕΣ 

PPT2_ΟΤ∆ 

PPT3_∆ηµόσιος Φορέας 

PPT4_MME 

PPT5_Άλλο 

AdO-6B.F 
Θέσεις εργασίας - Γυναίκες που 
δηµιουργούνται - Συµπληρώνεται 
για όλες τις δράσεις 

Αριθµός ΟΛΕΣ 

AdO-6B.M 
Θέσεις εργασίας - Άνδρες που 
δηµιουργούνται - Συµπληρώνεται 
για όλες τις δράσεις 

Αριθµός ΟΛΕΣ 

AdO-6Α.F 

Θέσεις εργασίας - Γυναίκες που 
δηµιουργούνται - 
Επανασυµπληρώνεται µόνο για τις 
Υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4, 
19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.3.4 

Αριθµός 

19.2.2.3, 
19.2.2.4, 
19.2.2.6, 
19.2.3.3, 
19.2.3.4. 

AdO-6Α.M 

Θέσεις εργασίας - Άνδρες που 
δηµιουργούνται - 
Επανασυµπληρώνεται µόνο για τις 
Υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4, 
19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.3.4 

Αριθµός 

19.2.2.3, 
19.2.2.4, 
19.2.2.6, 
19.2.3.3, 
19.2.3.4. 

Ο12 
Αριθµός συµµετεχόντων* σε 
δράσεις κατάρτισης 

Αριθµός 
19.2.1.1, 
19.2.1.2. 

*Αριθµός καταρτιζόµενων 
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Β ’   

Άρθρο 7 

∆ιαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης 

Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr και 
www.ankavala.gr, (ηλεκτρονική σελίδα Αναπτυξιακής Καβάλας - ΑΑΕ ΟΤΑ). Η προθεσµία υποβολής των 
προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 60 ηµερών από την πρώτη 
δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι µπορούν, µετά τη δηµοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλλουν 
αιτήσεις στήριξης σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα που προσαρτώνται στο Παράρτηµα Ι. Η αίτηση στήριξης 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤ∆. 

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης 
προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριµένα κάθε νέος χρήστης 
του (ΠΣΚΕ) αφού συµπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρµα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστηµα 
και µέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. 
Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της είναι: ΑΦΜ. 

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ τότε µπορεί να κάνει χρήση 
του υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασης του. 

Κατά την υποβολή της Αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά: 

α) να συµπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία 
του σηµείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εµφανίζονται στο Παράρτηµα Ι. Υπόδειγµα Ι_1,  

β) να επισυνάψει πλήρως (έτσι όπως θα το διαµορφώσει η κάθε ΟΤ∆) συµπληρωµένο το συνηµµένο στο 
Παράρτηµα Ι, Υπόδειγµα Ι_2 σε PDF µορφή. Το Υπόδειγµα Ι_2 παρέχεται από την ΟΤ∆ συνηµµένο στην 
παρούσα πρόσκληση αλλά µπορεί να αναζητηθεί και στους ιστότοπους www.espa.gr και 
www.ankavala.gr, (ηλεκτρονική σελίδα Αναπτυξιακής Καβάλας - ΑΑΕ ΟΤΑ). 

γ) να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται από την πρόσκληση σε 
µορφή PDF. Επισηµαίνεται ότι το ΠΣΚΕ δέχεται µεµονωµένα αρχεία µεγέθους έως 10ΜΒ και υποβολή 
αρχείων συνολικού µεγέθους έως 50 ΜΒ ανά αίτηση στήριξης. 

δ) ∆εν επισυνάπτεται ηλεκτρονικά κανένα άλλο αρχείο στο ΠΣΚΕ. 

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία 
οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής.  

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγµατοποιείται κατά το διάστηµα από 
10.04.2019 εως 12.07.2019.  

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών, να αποστείλουν στην ΟΤ∆ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το 
ΠΣΚΕ µαζί µε φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήµατος Ι και τα 
δικαιολογητικά τεκµηρίωσης, όπως αυτά περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ_2, «Οδηγός Επιλεξιµότητας - 
Επιλογής», στήλη «∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλώνται κατά την 
παραλαβή τους, ως εισερχόµενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.∆.. Η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης 
αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής. 

Σε περίπτωση αποστολής, ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία που αναγράφεται στη 
σφραγίδα αποστολής ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ - συστηµένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της 
εταιρείας ταχυµεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της 
εταιρείας ταχυµεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής. 
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Σε περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά 
την ακόλουθη ένδειξη: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 

«…………………………...» 

Επωνυµία επιχείρησης : ……………………………………………………………….. 

ΑΦΜ : …………………………………………………………..  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : ……………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ……………………………………………………… 

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης προσκόµισης φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο θα 
απορριφθεί ως µη πλήρες. 

Κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου του δικαιούχου υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά 
συνοδεύουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής και µε βάση αυτά θα γίνει η αξιολόγηση της 
αίτησης στήριξης. 

Οι εν λόγω αιτήσεις στήριξης περιλαµβάνουν, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• στοιχεία του αιτούντος. 

• στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάµενης κατάστασης του προτεινόµενου έργου, 
εκτός άυλων ενεργειών. 

• µέγεθος επιχείρησης, µέσω υποδείγµατος δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την 
ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρησης, (Παράρτηµα Ι Καν (ΕΕ) 651/2014). 

• στοιχεία σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, όπου απαιτείται. 

• αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης πράξης. 

• αναλυτικό προϋπολογισµό της προτεινόµενης πράξης. 

• δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των αιτούµενων προς ενίσχυσης 
δαπανών.  

• στοιχεία για τον υπολογισµό των κοινών και ειδικών δεικτών αξιολόγησης. 

• ειδικές πληροφορίες ανάλογα µε την υποδράση. 

• τεκµηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να συνάδουν µε τη φύση, τους 
στόχους και την λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου 

• δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο της ΟΤ∆ και των αρµόδιων φορέων. 

Η ΟΤ∆ έχει την δυνατότητα να ζητήσει, εκτός περιπτώσεων αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, 
σε πρωτότυπο οποιοδήποτε δικαιολογητικό για το οποίο, αµφιβάλει για την γνησιότητά του ή τα σχέδια 
σε ηλεκτρονική µορφή, στο αρχικό λογισµικό που παρήχθησαν. 

Οι αιτούντες µπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, ακόµη 
και µετά την οριστική υποβολή της, µέχρι τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής, που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση.  

Σε περίπτωση διόρθωσης η διαδικασία έχει ως εξής: 

1) Υποβολή και οριστικοποίηση της αρχικής αίτησης στο ΠΣΚΕ 

2) Υποβολή φυσικού φακέλου στην ΟΤ∆, µε αριθµό πρωτοκόλλου. 

3) Αίτηµα ηλεκτρονικά στο Helpdesk της ΜΟ∆ (support@mou.gr) για αποοριστικοποίηση της αίτησης, 
από τον δικαιούχο, στο οποίο θα παραθέτει το ΑΦΜ του, τους λόγους αποοριστικοποίησης και 
συνηµµένα φωτοτυπία της ταυτότητας του.  

4) Υποβολή και οριστικοποίηση της διορθωµένης αίτησης στο ΠΣΚΕ. 

5) Υποβολή του διορθωµένου φυσικού φακέλου στην ΟΤ∆, µε αριθµό πρωτοκόλλου.  

Σε κάθε περίπτωση ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας λαµβάνεται η ηµεροµηνία της τελευταίας 
οριστικοποίησης. 
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Η ΟΤ∆ διατηρεί και τους δύο φακέλους στο αρχείο της. Αξιολογεί τον διορθωµένο φάκελο. 

Πέραν των ανωτέρω οι αιτούντες δύναται να ανακαλέσουν την αίτησης στήριξης µετά από σχετικό αίτηµά 
τους, που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Καν. 
809/2014. 

Σε περίπτωση ένταξης της πράξης ο δικαιούχος έχει δικαίωµα µε σχετικό αίτηµα στην ΟΤ∆ να ανακαλέσει 
εν µέρει την αίτηση στήριξης, µε αίτηµα τροποποίησης της απόφασης ένταξης ή εν όλο µε αίτηµα 
ανάκλησης ένταξης της πράξης, έτσι όπως περιγράφεται στο Άρθρο 11 της ΥΑ 13214/30-11-2017 
(Β΄4268). 

Επιτρέπεται η κατάθεση µόνο µίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υποδράση στα πλαίσια της ίδιας 
πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -2020.  

Επιτρέπεται η συµµετοχή φυσικού ή νοµικού προσώπου σε περισσότερες από µια αιτήσεις στήριξης στα 
πλαίσια της ίδιας Υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συµµετοχής του στα Νοµικά Πρόσωπα που 
καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014 -2020.  

