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ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 

(ΡΑΑ 2014-2020) 

 

 

2θ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ 

Ρ  Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣEΩΝ  

 

ςτο  ΥΡΟΜΕΤΟ 19.2:  «τιριξθ για τθν υλοποίθςθ πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ 

ΣΑΠΣοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικοφ χαρακτιρα) 

 

 

 του ΜΕΤΟΥ 19: «Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων» (ΤΑΡΤοΚ) του 

ΡΑΑ 2014-2020 

ςτο πλαίςιο του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ  «Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν 

Κοινοτιτων, (ΤΑΡΤοΚ), LEADER/CLLD ΤΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ »»  

τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ (Ο.Τ.Δ.):    ΤΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ - ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ 

ΟΤΑ 

   «Καινοφργιο-Διμου Αγρινίου / ΑΡΙΛΙΟΣ  2019» 

 

ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΕΥΩΡΑΙΚΟ ΓΕΩΓΙΚΟ  

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

 

Ημερομθνία : 05/08/2019 
Αρικ. Ρρωτ.: 4129 
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Ρίνακασ επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων  

 

Προσ / Σφντμθςθ  Επεξιγθςθ  / Οριςμόσ  

Αίτθςθ ςτιριξθσ Σο ςφνολο των απαραίτθτων εγγράφων που υποβάλλει ο δικαιοφχοσ 

για ζνταξθ ςτο παρόν κακεςτϊσ ςτιριξθσ περιλαμβανομζνων των 

δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τισ προχποκζςεισ 

επιλεξιμότθτασ, που ςυνθγοροφν ςτθ βακμολόγθςθ τθσ αίτθςθσ ι 

άλλο ςυνοδευτικό ζγγραφο. 

Απόφαςθ ζνταξθσ 

πράξθσ 

Η απόφαςθ τθσ ΕΤΔ τθσ αρμόδιασ Περιφζρειασ που περιγράφει τουσ 

όρουσ και τισ προχποκζςεισ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

και γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτι. 

Σφμβαςθ ΟΤΔ – 

Δικαιοφχου 

 

 

Άυλθ Ρράξθ  

Η διοικθτικι πράξθ μεταξφ δικαιοφχου και ΟΣΔ ςτθν οποία 

αποτυπϊνονται οι όροι και οι υποχρεϊςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

πράξθσ. 

 

Ωσ άυλεσ πράξεισ χαρακτθρίηονται οι πράξεισ οι οποίεσ δεν αφοροφν 

ςτθ δθμιουργία υποδομϊν ι τθν απόκτθςθ εξοπλιςμοφ. 

Δικαιοφχοσ Δικαιοφχοι είναι ΟΣΑ Α & Β βακμοφ και φορείσ τουσ, Φορείσ 

Δθμοςίου Σομζα, ιδιωτικοί φορείσ με καταςτατικό ςκοπό τθν 

υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων, κακϊσ και φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα, ςφμφωνα και με τθν επιλεξιμότθτα που κακορίηεται ςε 

κάκε τοπικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ). Η ίδια θ 

ΟΣΔ μπορεί επίςθσ να είναι δικαιοφχοσ με τθν ζννοια του άρκρου 2 

ςτοιχείο 10 καν. (ΕΕ) 1303/2013 εφόςον αφορά ςε ζργο με 

ςυλλογικι ι εδαφικι διάςταςθ ι δθμιουργεί ζνα πλαίςιο (μελζτεσ, 

υποδομζσ, κατάρτιςθ κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τθσ 

ςτρατθγικισ.  

(Στο πλαίςιο τησ κάθε πρόςκληςησ, βάςει και του ςχετικοφ θεςμικοφ 

πλαιςίου εφαρμογήσ, η ΟΤΔ δφναται να εξειδικεφει περαιτζρω τουσ 

δικαιοφχουσ, ςε επίπεδο δράςεων ή υπο-δράςεων, ςε εφαρμογή τησ 

εγκεκριμζνησ τοπικήσ τουσ ςτρατηγικήσ.) 

Δράςθ / Υποδράςθ  φνολο πράξεων με κοινό κεματικό ςκοπό που ςυμβάλουν ςτθν 

επίτευξθ ενόσ ι περιςςοτζρων ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ του 

τοπικοφ προγράμματοσ  ΣΑΠΣοΚ 

ΕΔΡ Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Προγράμματοσ (ΕΔΠ) αποτελεί το όργανο 

λιψθσ αποφάςεων τθσ ΟΣΔ, για όλα τα κζματα που αφοροφν ςτθν 

εφαρμογι του ΣΠ. Η ςφνκεςθ τθσ ΕΔΠ ωσ προσ τα ποςοςτά 

εκπροςϊπθςθσ  ιδιωτικοφ – δθμοςίου ςυμφζροντοσ πρζπει να είναι 

ςφμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 άρκρο 34 παρ.3 ςτοιχείο β) 

‘όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  
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ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020 Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΠΑΑ 2014-2020 

 

ΕΥΕ ΡΑΑ 2014-2020 Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ  του ΠΑΑ 2014-2020 

 

ΕΥΔ ΕΡ Ρεριφζρειασ Οι Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ (ΕΤΔ) των Επιχειρθςιακϊν 

Προγραμμάτων (ΕΠ) των οικείων Περιφερειϊν.  Για το Σοπικό 

πρόγραμμα τθσ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ είναι θ  ΕΤΔ ΕΠ Περιφζρειασ  Δυτικισ 

Ελλάδασ 

 

Κρατικζσ ενιςχφςεισ Ενίςχυςθ που εμπίπτει ςτο πεδίο του Άρκρου 107 τθσ υνκικθσ για 

τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΛΕΕ).  

ΟΤΔ Η Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ είναι ζνα τοπικό εταιρικό ςχιμα ςτο οποίο 

ςυμμετζχουν εκπρόςωποι τοπικϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

κοινωνικοοικονομικϊν ι άλλων φορζων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, οι οποίοι 

είναι αντιπροςωπευτικοί τθσ προτεινόμενθσ ςτρατθγικισ τοπικισ 

ανάπτυξθσ. τόχοσ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ είναι να ενεργοποιιςει το 

ανκρϊπινο δυναμικό μιασ περιοχισ, μζςω ςυμμετοχικϊν 

διαδικαςιϊν, προκειμζνου να δθμιουργθκεί το αίςκθμα τθσ 

ςυνυπευκυνότθτασ και τθσ κοινοκτθμοςφνθσ ενόσ κοινοφ οράματοσ. 