∆εν θεωρείται διαφορετική Υποδράση, η διαφοροποίηση µεταξύ Οριζόντιας εφαρµογής µιας Υποδράσης 
και εφαρµογής σε εξειδικευµένους τοµείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ εφόσον το περιεχόµενο της 
Υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017, (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017)). 

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειµένου να λάβει ενίσχυση, η 
αίτηση στήριξης απορρίπτεται στην τρέχουσα πρόκληση και δεν έχει δικαίωµα κατάθεσης αίτησης 
στήριξης σε προσκλήσεις του τρέχοντος και του επόµενου ηµερολογιακού έτους της διαπίστωσης για όλα 
τα ΤΠ. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αυτής η ΟΤ∆ που διαπιστώνει την δήλωση ψευδών στοιχείων σε 
µια αίτηση στήριξης, κοινοποιεί τα στοιχεία του δικαιούχου στην ΕΥΕ ΠΑΑ, η οποία µε ευθύνη της 
ενηµερώνει όλες τις ΟΤ∆. 

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο δυνητικός δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του 
δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 111 του Καν. (EE) 1306/2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://transpay.opekepe.gr. Επιπλέον αποδέχεται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
των προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Σε 
κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείµενες διατάξεις περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 8 

Αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης 

8.1. ∆ιοικητικός έλεγχος των Αιτήσεων Στήριξης 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των δυνητικών 
δικαιούχων κατά το διοικητικό έλεγχο (αξιολόγηση) των αιτήσεων στήριξης και η επιλογή από την ΟΤ∆ 
των αιτήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος. 

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης των προσφυγών, 
διενεργείται από εισηγητές που ορίζονται µε απόφαση της Ε∆Π LEADER/CLLD. Οι εισηγητές, υποβάλλουν 
την εισήγησή τους στην Ε∆Π, η οποία καταλήγει µε δικαίωµα τροποποιήσεων στην αξιολόγηση της 
πρότασης.  

Οι εισηγητές δύναται να είναι: 

α. στελέχη της ΟΤ∆, 

β. άλλα στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤ∆, 

γ. υπάλληλοι άλλων φορέων του ∆ηµοσίου ή και ανεξάρτητοι αξιολογητές. Στην περίπτωση ανεξάρτητων 
εισηγητών, η επιλογή τους γίνεται υποχρεωτικά, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
διενεργεί η ΟΤ∆ . 

Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι άτοµα που έχουν λειτουργήσει ως εισηγητές αξιολόγησης της 
αίτησης στήριξης δε συµµετέχουν στη διαδικασία εξέτασης προσφυγής που αφορά τη συγκεκριµένη 
αίτηση.  

Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτοµα που µετέχουν στη παραπάνω διαδικασία, δεν συντρέχουν λόγοι 
σύγκρουσης συµφερόντων, µέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης. 
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Επίσης, στις περιπτώσεις όπου ο φορέας που έχει συστήσει την ΟΤ∆ είναι ο δικαιούχος της στήριξης, οι 
διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται από πρόσωπα ανεξάρτητα από την εν λόγω ΟΤ∆.  

Στον διοικητικό έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014, περιλαµβάνεται 
επαλήθευση των παρακάτω σηµείων:  

1) της εµπρόθεσµης υποβολής της αίτησης στήριξης και της πληρότητας αυτής. 

2) των κριτηρίων επιλεξιµότητας, των δεσµεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται µε την 
ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη, 

3) της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια επιλογής, 

4) του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουµένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους 
απόσβεσης, 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω εξετάζεται ο ολοκληρωµένος και λειτουργικός χαρακτήρα της υπό ένταξης 
πράξης. Πράξεις των οποίων το φυσικό αντικείµενο δεν συνιστά ολοκληρωµένο ή/και λειτουργικό 
χαρακτήρα δεν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση. 

Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων στήριξης και βαθµολόγηση των όλων των 
κριτηρίων επιλογής και προσδιορίζεται ο συνολικός εγκρινόµενος προϋπολογισµός και το ισχύον ποσοστό 
στήριξης, λαµβάνοντας υπόψη και το «εύλογο κόστος» των προτεινόµενων δαπανών. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανωτέρω περιγραφόµενος διοικητικός έλεγχος και η βαθµολόγηση όλων των 
κριτηρίων επιλογής ολοκληρώνεται πλήρως για κάθε αίτηση στήριξης ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα 
οποιουδήποτε σταδίου.  

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΤ∆ συντάσσει Πίνακα Αποτελεσµάτων, που περιλαµβάνει: τις παραδεκτές 
(εκείνες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας) και τις µη παραδεκτές (εκείνες που δεν πληρούν τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας) αιτήσεις στήριξης και, οι οποίες κατατάσσονται ενιαία ανά Υποδράση και µε 
φθίνουσα βαθµολογική σειρά, µε την ένδειξη «παραδεκτή» ή «µη παραδεκτή».  

Πιο αναλυτικά στον Πίνακα Αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται: 

1) οι αιτήσεις που κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισµός 
δηµόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης και των οποίων η 
βαθµολογία είναι µεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση για τη 
συγκεκριµένη υποδράση,  

2) οι αιτήσεις οι οποίες, κρίνονται µεν παραδεκτές, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισµός δηµόσιας 
δαπάνης υπερβαίνει αθροιστικά, τον αντίστοιχο της πρόσκλησης και των οποίων η βαθµολογία είναι 
µεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση για τη συγκεκριµένη υποδράση, 
αλλά λόγω εξάντλησης της διατιθέµενης δηµόσιας δαπάνης της πρόσκλησης στη συγκεκριµένη 
υποδράση δεν εντάσσονται (), 

3) οι αιτήσεις που κρίνονται «µη παραδεκτές» προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής τους, 

4) το οικονοµικό αντικείµενο και η βαθµολογία των όλων αιτήσεων στήριξης, έτσι όπως διαµορφώθηκε 
από το διοικητικό έλεγχο. 

Η διαδικασία αξιολόγησης αναλυτικά έχει ως εξής:  

1) Οι εισηγητές αξιολόγησης ορίζονται από την Ε∆Π της ΟΤ∆ και είναι κατάλληλων ειδικοτήτων 
αναφορικά µε το είδος της εκάστοτε αξιολογούµενης πράξης. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι 
δυνατή η χρήση εµπειρογνωµόνων.  

2) Ο συντονιστής της ΟΤ∆ χρεώνει τους εισηγητές αξιολόγησης φακέλους αίτησης στήριξης προς 
αξιολόγηση. 

3) Ο εισηγητής συντάσσει την εισήγησή του. 

4) Η ΟΤ∆ ελέγχει το καθεστώς de minimis µέσω της υποβαλλόµενης Υπεύθυνης ∆ήλωσης καθώς και 
µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων www.sorefsis.gr/soreusis/.  

5) Η Ε∆Π λαµβάνοντας υπόψη τη εισήγηση αξιολόγησης ολοκληρώνει την αξιολόγηση. 

Οι εισηγήσεις υποβάλλονται στην Ε∆Π για έγκριση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τη 
σύνταξη του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση που η γνώµη της Ε∆Π αποκλίνει από 
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αυτή των εισηγητών κατόπιν κατάλληλης τεκµηρίωσης, διαµορφώνεται ανάλογα ο Προσωρινός Πίνακας 
Αποτελεσµάτων. Ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσµάτων αποστέλλεται στη ∆ιαχειριστική της αρµόδιας 
Περιφέρειας. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της Ε∆Π των αιτήσεων στήριξης, αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ στο οποίο 
αναρτώνται οι εισηγήσεις των εισηγητών και η αξιολόγηση της Ε∆Π σε ξεχωριστά έγγραφα. 

Κατά την αξιολόγηση η ΟΤ∆ δύναται να ζητήσει, την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και 
διευκρινήσεων, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, που περιγράφεται στην πρόσκληση. 

Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, διορθώνουν προφανή σφάλµατα της αίτησης ή των 
δικαιολογητικών που προβλέπονταν στην πρόσκληση και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης 
στήριξης. 

Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται µε σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων 
και την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της αίτησης στήριξης. 

Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υποβάλλονται, στην ΟΤ∆ και συµπληρώνουν τον φάκελο της αίτησης 
στήριξης. 

Οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους τους, αξιολογούνται µε χρήση κατάλληλου συστήµατος 
αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας τιµών ΟΤ∆), σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή 
διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών οµοειδών προϊόντων άλλων πράξεων ή µε τη χρήση διαδικτύου από 
τους εισηγητές της αξιολόγησης. 

Επίσης, η ΟΤ∆ οφείλει επιπλέον να λαµβάνει υπόψη της και τους επίσηµους τιµοκαταλόγους των 
προµηθευτών καθώς και διαθέσιµες σχετικές µελέτες προσδιορισµού του εύλογου κόστους που έχουν 
καταρτιστεί για τον σκοπό αυτό και έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδοµένων τιµών αναφοράς µηχανολογικού 
εξοπλισµού και κτιριακών υποδοµών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιµες και επικαιροποιηµένες. 

Για τον υπολογισµό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκοµίζει οικονοµικές προσφορές για λοιπές 
δαπάνες πλην κτιριακών υποδοµών. Εφόσον το µοναδιαίο ανά τεµάχιο κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία 
τα 1.000€, ή τα 5.000€ συνολικού ποσού ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιµες προσφορές για το 
εν λόγω τεµάχιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον µία (1). Οι συγκρίσιµες προσφορές αφορούν 
οµοειδή και εφάµιλλα προϊόντα. Η ΟΤ∆ καλείται να αξιολογήσει τόσο τις οικονοµικές παραµέτρους των 
προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό να γίνει δεκτή µια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο 
συµφέρουσα οικονοµικά, αρκεί ο δικαιούχους να τεκµηριώνει και η ΟΤ∆ να αποδέχεται, την µοναδικότητα 
ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προµηθευόµενο προϊόν. 

Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδοµές ο έλεγχος του «εύλογου κόστους» θα 
πραγµατοποιείται µέσω σχετικών εγκεκριµένων Πινάκων Τιµών Μονάδος. Οι Πίνακες αυτοί προτείνονται 
από την ΟΤ∆ και θα εγκρίνονται από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας σε συνάρτηση µε τα στοιχεία 
διαθέσιµων σχετικών µελετών που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό αυτό και αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Επισηµάνσεις - Οδηγίες: 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης και του φυσικού φακέλου των αιτήσεων στήριξης στην ΟΤ∆, ο 
συντονιστής ορίζει στελέχη της ΟΤ∆ προκειµένου να πραγµατοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στον 
προτεινόµενο χώρο υλοποίησης όλων των αξιολογηµένων πράξεων, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
υφιστάµενη κατάσταση. Τα αποτελέσµατα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας 
(Παράρτηµα ΙΙ_5), η οποία συνοδεύεται από φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης. Η 
έκθεση αυτοψίας συνοδεύει, την εισήγηση αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης προς την Ε∆Π. 
Εξαιρούνται της διαδικασίας οι άυλες ενέργειες. 

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος επιθυµεί την έναρξη της υλοποίησης της πράξης, αµέσως µετά την 
οριστικοποίηση της αίτησής του, τότε ο ∆ικαιούχος το γνωστοποιεί εγγράφως στην ΟΤ∆ και η ΟΤ∆ κατά 
προτεραιότητα πραγµατοποιεί επιτόπια επίσκεψη για την διαπίστωση της υφιστάµενης κατάστασης. 

 

8.2 ∆ειγµατοληπτικός διοικητικός έλεγχος - Πίνακας αποτελεσµάτων  

Η ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας διενεργεί δειγµατοληπτικό διοικητικό έλεγχο µετά και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την Ε∆Π. 
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Ο δειγµατοληπτικός διοικητικός έλεγχος της αξιολόγησης από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας 
διενεργείται στο ΠΣΚΕ. Ο δειγµατοληπτικός διοικητικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον στο 5% του 
αριθµού των αιτήσεων στήριξης της εκάστοτε πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση που ο φορέας που έχει συστήσει την ΟΤ∆, είτε φορείς µέλη της ΟΤ∆, είτε φορείς µέλη της 
Ε∆Π, είτε φορείς µέλη του ∆.Σ. του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤ∆, είναι αιτούντες, τότε οι αιτήσεις 
τους τίθεται αυτοµάτως στον δειγµατοληπτικό έλεγχο από την ΕΥ∆ (ΕΠ) οικείας Περιφέρειας, πέραν του 
δείγµατος του 5%. 

Σε περίπτωση που ο δειγµατοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήµατα, η ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας 
Περιφέρειας οφείλουν να αυξήσει το δείγµα στο 10%, του αριθµού των αιτήσεων στήριξης. 

Σε περίπτωση που ο δειγµατοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήµατα που τεκµηριώνουν συστηµικό 
λάθος, η ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καλεί την ΟΤ∆ να επαναξιολογήσει όλες τις αιτήσεις στήριξης 
και η διαδικασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δειγµατοληπτικού ελέγχου από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας 
Περιφέρειας δηµοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσµάτων ο οποίος συνοδεύεται από σαφείς πληροφορίες 
για την πρόσβαση των αιτούντων στο αναλυτικό αποτέλεσµα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό 
απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ, για τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, τον τρόπο, τον τόπο και 
τις προθεσµίες υποβολής της εν λόγω προσφυγής. 

Ο Πίνακας Αποτελεσµάτων δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο για την ενηµέρωση των αιτούντων. 
Επιπλέον, η ΟΤ∆ ενηµερώνει και ατοµικά τον κάθε αιτούντα για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, µε 
απόδειξη παραλαβής αναφέροντας το δικαίωµα κάθε δικαιούχου για την υποβολή ενδικοφανούς 
προσφυγής και ότι ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσµάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα 
προέλθει µετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαµβανοµένου υπόψη της 
οριστικοποίησης της βαθµολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιµότητα των οικονοµικών 
πόρων ανά υποδράση.  

 

Άρθρο 9 

Ενδικοφανής προσφυγή 

9.1 Συστήνεται Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών µε απόφαση της Ε∆Π. Η διαδικασία ενστάσεων 
ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθµ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικής Απόφασης των 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822) Υπουργικής 
Απόφασης για τους Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιµότητας ∆απανών για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020» 
(ΦΕΚ 3521) όπως ισχύει κάθε φορά. 

Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτοµα που µετέχουν στη παραπάνω διαδικασία, δεν συντρέχουν λόγοι 
σύγκρουσης συµφερόντων, µέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης. 

Ο δικαιούχος κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) υποβάλει την προσφυγή 
του /της επί των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µε την ανάλογη τεκµηρίωση εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης τους. 

9.2 Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΠΣΚΕ και το εκτυπωµένο αποδεικτικό κατάθεσης 
αποστέλλεται µαζί µε δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην ΟΤ∆. Η προσφυγή εξετάζεται από την 
Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης των προσφυγών 
και η οποία έχει ορισθεί σύµφωνα µε την αντίστοιχη Απόφαση Ε∆Π. Τα µέλη της Επιτροπής Ενδικοφανών 
Προσφυγών δεν µπορεί να είναι και αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης. 

Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των ενστάσεων, αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ.  

Επιπλέον, η ΟΤ∆ ενηµερώνει και ατοµικά όλους τους αιτούντες προσφυγών για το αποτέλεσµα της 
αξιολόγησης αυτών, µε απόδειξη παραλαβής. 

9.3 Με βάση το αποτέλεσµα της εξέτασης των προσφυγών, συντάσσεται ο  Πίνακας Κατάταξης της 
αρχικής αξιολόγησης συµπεριλαµβανοµένων και των προτάσεων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των 
προσφυγών θετικά και εγκρίνεται µε απόφαση της Ε∆Π, η οποία δεν µπορεί να αποκλίνει από αυτή της 
Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών, µε τις τελικά επιλεγµένες αιτήσεις στήριξης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενδικοφανών προσφυγών δηµοσιοποιείται, µε κάθε πρόσφορο 
µέσο, ο πίνακας κατάταξης.  
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Όλες οι αιτήσεις στήριξης και τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων µεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ µε 
κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το τελευταίο. 

 

Άρθρο 10 

Υπερδέσµευση ΤΠ 

Η Ε∆Π δύναται µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένης και της εξέτασης 
των ενδικοφανών προσφυγών, µε απόφαση της να εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, µιας ή περισσότερων 
υποδράσεων, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας (και µεγαλύτερη της ελάχιστης τεθείσας από την ΟΤ∆ 
βαθµολογίας), πέραν του προϋπολογισµού της συγκεκριµένης υποδράσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες 
πιστώσεις:  

1) είτε κατόπιν απόφασής της, για υπερδέσµευση της τρέχουσας πρόσκλησης, µέχρι το 110% του 
προϋπολογισµού του ΤΠ. 

2) είτε κατόπιν απόφασής της από ανακατανοµή πόρων εντός θεµατικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς 
αύξηση του προϋπολογισµού της πρόσκλησης. 

3) είτε από ανακατανοµή πόρων µεταξύ θεµατικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύξηση του 
προϋπολογισµού της πρόσκλησης. 

4) είτε από υπερδεύσµευση της τρέχουσας πρόσκλησης, πέραν το 110% του προϋπολογισµού του ΤΠ. 

Στην περίπτωση (3) θα πρέπει να έχει προηγηθεί και εγκριθεί σχετικό αίτηµα, µε σύµφωνη γνώµη της ΕΥΕ 
ΠΑΑ 2014-2020, από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας. 

Στην περίπτωση (4) θα πρέπει η ΟΤ∆ να αιτηθεί υπερδεύσµευση πόρων από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Η 
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 αποφασίζει σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020 για την έγκριση ή όχι του 
σχετικού αιτήµατος. 