Για τθν ςυγκεκριμζνθ Πρόςκλθςθ ΟΣΔ είναι θ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, 

Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΣΑ. 
 

ΟΡΕΚΕΡΕ Ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν & Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων 

Προςανατολιςμοφ & Εγγυιςεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίοσ ζχει οριςκεί 

ωσ ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν για το ΠΑΑ 2014-2020 

ΟΡΣΑΑ  Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

(ΟΠΑΑ) είναι το πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν υλοποίθςθ των 

μζτρων, υπομζτρων και δράςεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 του 

Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Νόμο 4314/2014. Επιτρζπει δε, τθ διαςφνδεςθ με το 

ΠΚΕ και άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα για τθν ανταλλαγι 

δεδομζνων που ςχετίηονται με τον προγραμματιςμό, τθν 

αξιολόγθςθ, τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο του ΠΑΑ. 

Ρράξθ Ζργο, ςφμβαςθ, δράςθ ι ομάδα ζργων που επιλζγονται από τθ ΕΤΔ 

ΠΑΑ 2014-2020 ι υπό τθν ευκφνθ τθσ, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν 

επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςχετικισ προτεραιότθτασ ι των ςχετικϊν 

προτεραιοτιτων. το πλαίςιο των μζτρων τθσ χρθματοοικονομικισ 

τεχνικισ, οι πράξεισ ςυνίςτανται ςτισ χρθματοδοτικζσ ςυνειςφορζσ 

από ζνα πρόγραμμα ςε μζςα χρθματοοικονομικισ τεχνικισ και ςτθ 

ςυνακόλουκθ χρθματοδοτικι υποςτιριξθ που παρζχουν τα εν λόγω 

μζςα.   
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ΡΣΚΕ Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) είναι ο 

κεντρικόσ κόμβοσ των δράςεων κρατικϊν ενιςχφςεων τθσ χϊρασ για 

τον οποίο ςφμφωνα με τον Ν. 4314/2014 κεςμοκετικθκε θ 

υποχρεωτικι χριςθ του για όλεσ τισ δομζσ που υλοποιοφν δράςεισ 

κρατικϊν ενιςχφςεων. 

το ςυγκεκριμζνο λαμβάνουν χϊρα θ διαχείριςθ, ο ζλεγχοσ  και θ 

υλοποίθςθ του υπομζτρου 19.2 – ιδιωτικζσ πράξεισ. Ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται θ υποβολι αιτιςεων ςτιριξθσ πράξεων και θ 

αξιολόγθςι τουσ, θ τροποποίθςθ αυτϊν και θ υποβολι αιτθμάτων 

πλθρωμισ.  

ΤΡ Σο Σοπικό πρόγραμμα ςτο πλαίςιο του CLLD-LEADER αποτελείται 

από ςτοιχεία όπωσ θ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ που αφορά 

ςαφϊσ χωρικά προςδιοριςμζνεσ περιοχζσ, θ τοπικι εταιρικι ςχζςθ 

δθμόςιου – ιδιωτικοφ τομζα, θ προςζγγιςθ εκ των κάτω προσ τα 

άνω, ο πολυτομεακόσ ςχεδιαςμόσ και τζλοσ θ δυνατότθτα 

εφαρμογισ μιασ πολυταμειακισ προςζγγιςθσ.  

ΤΑΡΤοΚ  

 

 

 

 

 

Χαρακτιρασ 

Κινιτρου 

 

 

 

Αρχικι Επζνδυςθ 

Αφορά το Άρκρο 14 

του Καν 651/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η «Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων 

(ΣΑΠΣοΚ), CLLD-LEADER» ςυνίςτανται ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ και πολυτομεακισ ςτρατθγικισ 

τοπικισ ανάπτυξθσ, για μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι που καλείται να 

αντιμετωπίςει τισ ανάγκεσ και προβλιματα και να αξιοποιιςει τα 

ςυγκριτικά πλεονεκτιματα, από Ομάδεσ Σοπικισ Δράςθσ ςτισ οποίεσ 

ςυμμετζχουν κατά πλειοψθφία οι τοπικοί φορείσ  και ιδιϊτεσ. 

 

Οι ενιςχφςεισ κεωρείται ότι ζχουν χαρακτιρα κινιτρου, εάν ο 

δικαιοφχοσ ζχει υποβάλει ςτο οικείο κράτοσ μζλοσ πριν από τθν 

ζναρξθ των εργαςιϊν για το ζργο ι τθ δραςτθριότθτα γραπτι 

αίτθςθ ςτιριξθσ 

 

α) θ επζνδυςθ ςε ενςϊματα και άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςε 

ςχζςθ με τθ δθμιουργία νζασ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ, τθν 

επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ 

εγκατάςταςθσ, τθ διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ μιασ  

επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ ςε προϊόντα που δεν ζχουν παραχκεί 

ποτζ ςε αυτι ι τθ κεμελιϊδθ αλλαγι του ςυνόλου τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ. ι 

β) θ απόκτθςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ που ανικουν ςε 

επιχειρθματικι εγκατάςταςθ που ζχει κλείςει ι κα είχε κλείςει αν 

δεν είχε αγοραςκεί και θ οποία αγοράηεται από επενδυτι που δεν 

ςχετίηεται με τον πωλθτι και αποκλείει τθν απλι εξαγορά των 

μετοχϊν μιασ επιχείρθςθσ. 
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Γενικζσ Δαπάνεσ 

 

 

 

 

 

 

Ρροπαραςκευαςτικζσ 

εργαςίεσ 

 

Οι Γενικζσ Δαπάνεσ ςυνδζονται με τισ δαπάνεσ για καταςκευι, 

απόκτθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, ι 

βελτίωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, κακϊσ και για αγορά ι για 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ με δυνατότθτα αγοράσ νζων μθχανθμάτων 

και εξοπλιςμοφ μζχρι τθν αγοραςτικι αξία του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου και αφοροφν ςε αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν και 

ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά τθν περιβαλλοντικι και 

οικονομικι βιωςιμότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για 

μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. 
 

Οι προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ, είναι θ λιψθ αδειϊν και θ 

εκπόνθςθ μελετϊν ςκοπιμότθτασ. 
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Ο  Ρ ρ ό ε δ ρ ο σ  τ θ σ  Ε π ι τ ρ ο π ι σ  Δ ι α χ ε ί ρ ι ς θ σ  

τ ο υ  Ρ ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο σ  τ θ σ  Ο Τ Δ  … … .  