Σε περιπτώσεις ισοβαθµούντων δυνητικών δικαιούχων, εντάσσονται όλοι εφόσον επαρκεί ο 
προϋπολογισµός της υποδράσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εντάσσεται κανείς από τους ισοβαθµούντες. 

 

Άρθρο 11 

Ένταξη πράξεων 

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη από την ΟΤ∆ και µετά από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ενδικοφανών προσφυγών, η ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, εκδίδει Απόφαση Ένταξης 
Πράξεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 66 του Ν. 4314/2014, µε την οποία κάθε αίτηση 
χαρακτηρίζεται ως πράξη του ΠΑΑ 2014 - 2020 κατά την έννοια του άρθρου 2.(9) Καν (ΕΕ) 1303/2013. 

Η έκδοση του σχεδίου Απόφασης Ένταξης δύναται να πραγµατοποιείται στο ΟΠΣΑΑ µε ευθύνη της ΕΥ∆ 
(ΕΠ) της Περιφέρειας και µε βάση τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις σχετικές αιτήσεις και τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτών. 

Κάθε Απόφαση Ένταξης, περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τον τίτλο της πράξης, τον Κωδικό ΟΠΣΑΑ της 
πράξης, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και την περίοδο επιλεξιµότητας της πράξης, τους όρους 
χρηµατοδότησης, το χρηµατοδοτικό σχήµα της πράξης, γενικές διατάξεις και το Τ.∆.Π. του ΟΠΣΑΑ. 

Μεταξύ του δικαιούχου και της ΟΤ∆ υπογράφεται σύµβαση η οποία περιλαµβάνει αναλυτικά όλους τους 
όρους που διέπουν την υλοποίηση της ενταγµένης πράξης. 

Αναφορικά µε το αναλυτικό φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της κάθε πράξης η απόφαση παραπέµπει 
στην αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαµορφωθεί κατά το 
διοικητικό έλεγχό της. Ο τελικός διατάκτης της απόφασης είναι ο οικείος Περιφερειάρχης. 

Η Απόφαση Ένταξης δύναται να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες πράξεις ανά πρόσκληση. Η απόφαση 
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και στην ιστοσελίδα 
του ΠΑΑ, κοινοποιείται στην αρµόδια ΟΤ∆. Η ΟΤ∆ την αποστέλλει ταχυδροµικά µε απόδειξη παραλαβής 
και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε κάθε δικαιούχο στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση 
στήριξης. 
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Η ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, συσχετίζει στο ΟΠΣΑΑ την απόφαση ένταξης µε την πράξη ή τις 
πράξεις που περιλαµβάνονται σε αυτή και για κάθε πράξη που εντάσσεται, παράγεται αυτόµατα από το 
ΟΠΣΑΑ σχετικό Τ∆Π. 

 

Άρθρο 12 

Ανάκληση Ένταξης Πράξης 

Είναι δυνατό να αρθεί η απόφαση ένταξης µιας πράξης από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω 
τεκµηριωµένων αδυναµιών εκτέλεσής της ή µη τήρησης των όρων της σχετικής Απόφασης Ένταξης 
Πράξης. ∆ιασφαλίζεται επίσης το δικαίωµα των δικαιούχων να αποσύρουν, ανά πάσα, στιγµή την αίτηση 
στήριξης που έχουν υποβάλει, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των δικαιούχων. 

Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης µπορεί να προκύψει: 

1) Με την υποβολή αιτήµατος από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ, σε εφαρµογή του άρθρου 3 Καν (ΕΕ) 
809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναµίας εκτέλεσης της πράξης σύµφωνα µε τους όρους 
ένταξής της.  

2) Μετά από διαπιστωµένη απάτη βάση απόφασης αρµόδιας δικαστικής αρχής. 

3) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην 
περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις/εµπλοκές σε σχέση µε την προγραµµατισθείσα 
πρόοδο ή τους όρους ένταξής της. Ενδεικτικά και κατά περίπτωση ∆ράσης/Υποδράσης, η διαδικασία 
δύναται να ενεργοποιείται εφόσον επιβάλλεται κατόπιν ελέγχων εθνικών ή ευρωπαϊκών ελεγκτικών 
οργάνων ή όταν διαπιστώνεται: 

α. η παρέλευση του χρόνου υλοποίησης της πράξης, χωρίς έγκριση σχετικής παράτασης 

β. µη αποδεκτή απόκλιση του φυσικού αντικειµένου 

γ. καθολική αδυναµία πιστοποίησης του οικονοµικού αντικειµένου και της επιλεξιµότητάς του µε βάση 
τα πρωτότυπα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκµηρίωσης 

δ. άλλη παράβαση του εθνικού ή κοινοτικού θεσµικού πλαισίου η οποία διενεργείται από τον 
δικαιούχο δόλια και δεν επιδέχεται θεραπεία. 

Εφόσον, η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης γίνεται από την ΟΤ∆, η τελευταία µε απόφαση της Ε∆Π 
εισηγείται στην ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας την ανάκληση της ένταξης της εν λόγω πράξης από το 
ΠΑΑ 2014-2020. 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, η ΕΥ∆ (ΕΠ) της Περιφέρειας κατόπιν εισήγησης της ΟΤ∆, θέτει την πράξη 
σε καθεστώς επιτήρησης µε αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο δικαιούχο µε απόδειξη παραλαβής 
της πράξης στην οποία προσδιορίζονται οι αποκλίσεις και καθορίζονται διορθωτικά µέτρα και περίοδος 
συµµόρφωσης του δικαιούχου. 

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος συµµόρφωσης του δικαιούχου χωρίς αυτός να έχει 
προβεί στα συσταθέντα διορθωτικά µέτρα, η πράξη ανακαλείται µε ευθύνη της ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας 
Περιφέρειας. 

Στην περίπτωση που για την συγκεκριµένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί πληρωµή, τότε 
γίνεται ανάκτηση του ποσού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 Καν (ΕΕ) 640/2014. 

 

Άρθρο 13 

Τροποποίηση Τ∆ Πράξεων 

Αιτήµατα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σηµείου «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» 
του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο αιτήµατος τροποποίησης, το οποίο παρέχεται από 
την ∆.Α./ΕΦ στον ιστότοπο της ΟΤ∆ αλλά και µέσω του ΠΣΚΕ, το οποίο ο δικαιούχος 
αναπαράγει/κατεβάζει, το συµπληρώνει κατάλληλα και το επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ σε pdf µορφή. Ο 
δικαιούχος υποχρεούται, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών, να αποστείλει στην ΟΤ∆ σε φυσική µορφή το 
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αποδεικτό κατάθεσης της αίτησης τροποποίησης καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 
παραστατικά προκειµένου να τεκµηριώσει το αίτηµα του. 

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης µπορεί να προκύψει: 

1) Με την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το δικαιούχο προς την ΟΤ∆. Στο 
αίτηµα θα πρέπει να αναφέρονται τα σηµεία τροποποίησης και να τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι 
τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Στο αίτηµα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που τεκµηριώνουν το αίτηµα. Αντίστοιχο αίτηµα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. 640/2014. 

2) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην περίπτωση που 
διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης ή 
αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης (λόγω διαχειριστικών προβληµάτων, εµπλοκών στην 
εκτέλεση της πράξης κα.) 

Οι τροποποιήσεις των πράξεων µπορούν να αφορούν: 

1) τροποποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης, 

2) παράταση του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης, 

3) αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νοµικής µορφής, της επωνυµίας της επιχείρησης, της µετοχικής 
σύνθεσης κλπ.), 

4) µεταφορές ποσών µεταξύ «Κατηγοριών δαπανών», 

5) διόρθωση προφανών σφαλµάτων (Άρθρο 4 Καν (ΕΕ) 809/2013). 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήµατος τροποποίησης της πράξης από το δικαιούχο και τη 
διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής στοιχείων της πράξης, η αρµόδια ΟΤ∆ εξετάζει τις διαφοροποιήσεις 
ιδίως ως προς την σύνδεσή τους µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης και να µην 
αλλοιώνεται το αποτέλεσµα της αξιολόγησής της σε βαθµό που να καθιστά την πράξη µη εντάξιµη. 
Επιπλέον, οι σχετικές µεταβολές δεν πρέπει να συνιστούν σηµαντική τροποποίηση της πράξης κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 71, παρ. 1 του Καν (ΕΕ) 1303/2013: 

1) παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του ΤΠ,  

2) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή 
δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα, 

3) ουσιαστική µεταβολή της πράξης, που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους της ή την εφαρµογή των 
όρων ένταξης που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους της πράξης. 

Ο δικαιούχος έχει ως υποχρέωση να κάνει αναλυτική περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους 
τροποποίησης, οι οποίοι πρέπει να συνάδουν µε την φύση του έργου και την προστιθέµενη αξία τους. Με 
βάση το αποτέλεσµα της εξέτασης, η ΟΤ∆ εγκρίνει ή απορρίπτει µε απόφαση της Ε∆Π το σχετικό αίτηµα. 
Σε περίπτωση απόρριψης ενηµερώνει εγγράφως το δικαιούχο. 