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σθν  αρικμ. ΚΤΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017), περί πλαιςίου λειτουργίασ 

του Τπομζτρου 19.2 «τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν Σοπικισ Ανάπτυξθσ 

με Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματοσ «Αγροτικι 

Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ περιόδου 2014-2020». 

2. Σθν αρικ. πρωτ.  13214 /30-11-2017 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) περί 

«Πλαίςιο υλοποίθςθσ Τπομζτρου 19.2 του Μζτρου 19, Σοπικι Ανάπτυξθ με 

Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΚ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

2014-2020,  για παρεμβάςεισ Ιδιωτικοφ χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των 

τοπικϊν προγραμμάτων». 

3. Σθν αρικ.  09/02-11-2018 Απόφαςθ τθσ ΕΔΠ τθσ ΟΣΔ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ  περί ζγκριςθσ «2θσ 

Πρόςκλθςθσ του Μζτρου 19, για υποβολι προτάςεων ςτο Τπομζτρο 19.2 για πράξεισ 

ιδιωτικοφ χαρακτιρα». 

4.  Σο  4005/6-11-2018 ζγγραφο τθσ ΟΣΔ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ προσ τθν ΕΤΔ ΕΠ Δυτικισ Ελλάδασ 

περί του ελζγχου τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ του χεδίου τθσ πρόςκλθςθσ όπωσ και το 

απαντθτικό μ’ αρικμ.  4345/19-11-2018  ζγγραφο τθσ ΕΤΔ ΕΠ  Δυτικισ Ελλάδασ 

5. Σο υπ. αρ. 4029/11-1-2019 ζγγραφο τθσ ΟΣΔ- ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.-Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ 

Εταιρεία ΟΣΑ προσ τθν ΕΤΚΕ περί τθσ «ζγκριςθσ του ςχεδίου τθσ Πρόςκλθςθσ» και το 

απαντθτικό μ’ αρικ. 15417/ΕΤΚΕ227/05-02-2019 ζγγραφο τθσ ΕΤΚΕ 

6. Σο υπ. αρ. 505/5-02-2019 ζγγραφο των ΕΤΕ και ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020 περί οδθγιϊν 

ςχετικά με τθν ζκδοςθ προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 

του υπομζτρου 19.2 (ιδιωτικοφ χαρακτιρα πράξεισ) 

7. Σο υπ. αρικμ. 4064/21-3-2019  ζγγραφο τθσ ΟΣΔ- ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.-Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ 

Εταιρεία ΟΣΑ προσ τθν ΕΤΚΕ περί τθσ «Επανυποβολισ Πρόςκλθςθσ ζργων ιδιωτικοφ 

χαρακτιρα του τοπικοφ προγράμματοσ ςτο πλαίςια του Τπομζτρου 19.2» και το 

απαντθτικό ζγγραφο υπ. Αρ. 38813/ΕΤΚΕ587/5-4-2019 τθσ ΕΤΚΕ για ζκφραςθ κετικισ 

γνϊμθσ για τθν πρόςκλθςθ. 

8. Σθν υπ.αρικμ. 12/21-06-2019  απόφαςθ τθσ ΕΔΠ CLLD/LEADER τθσ Σριχωνίδα Α.Ε., με τθν 

οποία εγκρίνει τθν 1θ τροποποίθςθ τθσ με αρ. πρωτ. 4068/21-04-2019 1θσ Πρόςκλθςθσ 

του Τπομζτρου 19.2 του Μζτρου 19, του Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD/LEADER του ΠΑΑ 

2014-2020, για παρεμβάςεισ Ιδιωτικοφ χαρακτιρα  

9. Σθν υπ.αρικμ. 13/02-08-2019  απόφαςθ τθσ ΕΔΠ CLLD/LEADER τθσ Σριχωνίδα Α.Ε., με τθν 

οποία εγκρίνει τθν 2θ τροποποίθςθ τθσ με αρ. πρωτ. 4068/21-04-2019 1θσ Πρόςκλθςθσ 

του Τπομζτρου 19.2 του Μζτρου 19, του Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD/LEADER του ΠΑΑ 

2014-2020, για παρεμβάςεισ Ιδιωτικοφ χαρακτιρα και των τροποποιιςεων αυτισ. 
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10. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ 

και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ και το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 1083/2006. 

11. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 651/2014 τθσ Επιτροπισ για τθν κιρυξθ οριςμζνων κατθγοριϊν 

ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ' εφαρμογι των άρκρων 107 και 

108 τθσ υνκικθσ (O.J ΕΕ L 187/1 τθσ 26.6.2014). 

12. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013 τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν εφαρμογι των άρκρων 107 

και 108 τθσ υνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ (O.J ΕΕ L 352/1 τθσ 24.12.2013). 

13. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ) και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 1698/2005 του υμβουλίου. 

14. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν 

(ΕΟΚ) αρικ. 352/78, (ΕΚ) αρικ. 165/94, (ΕΚ) αρικ. 2799/98, (ΕΚ) αρικ. 814/2000, (ΕΚ) 

αρικ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρικ. 485/2008 του υμβουλίου. 

15. Ο Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 808/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 

2013 ςχετικά με τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ 

ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ). 

16. Ο Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 809/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 

2013 ςχετικά με τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου όςον αφορά τα ολοκλθρωμζνα 

ςυςτιματα διαχείριςθσ και ελζγχου, τα μζτρα αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι 

ςυμμόρφωςθ. 

17. Κανονιςμόσ (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 

αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία 

Δεδομζνων), ΕΕ L 119 τθσ 4.5.2016.Ο ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «τθν προςταςία του 

ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπωσ ιςχφει 

ςιμερα. 
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18. Ο Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 

19. Η αρικ. πρ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/2015) απόφαςθ του Τπουργοφ 

Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ & Σουριςμοφ για του εκνικοφσ κανόνεσ 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020 – ζλεγχοι 

νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 

από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – διαδικαςία ενςτάςεων επί των 

αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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Κ  Α  Λ  Ε  Ι   

 

τουσ υποψιφιουσ δικαιοφχουσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα όπωσ ορίηονται ςτο πλαίςιο του 

Τπομζτρου 19.2 «τιριξθ για τθν υλοποίθςθ πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ 

ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων» (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα) και 

ειδικότερα ςτισ αρικ. πρωτ. 2635/13-09-2017 ΚΤΑ (ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαιςίου 

λειτουργίασ και αρικ. πρωτ.  13214 /30-11-2017 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-

2017) περί «Πλαίςιο υλοποίθςθσ Τπομζτρου 19.2 του Μζτρου 19, Σοπικι Ανάπτυξθ με 

Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΚ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-

2020,  για παρεμβάςεισ Ιδιωτικοφ χαρακτιρα και λοιπζσ διατάξεισ εφαρμογισ των τοπικϊν 

προγραμμάτων», κακϊσ και το ΣΠ τθσ ΟΣΔ «ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.-Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία 

ΟΣΑ» να υποβάλλουν αιτιςεισ ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο των υπο-δράςεων του υπο-μζτρου 19.2 

όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ.  
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Μ Ε  Ο Σ  Α ’  
Άρκρο 1 

Ρροκθρυςςόμενεσ υποδράςεισ   

1.1  Υπο-δράςεισ πρόςκλθςθσ  

Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Μζτρου 19.2 «τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν Σοπικισ Ανάπτυξθσ με 

Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD/LEADER)» - ζργα ιδιωτικισ παρζμβαςθσ προκθρφςςονται οι ακόλουκεσ υπο-δράςεισ: «…. .. . .. .»: 

Πίνακας 1:   Στοιχεία ταυτότητασ προκηρυςςόμενων υποδράςεων  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΡΟ-ΔΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΡΟ-ΔΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΡΑΝΗ (€) 

19.2.2 

Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και  
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχι εφαρμογισ ςε 

εξειδικευμζνουσ τομείσ, 
περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

19.2.2.3 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

250.000,00 

19.2.2.4 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν 
μετά τθν 1

θ
 μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 
200.000,00 

19.2.2.5 
Ενίςχυςθ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ 
πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

50.000,00 

19.2.2.6 
Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

150.000,00 

19.2.3  

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν 
ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

περιοχι εφαρμογισ 

19.2.3.1 
Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων 
με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

1.100.000,00 

19.2.3.3 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

1.050.000,00 

19.2.3.4 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1

θ
 μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 
320.000,00 

19.2.3.5 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 
του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, 
κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.160.000,00 

Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ και όςον αφορά ςτο ςφνολο  των υποδράςεων του τοπικοφ προγράμματοσ δεν ενιςχφονται δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν 

πρωτογενι παραγωγι/γεωργικόσ τομζασ. 
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1.1.1  Γεωγραφικι περιοχι εφαρμογισ πρόςκλθςθσ 

Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ ορίηονται τα ακόλουκα δθμοτικά/κοινοτικά διαμερίςματα …. που αφοροφν τισ 

υποδράςεισ του πίνακα 1:  

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Περιθερειακή Δνόηηηα Γήμος 
Σοπική / Γημοηική 

Κοινόηηηα 

Γεωγραθικός 
Κωδικός 

Καλλικράηη 

Υαρακηηριζμός 
περιοτής 

ΛΔΤΚΑΓΑ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 

ΘΑΡΥΚΔΟΗΝ 36020001 Νρεινή 

ΒΑΘΔΥΠ 36020002 Νρεινή 

ΠΞΑΟΡΝΣΥΟΗΝ 36020003 Νρεινή 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Περιθερειακή Δνόηηηα Γήμος 
Σοπική / Γημοηική 

Κοινόηηηα 

Γεωγραθικός 
Κωδικός 

Καλλικράηη 

Υαρακηηριζμός 
περιοτής 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΑΚΣΙΟΤ - 
ΒΟΝΙΣΑ 

ΒΝΛΗΡΠΖΠ 38020101 Κειονεκτική 

ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 
ΒΝΛΗΡΠΖΠ 

38020102 Κειονεκτική 

ΓΟΚΝ 38020103 Κειονεκτική 

ΘΟΗΝ 38020104   

ΚΝΛΑΠΡΖΟΑΘΗΝ 38020105   

ΞΑΙΗΑΚΞΔΙΥΛ 38020106   

ΑΔΡΝ 38020202   

ΑΣΟΥΛ 38020203 Νρεινή 

ΘΝΚΞΥΡΖΠ 38020204 Νρεινή 

ΘΝΛΝΞΗΛΑΠ 38020205   

ΘΑΡΝΛΑΠ 38020201 Κειονεκτική 

ΡΟΦΝ 38020206 Νρεινή 

ΞΑΙΑΗΟΝ 38020301   

ΒΑΡΝ 38020302 Νρεινή 

ΞΔΟΑΡΗΑΠ 38020303   

ΞΙΑΓΗΑΠ 38020304   

ΞΝΓΥΛΗΑΠ 38020305   

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

ΑΓΗΝΠ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

38020101   

ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 
ΡΟΗΣΥΛΗΓΝΠ 

38030102 Νρεινή 

ΓΝΘΗΚΗΝ 38030103   

ΘΑΙΒΗΥΛ 38030104   

ΘΑΚΑΟΝΙΑΠ 38030105 Νρεινή 
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Περιθερειακή Δνόηηηα Γήμος 
Σοπική / Γημοηική 

Κοινόηηηα 

Γεωγραθικός 
Κωδικός 

Καλλικράηη 

Υαρακηηριζμός 
περιοτής 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ  

ΠΘΝΡΔΠΗΑΓΑΠ 38030107 Νρεινή 

ΑΓΓΔΙΝΘΑΠΡΟΝ 38030201   

ΘΙΔΗΠΝΟΟΔΚΑΡΥΛ 38030202   

ΙΠΗΚΑΣΔΗΑΠ 38030203   

ΞΑΞΞΑΓΑΡΥΛ 38030301   

ΑΛΥ ΘΔΟΑΠΝΒΝ 38030302 Νρεινή 

ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΝΠ 38030303   

ΕΔΓΑΟΑΘΗΝ 38030304   

ΘΑΡΥ ΘΔΟΑΠΝΒΝ 38030305   

ΚΑΡΑΟΑΓΘΑΠ 38030306   

ΘΑΗΛΝΟΓΗΝ 38030401 Νρεινή  

ΛΔΑΠ ΑΒΝΟΑΛΖΠ 38030402   

ΞΑΛΑΗΡΥΙΗΝ 38030403   

ΞΟΝΠΖΙΗΥΛ 38030404 Νρεινή 

ΓΑΒΑΙΝΠ 38030501 Νρεινή 

ΑΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑ 38030502   

ΑΘΟΥΛ 38030503 Νρεινή 

ΓΑΦΛΗΑ 38030504   

ΘΑΡΥ ΚΑΘΟΗΛΝΠ 38030505 Νρεινή 

ΘΑΤΝΟΑΣΖΠ 
(ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΗ) 