Σε περίπτωση έγκρισης, η ΟΤ∆ αποστέλλει το σχετικό αίτηµα τροποποίησης της πράξης του δικαιούχου, 
µαζί µε την εγκριτική απόφαση της Ε∆Π, στην ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ώστε να προβεί σε 
τροποποίηση του Τ∆Π µε σχετική απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.  

Η ΟΤ∆ αφού ολοκληρώσει την διαδικασία τροποποίησης της πράξης στο ΠΣΚΕ, µεταφέρει τα στοιχεία της 
τροποποίησης στο ΟΠΣΑΑ. 

Τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης π.χ. αντικατάσταση υλικού 
κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισµού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κλπ και µεταφορές 
ποσών εντός «Κατηγοριών ∆απανών», δύναται να γίνονται για λόγους απλοποίησης µε ευθύνη της ΟΤ∆ 
και χωρίς προηγούµενη έγκριση της Ε∆Π, η οποία θα ενηµερωθεί αναλυτικά για όλα τα σχετικά αιτήµατα 
σε επόµενη συνεδρίαση της. 

Η τροποποίηση του Τ∆Π προηγείται του αιτήµατος πληρωµής, εφόσον το αίτηµα πληρωµής σχετίζεται µε 
την τροποποίηση. 

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
πέντε (5), κατά την διάρκεια του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. 
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Άρθρο 14 

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της απόφασης ένταξης µπορεί να προκύψει από τα ακόλουθα: 

1) αλλαγή στοιχείων του ∆ικαιούχου, 

2) οριζόντιες παρατάσεις της προθεσµίας ολοκλήρωσης των πράξεων, 

3) µείωση του συνολικού προϋπολογισµού της πράξης ή των πράξεων που περιλαµβάνονται σε µια 
απόφαση ένταξης σε ποσοστό άνω του 20%, 

4) ολοκλήρωση της πράξης, σε περίπτωση που ο τελικός προϋπολογισµός, διαφοροποιείται από τον 
αρχικά ενταγµένο 

Ο τελικός διατάκτης της απόφασης είναι ο Περιφερειάρχης. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και κοινοποιείται στην αρµόδια ΟΤ∆. Η ΟΤ∆ την 
αποστέλλει ταχυδροµικά µε απόδειξη παραλαβής και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε κάθε δικαιούχο στις 
διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση στήριξης. 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ  Γ ’   

Άρθρο 15 

Προκαταβολή στο ∆ικαιούχο 

Οι δικαιούχοι µετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωµα να αιτηθούν στην ΟΤ∆, τη χορήγηση 
προκαταβολής. 

Το συνολικό ύψος της προκαταβολής ή των προκαταβολών µπορεί να ανέλθει µέχρι 50% της δηµόσιας 
δαπάνης που συνδέεται µε την πράξη. 

Η καταβολή της προκαταβολής ή των προκαταβολών, υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή 
ισοδύναµης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. Η εγγύηση συστήνεται 
προς του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου. Στο αίτηµα πληρωµής, που έπεται της προκαταβολής, θα 
πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της προκαταβολής.  

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014, σε περίπτωση 
χορήγησης προκαταβολής και προκειµένου να µην υπάρξει υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, οι 
καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιµες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης 
της ενίσχυσης (µε βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης). 
Ο υπολογισµός αυτός πραγµατοποιείται πριν την τελική δόση - αποπληρωµή του έργου.  

H προκαταβολή πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα 
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής και όχι 
µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2023. 

 

Άρθρο 16 

Αίτηση πληρωµής/προκαταβολής ∆ικαιούχου 

Οι πληρωµές των έργων γίνονται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί. 

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωµής/προκαταβολής πραγµατοποιείται από τον δικαιούχο, µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ΟΤ∆.  

Τα Αιτήµατα Πληρωµής / Προκαταβολής υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ. Ο 
δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο αιτήµατος πληρωµής / προκαταβολής, το οποίο παρέχεται από 
την ΟΤ∆ στον ιστότοπο της www.ankavala.gr και στο ΠΣΚΕ, το οποίο ο δικαιούχος αναπαράγει και 
συµπληρώνει κατάλληλα και το επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ σε pdf µορφή. Ο δικαιούχος υποχρεούται να 
υποβάλλει σε φυσική µορφή τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά θα καθορισθούν 
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µε σχετική εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση το αίτηµα εξετάζεται µε την υποβολή του φυσικού φακέλου 
εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά 

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωµής στη διαδικτυακή εφαρµογή του ΠΣΚΕ, η 
πληρότητα αυτής και η εµπρόθεσµη οριστικοποίησή της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα. 
Εφόσον η αίτηση πληρωµής υποβληθεί οριστικώς, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία 
οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της ηλεκτρονικής υποβολής. 

Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα να υποβάλλει µέχρι πέντε (5) αιτήµατα πληρωµής. Στο εν λόγω πλήθος 
αιτηµάτων πληρωµής δεν συµπεριλαµβάνεται η προκαταβολή. 

Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτηµα πληρωµής, εντός ενός έτους από την 
ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της ∆ηµόσιας ∆απάνης της 
πράξης. 

Όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα πληρωµής, η ΟΤ∆ κατά τον προσφορότερο τρόπο ενηµερώνει 
τους δικαιούχους π.χ. ανάρτηση των εντύπων στην ιστοσελίδα της. 

Οι αιτήσεις πληρωµών που υποβλήθηκαν µέσω του ΠΣΚΕ µεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ µέσω κατάλληλης 
υπηρεσίας του διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ. 

 

Άρθρο 17 

∆ιοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων πληρωµής/προκαταβολής του ∆ικαιούχου 

Η Ε∆Π µε απόφασή της, ορίζει Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων (ΕΠΠ) που αποτελείται από 
τουλάχιστον δύο στελέχη της ΟΤ∆, σχετικά µε το αντικείµενο της πράξης. 

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη της ΟΤ∆, τα οποία συµµετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης και 
ενστάσεων, δεν µπορούν να συµµετέχουν στην ΕΠΠ των συγκεκριµένων αιτήσεων στήριξης. 

Η ΕΠΠ διενεργεί διοικητικό έλεγχο µε την υποστήριξη του ΠΣΚΕ και επιτόπια επίσκεψη σε όλα τα 
αιτήµατα πληρωµής, προκειµένου να πιστοποιήσει το οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο. 

Για πράξεις µε επιλέξιµο προϋπολογισµό µέχρι 50.000€, δύναται να πραγµατοποιηθεί µια επιτόπια 
επίσκεψη στο τελευταίο αίτηµα πληρωµής της πράξης. 

Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών δεν απαιτείται επιτόπια επίσκεψη. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει: 

1) την επαλήθευση της ολοκληρωµένης ενέργειας σε σχέση µε την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και 
χορηγήθηκε η στήριξη, 

2) την επαλήθευση των δαπανών που προέκυψαν και των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν, 

3) την καταχώρηση στο ΠΣΚΕ των αποτελεσµάτων του ελέγχου. 

Όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα προκαταβολής, η ΟΤ∆ κατά τον προσφορότερο τρόπο 
ενηµερώνει τους δικαιούχους π.χ. ανάρτηση των εντύπων στην ιστοσελίδα της. 

Στη συνέχεια, µετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του αιτήµατος πληρωµής, η ΟΤ∆ καταβάλει 
δηµόσια δαπάνη στον δικαιούχο σύµφωνα και µε όσα περιγράφονται στην ∆ιαδικασία Ι.6.5 του Σ∆Ε έτσι 
όπως κάθε φορά ισχύει. 

Σε περίπτωση που µετά από την εξέταση ενός αιτήµατος πληρωµής πράξης, από την ΟΤ∆, προκύπτει 
διαφορά µεταξύ του αιτούµενου και του επιλέξιµου ποσού, τότε λαµβάνεται υπόψη και το Άρθρο 63 του 
ΚΑΝ (ΕΕ) 809_2014 όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία στα αιτήµατα πληρωµής, απεντάσσεται 
και η καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη επιστρέφεται µε την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών. Επιπλέον ο εν λόγω δικαιούχος αποκλείεται από το Υποµέτρο 19.2 για το ηµερολογιακό έτος της 
διαπίστωσης καθώς και για το επόµενο. 

Με την επιφύλαξη της διαθέσιµης χρηµατοδότησης από την αρχική και την ετήσια προχρηµατοδότηση και 
τις ενδιάµεσες πληρωµές, η ΟΤ∆ σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, εξασφαλίζει ότι 
ο δικαιούχος λαµβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόµενης επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης, το 
αργότερο 60 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πληρωµής από τον δικαιούχο. 
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Η προθεσµία πληρωµής των 60 ηµερών µπορεί να διακοπεί από την ΟΤ∆ σε δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις όπου: 

1) το ποσό απαίτησης πληρωµής δεν είναι απαιτητό ή δεν έχουν παρασχεθεί τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά έγγραφα, 

2) έχει κινηθεί διαδικασία διερεύνησης όσον αφορά ενδεχόµενη παρατυπία που επηρεάζει την εν λόγω 
δαπάνη. 

Ο ενδιαφερόµενος δικαιούχος ενηµερώνεται εγγράφως από την ΟΤ∆, για τη διακοπή και τους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτή. 

Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και δεν εισπράττεται καµία ειδική επιβάρυνση ή άλλο 
τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος που θα επέφερε µείωση των ποσών επιλέξιµης χρηµατοδότησης για 
τους δικαιούχους. Εξαιρούνται κατά την τελευταία πληρωµή οι παρακρατήσεις στη ∆ΟΥ, ή ΕΦΚΑ, κλπ. 

Οι ∆ιοικητικοί Έλεγχοι των Αιτήσεων Πληρωµής καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ και µεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ 
µέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ. 

 

Άρθρο 18 

Ανάκληση αιτήµατος - ∆ιόρθωση προφανών σφαλµάτων πληρωµής/προκαταβολής 

Οι δικαιούχοι µπορούν, οποιαδήποτε στιγµή, να ανακαλέσουν εγγράφως την αίτηση πληρωµής ή 

προκαταβολής ή τµήµα αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 3, Καν. (ΕΕ) 809/2014. Στην περίπτωση αυτή 

ακολουθείται η διαδικασία Ι.6.2 του Σ∆Ε, έτσι όπως κάθε φορά ισχύει. 

Οι δικαιούχοι µπορούν, σε περιπτώσεις προφανών σφαλµάτων, να διορθώσουν και να προσαρµόσουν την 

αίτηση πληρωµής ή προκαταβολής ή/και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά, οποιαδήποτε στιγµή µετά 

την υποβολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 4, Καν. (ΕΕ) 809/2014. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η 

διαδικασία Ι.6.3 του Σ∆Ε, έτσι όπως κάθε φορά ισχύει. 

Οι ανακλήσεις (αιτήµατα) υποβάλλονται σε έντυπη µορφή από τους δικαιούχους και αξιολογούνται από τις 

ΟΤ∆. 

 

Άρθρο 19 

Υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση  

Η κύρια υποχρέωση των δικαιούχων κατά την υλοποίηση της επένδυσης είναι να υλοποιούν την επένδυση 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην προκήρυξη, στην απόφαση ένταξης και στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

Επιπρόσθετα: 

1) Να µη µεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόµενης πράξης, καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτηµα τροποποίησης στην ΟΤ∆, εισήγησή της και 
αντίστοιχη έγκριση από την ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικού 
ελέγχου, διαπιστωθεί µεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς να έχει ακολουθηθεί η εν λόγω 
διαδικασία, και διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν τηρεί τα κριτήρια επιλεξιµότητας ή ότι η 
διαφοροποίηση των κριτηρίων επιλογής τον καθιστά µη επιλέξιµο, τότε ο δικαιούχος απεντάσσεται και 
τυχόν ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί επιστρέφεται σύµφωνα µε την διαδικασία των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

2) Να µη χρησιµοποιούν πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που έρχονται σε 
αντίθεση µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας της αίτησης στήριξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η το 
παραπάνω από την ΟΤ∆ ή τους αρµόδιους φορείς του Άρθρου 2 της παρούσης, ότι κατά την διάρκεια 
της υλοποίησης της πράξης, τότε η δηµόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί για τα συγκεκριµένα πάγια 
επιστρέφεται µε την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

3) Να µη µεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά 
αντικατασταθούν, πριν την τελική πληρωµή της πράξης, από άλλα, κυριότητας του δικαιούχου και 
τουλάχιστον ίσης αξίας και δυναµικότητας, ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της λειτουργίας της 
πράξης. Ο δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στην αρµόδια ΟΤ∆, 
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4) Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή στο ΠΣΚΕ δεδοµένων και 
εγγράφων που απαιτούνται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
των πράξεων που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των 
στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ. 

5) Για τα κριτήρια επιλογής των οποίων η επίτευξη τους επιτυγχάνεται σε χρόνο µεταγενέστερο της 
υποβολής αίτησης στήριξης ο δικαιούχος έχει την πλήρη υποχρέωση επίτευξης τους. Σε περίπτωση 
που κατά υλοποίηση της πράξης ή ακόµα και µετά την ολοκλήρωση αυτής γίνει αντιληπτό από τους 
αρµόδιους φορείς του Άρθρου 2 της παρούσης, η µη τήρηση κάποιου ή κάποιων από τα κριτήρια 
επιλογής και η εκ νέου βαθµολόγηση της πρότασης έχει ως αποτέλεσµα η βαθµολογία της αίτησης 
στήριξης, να είναι µικρότερη της τιµής βάσεως αξιολόγησης για την συγκεκριµένη υποδράση, τότε η 
πράξη απεντάσσεται και τυχόν καταβληθείσα επιχορήγηση επιστρέφεται στο σύνολό της µε την 
διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

6) Να αποδέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους στην έδρα της πράξης από την ΟΤ∆ και άλλα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα. 

 

Άρθρο 20 

Ολοκλήρωση Πράξης 

Η έναρξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης της πράξης πραγµατοποιείται µε την κατάθεση του τελικού 
αιτήµατος πληρωµής του δικαιούχου, εντός του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της, και ολοκληρώνεται 
µε την ∆ιαδικασία Ι.6.6. του Σ∆Ε, όπως κάθε φορά ισχύει. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγεται 
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης. 

 

Άρθρο 21 

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων 

Ο δικαιούχος οφείλει να αποδέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους στην έδρα της πράξης, από την 
ΟΤ∆ και τους αρµόδιους φορείς ελέγχου. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου τότε επιστρέφεται το σύνολο 
της δηµόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε, µε την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει για περίοδο τριών (3) ετών για ΜΜΕ και πέντε (5) ετών για µεγάλες επιχειρήσεις, 
από την τελική πληρωµή του να µην προβεί σε: 

α) παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος, 

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή 
δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα, 

γ) ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα 
µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα 
πρόσκληση. 

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν µπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραµµα για την 
υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής. 

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να µην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της 
περιοχής του Τοπικού Προγράµµατος για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών για ΜΜΕ και πέντε (5) ετών 
για µεγάλες επιχειρήσεις από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δηµόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία 
δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.  

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να µην µεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης 
αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται 
ενηµέρωση της αρµόδιας ΟΤ∆) για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ή πέντε (5) ετών για µεγάλες 
επιχειρήσεις από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση 
επιβάλλεται επιστροφή της δηµόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν 
εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.  
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Σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Κανονισµού ΕΕ 651/2014 ισχύουν τα εξής: 

α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να µην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της 
περιοχής του Τοπικού Προγράµµατος, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δηµόσιας 
επιχορήγησης. 

β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να µην µεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και 
ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές 
απαιτείται ενηµέρωση της αρµόδιας ΟΤ∆) για χρονικό διάστηµα 3 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δηµόσιας 
επιχορήγησης. 

Σε περίπτωση δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), από τον δικαιούχο και 
οι οποίες επιτέλεσαν κριτήριο επιλογής της αίτησης, τότε ο δικαιούχος οφείλει να τις έχει δηµιουργήσει 
εντός 12 µήνου από την τελική πληρωµή και να τις διατηρήσει τουλάχιστον για τρία (3) έτη ή πέντε (5) 
για µεγάλες επιχειρήσεις, από την δηµιουργία τους. 

Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται οικονοµική κύρωση σχετική µε τις ελλείπουσες θέσεις απασχόλησης 
σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

Οικονοµική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1- a ) Χ b 

όπου: a = Πραγµατικά δηµιουργηθείσες νέες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ/ Συµβατικά 
δηλωθείσες νέες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ 

b = (1,2+(0,05*c))/12 

και c= Συµβατικά δηλωθείσες νέες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ 

Σε κάθε περίπτωση η οικονοµική κύρωση δεν θα είναι µεγαλύτερη του 10% της ∆ηµόσιας ∆απάνης που 
καταβλήθηκε. 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, που αποτελούν µακροχρόνιες υποχρεώσεις, για τρία 
(3) έτη ή πέντε (5) για µεγάλες επιχειρήσεις από την τελική του πληρωµή. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ένα 
ή περισσότερα κριτήρια δεν ικανοποιούνται τότε επιστρέφεται, µε την διαδικασία των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, ποσοστό της ∆ηµόσιας ∆απάνης που έχει καταβληθεί, και απορρέει από τον 
ακόλουθο τύπο:  

(α-β)/100 * γ/3 ή πέντε (5) για µεγάλες επιχειρήσεις Χ ∆ηµόσια ∆απάνη. 