38030506   

ΚΑΘΟΗΛΝΠ 38030507 Νρεινή 

ΚΔΠΑΟΗΠΡΖΠ 38030508 Νρεινή 

ΞΝΡΑΚΝΙΑΠ 
ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

38030509 Νρεινή 

ΡΟΗΣΥΛΗΝ 38030510   

ΔΙΑΗΝΦΡΝ 38030601   

ΚΔΓΑΙΖΠ ΣΥΟΑΠ 38030602   

ΛΔΑΞΝΙΖΠ 
38030603 

  

ΠΞΝΙΑΗΡΖΠ 38030604   

ΠΘΝΡΔΟΑΠ 38030701 Νρεινή 

ΑΓΗΑΠ ΒΑΟΒΑΟΑΠ 38030702 Νρεινή 

ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 38030703 Νρεινή 

ΘΑΠΡΑΛΝΙΑΠ 38030704 Νρεινή 

ΘΔΟΑΠΔΑΠ 
38030705 

Νρεινή 
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Περιθερειακή 
Δνόηηηα 

Γήμος 
Σοπική / Γημοηική 

Κοινόηηηα 

Γεωγραθικός 
Κωδικός 

Καλλικράηη 

Υαρακηηριζμός 
περιοτής 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ  

 ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

ΠΗΡΝΚΔΛΥΛ 38030706 Νρεινή 

ΞΑΟΑΒΝΙΑΠ 38030801   

ΑΦΟΑΡΝ 38030802 Νρεινή 

ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 38030803 Νρεινή 

ΘΟΑ ΒΓΔΛΑΠ 38030804 Νρεινή 

ΙΑΚΞΗΟΗΝ 38030805 Νρεινή 

ΛΔΟΝΚΑΛΛΑΠ 38030806 Νρεινή 

ΞΑΙΑΗΝΘΑΟΑΠ 38030807 Νρεινή 

ΞΑΛΡΑΛΑΠΠΖΠ 38030808   

ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 38030809 Νρεινή 

ΠΞΑΟΡΗΑ 38030810 Νρεινή 

ΑΓΗΝ ΒΙΑΠΗΝ 38030901 Νρεινή 

ΑΓΑΙΗΑΛΝ 38030902 Νρεινή 

ΑΚΞΔΙΗΥΛ 38030903 Νρεινή 

ΘΞΑΟΗΠΠΝ 38030904 Νρεινή 

ΞΔΛΡΑΘΝΟΦΝ 38030905 Νρεινή 

ΞΝΡΑΚΝΙΑΠ 
ΡΟΗΣΥΛΗΓΝΠ 

38030906 Νρεινή 

ΠΑΟΓΗΑΓΑΠ 38030907 Νρεινή 

ΠΗΓΖΟΥΛ 38030908 Νρεινή 

ΣΝΛΖΠ 38030909 Νρεινή 

ΤΖΙΝΒΟΑΣΝ 38030910 Νρεινή 

ΠΡΟΑΡΝ 38031001   

ΓΝΟΗΥΡΗΠΠΖΠ 38031002   

ΘΑΠΡΟΑΘΗΝ 38031003   

ΘΤΔΙΖΠ 38031004   

ΙΔΞΔΛΝΠ 38031005   

ΚΑΡΠΝΘΗΝ 38031006   

ΝΣΘΗΥΛ 38031007   

ΟΗΓΑΛΖΠ 38031008   

ΑΜΦΙΛΟΥΙΑ 

ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ 38040101   

ΑΚΞΔΙΑΘΗΝ 38040102 Νρεινή 

ΑΛΝΗΜΗΑΡΗΘΝ 38040103 Νρεινή 

  

ΒΑΟΔΡΑΓΑΠ 38040104 Νρεινή 
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Περιθερειακή 
Δνόηηηα 

Γήμος 
Σοπική / Γημοηική 

Κοινόηηηα 

Γεωγραθικός 
Κωδικός 

Καλλικράηη 

Υαρακηηριζμός 
περιοτής 

 ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΑΜΦΙΛΟΥΙΑ 

ΘΔΣΟΗΛΗΑΠ 38040105 Νρεινή 

ΙΝΡΟΝ 38040106 Νρεινή 

ΚΔΓΑ ΘΑΚΞΝ 38040107   

ΠΑΟΓΗΛΗΥΛ 38040108 Νρεινή 

ΠΞΑΟΡΝ 38040109 Νρεινή 

ΠΡΑΛΝ 38040110 Κειονεκτική 

ΣΑΙΘΗΝΞΝΙΥΛ 38040201 Νρεινή 

ΑΓΟΗΓΗΝ 38040202 Νρεινή 

ΑΙΔΟΑΓΑΠ 38040203 Νρεινή 

ΑΚΝΟΓΗΑΛΥΛ 38040204 Νρεινή 

ΒΟΝΒΗΑΛΥΛ 38040205 Νρεινή 

ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΥΛ 38040206 Νρεινή 

ΔΚΞΔΠΝ 38040207 Νρεινή 

ΚΑΙΔΠΗΑΓΑΠ 38040208 Νρεινή 

ΚΞΑΚΞΑΙΗΝ 38040209 Νρεινή 

ΞΑΡΗΝΞΝΙΝ 38040210 Νρεινή 

ΞΔΟΓΗΘΑΘΗΝ 38040211 Νρεινή 

ΞΔΡΟΥΛΑΠ 38040212 Νρεινή 

ΞΝΓΝΓΝΟΑΠ 38040213   

ΠΡΑΘΑ 38040214 Νρεινή 

ΡΟΗΘΙΗΛΝ 38040215 Νρεινή 

ΚΔΛΗΓΗΝ 38040301 Νρεινή 

ΦΙΥΟΗΑΓΝΠ 38040302 Νρεινή 

ΘΔΡΜΟΤ 

ΘΔΟΚΝ 38050001 Νρεινή 

ΑΒΑΟΗΘΝΠ 38050002 Νρεινή 

ΑΓΗΑ ΠΝΦΗΑ 38050003 Νρεινή 

ΑΔΡΝΞΔΡΟΑ 38050004 Νρεινή 

ΑΚΒΟΑΘΗΑ 38050005 Νρεινή 

ΑΛΑΙΖΤΖ 38050006 Νρεινή 

ΑΟΓΟΝ ΞΖΓΑΓΗ 38050007 Νρεινή 

ΓΗΑΠΔΙΑΘΗ 38050008   

ΓΗΞΙΑΡΑΛΝΠ 38050009 Νρεινή 

  ΓΟΚΥΛΑΠ 38050010 Νρεινή 

  ΘΑΙΝΓΗ 38050011 Νρεινή 

  

ΘΑΡΥ ΣΟΠΝΒΗΡΠΑ 38050012 Νρεινή 

  

ΘΝΘΘΗΛΝΒΟΠΖ 38050013 Νρεινή 
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Περιθερειακή 
Δνόηηηα 

Γήμος 
Σοπική / Γημοηική 

Κοινόηηηα 

Γεωγραθικός 
Κωδικός 

Καλλικράηη 

Υαρακηηριζμός 
περιοτής 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΘΔΡΜΟΤ 

ΘΝΛΗΠΘΑ 38050014 Νρεινή 

ΙΔΘΝ 38050015 Νρεινή 

ΚΟΡΗΑ 38050016 Νρεινή 

ΛΔΟΝΣΥΟΗ 38050017 Νρεινή 

ΞΑΚΦΗΝ 38050018 Νρεινή 

ΞΔΟΘΝ 38050019   

ΞΔΡΟΝΣΥΟΗ 38050020 Νρεινή 

ΠΗΡΑΟΑΙΥΛΑ 38050021 Νρεινή 

ΣΑΙΗΘΗ ΑΚΒΟΑΘΗΑΠ 38050022 Νρεινή 

ΣΟΠΝΒΗΡΠΑ 38050023 Νρεινή 

ΞΗΡΟΜΔΡΟΤ 

ΑΓΟΑΚΞΔΙΑ 38070102   

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝ 38070103 Νρεινή 

ΒΙΗΕΗΑΛΑ 38070104 Νρεινή 

ΘΑΟΑΗΠΘΑΘΖ 38070105 Νρεινή 

ΚΑΣΑΗΟΑ 38070106   

ΚΞΑΚΞΗΛΖ 38070107   

ΞΑΙΑΗΝΚΑΛΗΛΑ 38070108   

ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ 38070109   

ΠΘΝΟΡΝ 38070110   

ΠΡΟΝΓΓΙΝΒΝΛΗ 38070111   

ΣΟΠΝΒΗΡΠΑ 
ΜΖΟΝΚΔΟΝ 

38070112   

ΘΑΛΓHΙΑ 38070201 Κειονεκτική 

ΑΟΣΝΛΡΝΣΥΟΗ 38070202 Νρεινή 

ΒΑΟΛΑΘΑΠ 38070203 Νρεινή 

ΚΡΗΘΑΠ 38070204   

ΞΑΛΑΓΝΙΑ 38070205 Νρεινή 

ΦΡΔΗΔΠ 38070301   

  

ΞΑΞΞΑΓΑΡΝ 38070302   
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1.2 Είδοσ τθσ ενίςχυςθσ και ποςά ςτιριξθσ  

α. Η ενίςχυςθ χορθγείται ςτο δικαιοφχο με τθ μορφι επιχοριγθςθσ και το φψοσ τθσ υπολογίηεται βάςει των 

επιλζξιμων δαπανϊν. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ κάκε αίτθςθσ ςτιριξθσ δυνθτικοφ δικαιοφχου ενίςχυςθσ δεν μπορεί να υπερβεί 

τισ 600.000 € για πράξεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ ι / και εξοπλιςμό και τισ 100.000€ για άυλεσ πράξεισ. 

Κάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να πραγματοποιιςει πράξθ με προχπολογιςμό ςτα ανωτζρω όρια. Ωςτόςο, 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μιασ πράξθσ αποτελεί θ διακεςιμότθτα των πόρων τθσ Πρόςκλθςθσ. 

ε περίπτωςθ χριςθσ του κακεςτϊτοσ de minimis θ μζγιςτθ Δθμόςια Δαπάνθ μπορεί να ανζλκει ςτισ 200.000€ 

τθν τριετία ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα που 

υπάγονται ςτο κακεςτϊσ de minimis ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν ςε επίπεδο ενιαίασ 

επιχείρθςθσ.  

β. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ, είναι επιλζξιμοσ, κατά το μζροσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ 

εκνικισ νομοκεςίασ. 

 

1.3 Χρθματοδοτικό ςχιμα   

Η ενίςχυςθ χορθγείται ςτο δικαιοφχο με τθ μορφι επιχοριγθςθσ και το φψοσ τθσ υπολογίηεται βάςει των 

επιλζξιμων δαπανϊν. Ο προχπολογιςμόσ που διαμορφϊνεται μετά τθν εξζταςθ - αξιολόγθςθ του κάκε 

αιτιματοσ ςτιριξθσ αποτελεί τον ςυνολικό εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου. Δεν μπορεί να 

δικαιολογθκεί οποιαδιποτε αφξθςθ του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου  προχπολογιςμοφ του ζργου. 

 

1.3.1 Ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ 

Η ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ των αιτιςεων ςτιριξθσ, ο εφαρμοηόμενοσ κανονιςμόσ χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ ανά 

υποδράςθ και οι ειδικοί όροι ανά υπο-δράςθ για το ςφνολο των προκθρυςςόμενων υπο-δράςεων ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα IV.  

ε κάκε περίπτωςθ, θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ, ςε όρουσ παροφςασ αξίασ κατά το χρόνο χοριγθςθσ τθσ 

ενίςχυςθσ, δεν υπερβαίνει τα ανϊτατα ποςοςτά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Καν.ΕΕ  651/2014.(όταν 

χρθςιμοποιείται ο Κανονιςμόσ αυτόσ) 

 

 

1.3.2 Ιδιωτικι ςυμμετοχι 

Η ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου, ςε ότι αφορά τθν πράξθ, προκφπτει από τθν διαφορά τθσ Δθμόςιασ 

Δαπάνθσ από το υνολικό Προχπολογιςμό του ζργου.  