Όπου α η βαθµολογία του κριτηρίου κατά την αξιολόγηση,  

β η νέα βαθµολογία του κριτηρίου σύµφωνα µε τα ευρήµατα του ελέγχου και  

γ ο αριθµός των ετών από την τελική πληρωµή  

Ο παραπάνω τύπος εφαρµόζεται για κάθε κριτήριο επιλογής που ελέγχεται και η προς ανάκτηση ∆ηµόσια 
∆απάνη υπολογίζεται αθροιστικά. 

Σε περίπτωση που η επανεξέταση των κριτηρίων έχει ως αποτέλεσµα η βαθµολογία του επενδυτικού 
σχεδίου να είναι µικρότερη της τιµής βάσεως αξιολόγησης για την συγκεκριµένη υποδράση, τότε 
επιστρέφεται κατ αναλογία το ποσοστό της ∆ηµόσιας ∆απάνης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 71 
ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013.  

Η προς ανάκτηση ∆ηµόσια ∆απάνη υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:  

α*∆∆/3 ή πέντε (5) για µεγάλες επιχειρήσεις 

Όπου α το έτος (1ο ή 2ο ή 3ο ή 4ο ή 5ο ) κατά το οποίο διενεργείται ο έλεγχος, µετά την τελευταία 
πληρωµή και ∆∆ η ∆ηµόσια ∆απάνη που καταβλήθηκε. 

Ειδικά για τις πράξεις που αφορούν αποκλειστικά τουριστικά καταλύµατα θα πρέπει κατ΄ έτος µετά την 
τελική πληρωµή, να επιτύχουν τουλάχιστον το 20% του στόχου που τέθηκε στην αίτηση στήριξης για το 
αντίστοιχο έτος, σε ότι αφορά τον αριθµό των διανυκτερεύσεων.  

Ο στόχος ελέγχεται για τρία (3) πέντε (5) για µεγάλες επιχειρήσεις έτη µετά την τελική πληρωµή. Ως έτος 
λογίζεται ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος, από την εποµένη ηµέρα της τελικής πληρωµής.  
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Σε περίπτωση µη επίτευξης του στόχου αυτού επιβάλλεται ∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση που απορρέει από 
τον τύπο :  

((20%*α) - β)/100 * (∆ηµόσια ∆απάνη/3 πέντε (5) για µεγάλες επιχειρήσεις) 

Όπου α ο στόχος που τέθηκε στην αίτηση στήριξης, όσον αφορά στον ετήσιο αριθµό διανυκτερεύσεων. 

β ο απόλυτος αριθµός των διανυκτερεύσεων για το έτος που γίνεται ο έλεγχος. 

Ο έλεγχος που διενεργείται αφορά όλα τα παρελθόντα έτη από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του και όχι το 
τρέχον έτος. Η ∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση επιβάλλεται αθροιστικά και ανά έτος. 

Επίσης για τις πράξεις που αφορούν µεταποίηση θα πρέπει κατ΄ έτος µετά την τελική πληρωµή, να 
επιτύχουν τουλάχιστον το 30% του στόχου που τέθηκε στην αίτηση στήριξης για το αντίστοιχο έτος, σε 
ότι αφορά την ποσότητα της µεταποιήσιµης πρώτης ύλης. 

Ο στόχος ελέγχεται για τρία (3) ή πέντε (5) έτη για µεγάλες επιχειρήσεις µετά την τελική πληρωµή. Ως 
έτος λογίζεται ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος, από την εποµένη ηµέρα της τελικής πληρωµής.  

Σε περίπτωση µη επίτευξης του στόχου αυτού επιβάλλεται ∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση που απορρέει από 
τον τύπο ((30%*α) - β)/100 * (∆ηµόσια ∆απάνη/3 ή πέντε (5) για µεγάλες επιχειρήσεις)  

Όπου α ο στόχος που τέθηκε στην αίτηση στήριξης, όσον αγορά την ετήσια ποσότητα µεταποιήσιµης 
πρώτης ύλης. 

β η ποσότητα της µεταποιήσιµης πρώτης ύλης για το έτος που γίνεται ο έλεγχος. 

Ο έλεγχος που διενεργείται αφορά όλα τα παρελθόντα έτη από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του και όχι το 
τρέχον έτος. Η ∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση επιβάλλεται αθροιστικά και ανά έτος. 

Ο δικαιούχος υποχρεούνται κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας των µακροχρονίων υποχρεώσεων του 
να αποστέλλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤ∆, αποδεικτικά τήρησης των µακροχρονίων 
υποχρεώσεών του, έως τις 31-12-2023 και στο µετέπειτα χρονικό διάστηµα των µακροχρόνιων 
υποχρεώσεων του στην ΕΥ∆ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας. 

Οι ΟΤ∆ διατηρούν λεπτοµερείς φακέλους µε όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των πράξεων. 

 

Άρθρο 22 

Υποχρεώσεις δικαιούχων για θέµατα δηµοσιότητας και ενηµέρωσης 

Σύµφωνα µε τους Εκτελεστικούς Κανονισµούς (ΕΕ) αριθ. 808/2014 (Άρθρο 13, Παράρτηµα ΙΙΙ) και αριθ. 
669/2016 (Άρθρο 1, Παράρτηµα ΙΙΙ), οι δικαιούχοι πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-
2020, είναι υποχρεωµένοι να προβούν σε ενέργειες ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε τη στήριξη που 
λαµβάνουν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η µη τήρηση των 
ελάχιστων υποχρεωτικών κανόνων ενηµέρωσης επισύρει κυρώσεις από τα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα 
ελέγχου.  

Οι κατ’ ελάχιστον υποχρεώσεις των δικαιούχων του Υποµέτρου 19.2 (ιδιωτικές παρεµβάσεις) ως προς την 
τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας και ενηµέρωσης είναι: 

• Για πράξεις των οποίων η συνολική δηµόσια δαπάνη είναι 50.000 - 500.000 Ευρώ, απαιτείται η 
ανάρτηση τουλάχιστον µίας αφίσας ελάχιστου µεγέθους Α3 ή πινακίδας µε πληροφορίες σχετικά µε την 
πράξη, σε σηµείο εύκολα ορατό, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Ελλάδα. 

• Για πράξεις που αφορούν σε αγορά εξοπλισµού, ή υποδοµές ή κατασκευαστικά έργα, των οποίων η 
συνολική δηµόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί προσωρινή πινακίδα 
σηµαντικού µεγέθους.  

Το αργότερο εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος τοποθετεί µόνιµη 
αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπου 
επισηµαίνεται τουλάχιστον η περιγραφή της πράξης και η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ελλάδας. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των µόνιµων πινακίδων θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν τη µόνιµη εγκατάστασή τους. Εφόσον η επεξηγηµατική πινακίδα που 
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τοποθετείται κατά την εκτέλεση του έργου έχει µόνιµο χαρακτήρα, δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση 
αναµνηστικής πλάκας. 

• Ως προς την αναγραφή του προϋπολογισµού αναγράφεται ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης, 
όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, µε διάκριση σε ∆ηµόσια ∆απάνη και Ιδιωτική 
Συµµετοχή.  

• Όσον αφορά στο βασικό στόχο της πράξης προτείνεται να είναι σύντοµος και να γίνεται επικοινωνιακή 
επεξεργασία της διατύπωσής του, ώστε να είναι κατανοητός από το ευρύ κοινό. 

• Για πράξεις, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργεί και ιστότοπος, θα πρέπει να γίνεται σύντοµη περιγραφή 
της πράξης και να αναφέρεται η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας στην 
αρχική σελίδα. Τα λογότυπα τοποθετούνται στη σελίδα του ιστοτόπου του δικαιούχου σε θέση που είναι 
ορατή και µέσα στο οπτικό πεδίο της ψηφιακής συσκευής που τα απεικονίζει.  

• Τα λογότυπα τοποθετούνται στη σελίδα του ιστοτόπου του δικαιούχου σε θέση που είναι ορατή και 
µέσα στο οπτικό πεδίο της ψηφιακής συσκευής που απεικονίζει. 

• Σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος προβαίνει σε ενηµέρωση του κοινού µέσω προωθητικού υλικού 
(έντυπου, ηλεκτρονικού ή οποιουδήποτε άλλου είδους προωθητικού υλικού) ή καταχωρίσεων στον τύπο, 
θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στη συγχρηµατοδότηση της πράξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ελλάδα. Το έµβληµα της Ένωσης θα πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτο και να βρίσκεται σε προβεβληµένη 
θέση. Η θέση και το µέγεθός του είναι ανάλογη της κλίµακας του υλικού ή του εγγράφου που 
χρησιµοποιείται. Επίσης η αναφορά στο Ταµείο χρηµατοδότησης θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη. 

• Σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος προβαίνει σε ενηµέρωση του κοινού µέσω τηλεοπτικών µηνυµάτων θα 
πρέπει να αναφέρεται το όνοµα της πράξης στο κυρίως πλαίσιο του κειµένου της διαφήµισης και αυτό του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. Επίσης θα πρέπει στο τέλος του 
τηλεοπτικού µηνύµατος να εµφανίζονται τα λογότυπα που προβλέπονται. Επιπλέον θα πρέπει να 
εκφωνείται η φράση: «Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

• Σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος προβαίνει σε ενηµέρωση του κοινού µέσω ραδιοφωνικών µηνυµάτων 
να αναφέρεται κατά τη διάρκεια του µηνύµατος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), το LEADER και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές, ενώ στο κλείσιµο του 
µηνύµατος να εκφωνείται «Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

• Οι πληροφορίες και αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Σηµαία, Ταµείο, σύνθηµα, συγχρηµατοδότηση 
καθώς και λογότυπο LEADER) πρέπει να καταλαµβάνουν νοητά τουλάχιστον το 25% της πινακίδας, ή της 
αναµνηστικής πλάκας, ή της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου. Τα γραφικά πρότυπα της Σηµαίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα http://europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/flag/index_el.htm. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΟΤ∆ ή τους αρµόδιους φορείς του Άρθρου 2 της παρούσης, ότι 
κατά την διάρκεια της υλοποίησης της πράξης δεν τηρούνται οι εν λόγω κανόνες δηµοσιότητας, γίνεται 
σύσταση συµµόρφωσης στον δικαιούχο. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται ποινή 
στον δικαιούχο που αντιστοιχεί στο 5% της ∆ηµόσιας ∆απάνης της Πράξης µε αντίστοιχη µείωση της 
∆ηµόσιας ∆απάνης της πράξης. 

 

Άρθρο 23 

Γενικά θέµατα  

Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 

 

Ο Πρόεδρος της Ε∆Π CLLD/LEADER ΠΑΑ/ΕΠΑλΘ 

Ν. Καβάλας 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  

1. Υπόδειγµα αίτησης στήριξης 

2. Συµπληρωµατικά στοιχεία αίτησης 

2Π. Αναλυτικός προϋπολογισµός 

3. Κριτήρια Επιλεξιµότητας - δικαιολογητικά 

4. Κριτήρια Επιλογής - δικαιολογητικά 

5. Πίνακας ∆ικαιολογητικών 

6. Υπόδειγµα δήλωσης ΜΜΕ 

7. Υπόδειγµα ∆ήλωσης de minimis 

8. Υπόδειγµα Βιωσιµότητας 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση ∆ικαιούχου 

10. Υπόδειγµα Προσφυγής 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  

1. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης  

2. Οδηγός Επιλεξιµότητας - Επιλογής  

3. Ορισµός ΜΜΕ 

4. Ορισµός Προβληµατικής Επιχείρησης 

5. Υπόδειγµα Έκθεσης Αυτοψίας 

6. Υπόδειγµα Πίνακα Αποτελεσµάτων 

7. Υπόδειγµα Τελικού Πίνακα Κατάταξης 

8. Επιλέξιµοι ΚΑ∆ ανά Υποδράση 

9. Μη Επιλέξιµοι ΚΑ∆ 

10. Παράρτηµα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε. - ∆ασµολόγιο / κλάσεις ονοµατολογίας προς εφαρµογή στις  δράσεις 
µεταποίησης  

11. Προσβασιµότητα ΑµεΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

1. Υπόδειγµα Πινακίδας 

2. Λογότυπα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Σηµ.: Τα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (Άρθρο 14) ισχύουν έως τις 31/12/2020 

∆ΡΑΣΗ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΩΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

19.2.1 - Μεταφορά 
γνώσεων & 
ενηµέρωσης 

19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων & 
ενηµέρωσης στο γεωργικό και το 
δασικό τοµέα 

100% Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Οι πράξεις που είναι επιλέξιµες θα πρέπει να έχουν 
φυσικό αντικείµενο το οποίο δεν καλύπτεται από την 
εφαρµογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Ο προϋπολογισµός έκαστης προτεινόµενης πράξης 
είναι έως 20.000,00 €. 

19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & 
ενηµέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών 
περιοχών 

19.2.2 - Ανάπτυξη / 
βελτίωση της 
επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή εφαρµογής 
σε εξειδικευµένους 
τοµείς, περιοχές ή 
δικαιούχους 

19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων 
στην µεταποίηση, εµπορία και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε 
αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν για 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

50%  

ή  

75% 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Φυσικά / Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που 
συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές Επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 
Στη Νήσο Θάσο το ποσοστό ενίσχυσης 
ανέρχεται σε 75%. 
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∆ΡΑΣΗ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΩΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

19.2.2 - Ανάπτυξη / 
βελτίωση της 
επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή εφαρµογής 
σε εξειδικευµένους 
τοµείς, περιοχές ή 
δικαιούχους 

19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων 
στον τοµέα του τουρισµού µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

65% Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Οι υποδράσεις αφορούν αποκλειστικά:  

1. Εκσυγχρονισµούς ή/και επεκτάσεις ή/και 
µετεγκαταστάσεις µονάδων µετά 
εκσυγχρονισµού: Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού ∆ικαίου που συνιστούν υφιστάµενες 
επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως 
Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  

2. Ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς ή/και 
επεκτάσεις ή/και µετεγκαταστάσεις 
µονάδων µετά εκσυγχρονισµού: Φυσικά 
Πρόσωπα ηλικίας µικρότερης των 35 ετών ή 
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου στο κεφάλαιο 
των οποίων συµµετέχουν νέοι (ηλικίας µικρότερης 
των 35 ετών) µε ποσοστό τουλάχιστον 75%  και 
η διαχείριση ασκείται αποκλειστικά από τους νέους 
που συνιστούν υφιστάµενες ή ιδρύουν νέες 
επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως 
Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  

19.2.2.4 - Ενίσχυση επενδύσεων 
στους τοµείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
µετά την 1η µεταποίηση, και του 
εµπορίου µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.5 - Ενίσχυση επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, χώροι 
αθλητισµού, πολιτιστικά κέντρα, 
κλπ.) µε σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

19.2.2.6 - Ενίσχυση επενδύσεων 
οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 
αγροκτηµάτων µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

50%  

στην περίπτωση 
χρήσης του 

Άρθρου 17 του 
Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Οι δικαιούχοι µπορούν να είναι µόνο Μικρές Και Πολύ 
Μικρές Επιχειρήσεις. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται οι 
όροι των Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’/2014), ΚΥΑ 
543/34450/24.3.2017 (ΦΕΚ 1145/Β’/2017) και ΥΑ 
4912/120862/05.11.2015 (ΦΕΚ 2468/Β’/2015) 

65% 

στην περίπτωση 
χρήσης του 

Άρθρου 19 του 
Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 
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∆ΡΑΣΗ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΩΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

19.2.3 - Οριζόντια 
ενίσχυση στην 
ανάπτυξη / βελτίωση 
της 
επιχειρηµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή εφαρµογής 

19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρµογή 
µεταποίησης, εµπορίας και/ή 
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων µε 
αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

50%  

ή  

75% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Παράρτηµα ΙΙ 

Φυσικά / Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που 
συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις 
κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη. Στη 
Νήσο Θάσο το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 
75%. 

19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρµογή 
ενίσχυσης επενδύσεων στον τοµέα 
του τουρισµού µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

65% 
Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
Άρθρο 22 

Μη εισηγµένες Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 
που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανοµή κερδών. 

55% 
Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
Άρθρο 14 

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις - Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη. 

19.2.3.4 - Οριζόντια εφαρµογή 
ενίσχυσης επενδύσεων στους τοµείς 
της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών µετά την 1η 
µεταποίηση, και του εµπορίου µε 
σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

65% 
Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
Άρθρο 22 

Μη Εισηγµένες Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 
που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανοµή κερδών. 

55% 
Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
Άρθρο 14 

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις - Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη. 

19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρµογή 
ενίσχυσης επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του αγροτικού πληθυσµού (παιδικοί 
σταθµοί, χώροι αθλητισµού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) µε σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

65% 
Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
Άρθρο 22 

Μη Εισηγµένες Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 
που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανοµή κερδών. 

55% 
Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
Άρθρο 14 

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις - Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη. 
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∆ΡΑΣΗ ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΩΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

19.2.7 - Συνεργασία 
µεταξύ διαφορετικών 
παραγόντων 

19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός 
γεωργικού τοµέα). 

έως 65% Καν. (ΕΕ) 1407/2013 ∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ. 

19.2.7.3 - Συνεργασία µεταξύ 
µικρών επιχειρήσεων για 
διοργάνωση κοινών µεθόδων 
εργασίας και τη κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 
και για την ανάπτυξη και/ή την 
εµπορία τουριστικών υπηρεσιών, 
που συνδέονται µε τον 
αγροτουρισµό. 

 

 