Για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

ιδίουσ πόρουσ (ίδια ςυμμετοχι) ι/και δάνειο ι/και ςυνδυαςμό τουσ. Σο δάνειο που κα χρθςιμοποιθκεί είναι 

δυνατόν να υποςτθρίηεται από τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΠΑ, όπωσ π.χ. α) παροχι εγγφθςθσ τθσ 

ΕΣΕΑΝ ΑΕ για λιψθ επενδυτικοφ δανείου ι λιψθ εγγυθτικισ επιςτολισ, β) τθν παροχι επιχειρθματικϊν 

δανείων με χαμθλό επιτόκιο και ευνοϊκοφσ όρουσ. 
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ε περίπτωςθ που χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΠΑ ςυνδυάηονται με επιχορθγιςεισ: 

α) οι διατάξεισ που ιςχφουν για τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΠΑ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ μορφζσ 

ςτιριξθσ για τισ εν λόγω πράξεισ.  

β) πρζπει να τθροφνται οι ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ Ζνωςθσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων και ςυνδυαςμοφ 

επιχορθγιςεων με χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΠΑ.  

γ) πρζπει να διενεργοφνται χωριςτζσ λογιςτικζσ εγγραφζσ για τθν κάκε μορφι ςτιριξθσ. 

δ) μπορεί ο ςυνδυαςμόσ τουσ να καλφπτει τθν ίδια δαπάνθ υπό τον όρο ότι το άκροιςμα όλων των 

ςυνδυαςμζνων μορφϊν ςτιριξθσ δεν υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό τθσ ςυγκεκριμζνθσ δαπάνθσ (το τμιμα 

χρθματοδοτικοφ εργαλείου υποςτθριηόμενο από το ΕΠΑ μαηί με τθν Επιχοριγθςθ να είναι μικρότερο ι ίςο 

του επιχορθγοφμενου π/υ του επενδυτικοφ ςχεδίου). 

ε) οι επιχορθγιςεισ δεν χρθςιμοποιοφνται για τθν αποπλθρωμι ςτιριξθσ που ελιφκθ από χρθματοδοτικά 

εργαλεία του ΕΠΑ.  

ςτ) τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΠΑ δεν χρθςιμοποιοφνται για τθ προχρθματοδότθςθ επιχειριςεων. 

Επιςθμαίνεται ότι όταν το χρθματοδοτικό εργαλείο εμπεριζχει ενίςχυςθ, το Ακακάριςτο Ιςοδφναμο 

Επιχοριγθςθσ (ΑΙΕ) αυτισ ςωρεφει με τθν επιχοριγθςθ κατά τον υπολογιςμό του ορίου που κζτουν οι 

Κανονιςμοί χοριγθςθσ των ενιςχφςεων. 

Η απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ δφναται να τεκμθριϊνεται, είτε με  υπεφκυνθ διλωςθ του δικαιοφχου, 

είτε με ςχετικό τραπεηικό ζγγραφο είτε με τθν κατοχι άλλου άμεςα ρευςτοποιιςιμου τίτλου όπωσ μετοχζσ και 

ομόλογα. 

Ειδικά για τισ πράξεισ που ενιςχφονται μζςω του Άρκρου 14  του Καν (ΕΕ) αρικ. 651/2014 τθσ Επιτροπισ θ 

ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ πρζπει να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον 25% των επιλζξιμων 

δαπανϊν και ο δικαιοφχοσ οφείλει να το αποδεικνφει κατά τθν αίτθςθ, είτε μζςω ιδίων πόρων είτε μζςω 

εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ και ειδικότερα μζςω εγκεκριμζνου τραπεηικοφ δανειςμοφ (θ ζγκριςθ του δανείου 

προαπαιτείται τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ)  και με μορφι που δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ 

ενίςχυςθσ. Όταν γίνεται χριςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ περί ιδίων πόρων, κα πρζπει να αναγράφεται ότι ςε 

περίπτωςθ δανειςμοφ, που κα ανζρχεται ςτο ωσ άνω ποςοςτό, το δάνειο κα πρζπει να είναι ελεφκερο από 

κάκε είδουσ κρατικι ενίςχυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν εγγυιςεων ι επιδοτιςεων επιτοκίου, ι δανείου 

με ευνοϊκότερουσ όρουσ χοριγθςθσ μζςω κάκε είδουσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων.  

Η απουςία κάκε κρατικισ ςτιριξθσ, πρζπει να επιβεβαιϊνεται κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου 

που χρθματοδοτείται και ςε όλα τα ςτάδια (αίτθςθ, προκαταβολι, ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ, τελικι πλθρωμι) 

προκειμζνου θ εν λόγω ενίςχυςθ να είναι ςυμβατι. 
 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που θ κάλυψθ τθσ Ιδιωτικισ υμμετοχισ αποτελεί βακμολογοφμενο κριτιριο, 

θ προςκόμιςθ  Τπεφκυνθσ Διλωςθσ βακμολογείται με μθδζν (0). 
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1.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να ολοκλθρϊςει το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ, εντόσ του 

εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματόσ τθσ, όπωσ δθλϊνεται ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ, και εντόσ, το πολφ, τριϊν (3) 

ετϊν από τθν ςτιγμι τθσ ζνταξθσ και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν 30-06-2023.  

ε πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο Δικαιοφχοσ μπορεί να ηθτιςει παράταςθ του εγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ του ζργου του, θ οποία εγκρίνεται από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν αρχικι καταλθκτικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ. Σο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ μιασ πράξθσ μπορεί να παρατακεί για ζξι (6) ακόμα μινεσ – μετά από ζγκριςθ 

τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 2014 2020- ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μετά από με αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του δικαιοφχου προσ 

αυτι. ε κάκε περίπτωςθ οι παραπάνω παρατάςεισ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τθν 30-06-2023. Επίςθσ, θ ΟΣΔ 

ζχει δικαίωμα για αίτθμα ομαδικισ παράταςθσ των χρονοδιαγραμμάτων ζργων τθσ ίδιασ πρόςκλθςθσ, από τθν 

ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, με τθν κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ, για το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα.  

Η ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ δθλϊνεται από τον δικαιοφχο με τθ κατάκεςθ του τελευταίου αιτιματοσ πλθρωμισ 

ι τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ ςτθν ΟΣΔ. 

ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των παραπάνω, θ πράξθ απεντάςςεται, αυτόματα από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ 

Περιφζρειασ. ε περίπτωςθ που ζχει καταβλθκεί δθμόςια δαπάνθ, αυτι επιςτρζφεται εντόκωσ, με τθν 

διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.  

1.5 Ειδικοί όροι εφαρμογισ 

Οι επιχειριςεισ που ενιςχφονται, κα πρζπει να ςυνεκτιμοφν και προαςπίηουν τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν, να αποτρζπουν κάκε διάκριςθ εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ ι τθσ εκνοτικισ καταγωγισ, τθσ 

κρθςκείασ ι των πεποικιςεων και να λαμβάνουν μζριμνα για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ ατόμων 

με αναπθρία, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013, περί κακοριςμοφ γενικϊν 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και το Σαμείο 

υνοχισ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006. Επίςθσ, κα πρζπει  να ςζβονται τθν αρχι τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ και να διαςφαλίηουν τισ απαιτιςεισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ, απόδοςθσ πόρων, 

μετριαςμοφ κλιματικισ αλλαγισ και προςταςίασ βιοποικιλότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ανωτζρω 

κανονιςμοφ. 

Η κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων ςε Μεγάλεσ, Μεςαίεσ, Μικρζσ και Πολφ Μικρζσ γίνεται ςφμφωνα με το 

Παράρτθμα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Τπόδειγμα Ι_6 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ) ι με τθν ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων, κατά περίπτωςθ.  

τθν εκτζλεςθ των ζργων κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία ςχετικά με 

τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ειδικότερα ο 

Κανονιςμόσ (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για 

τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 

Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων), ΕΕ L 119 τθσ 4.5.2016.  

Οι ενιςχφςεισ που χορθγοφνται δυνάμει τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςυμβιβάηονται με τθν εςωτερικι αγορά 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 107 παράγραφοσ 2 ι 3 τθσ υνκικθσ και απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 

κοινοποίθςθσ του άρκρου 108 παράγραφοσ 3 τθσ υνκικθσ, εφόςον οι ενιςχφςεισ αυτζσ πλθροφν όλεσ τισ 
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προχποκζςεισ του Κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014. Αντίςτοιχα οι ενιςχφςεισ που χορθγοφνται δυνάμει 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ του 

Κανονιςμοφ αυτοφ. Αντιςτοίχωσ κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ δθμοςίευςθσ, πλθροφοριϊν και 

υποβολισ εκκζςεων  που τίκενται ςτουσ ωσ άνω Κανονιςμοφσ. 

ε περίπτωςθ χριςθσ των Καν. ΕΕ 651/2014, κα πρζπει επιπροςκζτωσ να τθροφνται οι υποχρεϊςεισ 

δθμοςιότθτασ των αντίςτοιχων άρκρων του αρ. 9 του Καν. ΕΕ 651/2014 . 

 

 

Άρκρο 2 

Φορείσ υλοποίθςθσ  

Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ αρμόδιοι φορείσ είναι οι εξισ: 

1.  Η Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΤΔ ΠΑΑ 2014 - 2020), θ οποία, ςφμφωνα με το Ν. 

4314/2014, είναι αρμόδια για τθ διαχείριςθ και εφαρμογι του ΠΑΑ 2014-2020 με αποδοτικό, 

αποτελεςματικό και ορκό τρόπο.  

2.  Η Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΤΕ ΠΑΑ 2014), ςτθν οποία, ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 

24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β/2016), εκχωροφνται αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΤΔ ΠΑΑ 2014 2020 και είναι 

αρμόδια για τον ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν εποπτεία, τθσ ορκισ εφαρμογισ των ΣΠ ςε όλθ 

τθ χϊρα. 

3.  Η Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ (ΕΤΔ) του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ  (ΕΠ) Δυτικισ Ελλάδασ 

Περιφζρειασ, δυνάμει τθσ 2545/17-10-16 Απόφαςθ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων, θ οποία  είναι  αρμόδια για 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ  του ΣΠ ςε επίπεδο Περιφερειακό. 

4.  Η  ΟΣ∆ «ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ», θ οποία  είναι τοπικι εταιρικι ςχζςθ Δθμόςιου – Ιδιωτικοφ τομζα όπου  

ςχεδιάηει  και  μζςω τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ (ΕΔΠ), υλοποιεί, ςε  προςδιοριςμζνεσ  

αγροτικζσ περιοχζσ ΣΠ, με ολοκλθρωμζνο πολυτομεακό ι/και  πολυταμειακό χαρακτιρα ςτο πλαίςιο του 

Μζτρου 19  του ΠΑΑ 2014 – 2020. 

5. Ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν & Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ & Εγγυιςεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), 

ο οποίοσ ζχει οριςκεί ωσ ο Οργανιςμόσ Πλθρωμϊν για το ΠΑΑ 2014-2020. 

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ των ανωτζρω προβλζπονται ςτο ανάλογο κεςμικό πλαίςιο του μζτρου 19 του 

ΠΑΑ 2014 – 2020.  

 

Άρκρο 3 

Δικαιοφχοι  

Πολφ μικρζσ ζωσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. Η ίδια θ 

ΟΣΔ μπορεί επίςθσ να είναι δικαιοφχοσ με τθν ζννοια του άρκρου 2 ςτοιχείο 10 καν. (ΕΕ) 1303/2013 εφόςον 

αφορά ςε ζργο με ςυλλογικι ι εδαφικι διάςταςθ ι δθμιουργεί ζνα πλαίςιο (μελζτεσ, υποδομζσ, κατάρτιςθ 

κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ  

Γενικότερα οι δικαιοφχοι δφναται να είναι: 
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α. υφιςτάμενεσ, είτε υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ. Ειδικά για τισ υπό ίδρυςθ ατομικζσ επιχειριςεισ, αρκεί θ 

αίτθςθ ςτιριξθσ ενϊ για τα Νομικά Πρόςωπα απαιτείται θ κατάκεςθ καταςτατικοφ ι ςχεδίου καταςτατικοφ 

ςυνθμμζνο ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ κακϊσ και απόκτθςθ ΑΦΜ.  

β. το νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτιςει τθν  ΟΣΔ ι μζλοσ που τθν απαρτίηει ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

μελϊν τθσ ΕΔΠ κακϊσ  επίςθσ και μζλθ του Δ του νομικοφ προςϊπου, ςε επίπεδο φορζων. Σα φυςικά 

πρόςωπα που εκπροςωποφν τουσ παραπάνω φορείσ δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοι. 

γ. εργαηόμενοσ ςε ΝΠΙΔ εφόςον δεν κωλφεται από διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ ΝΠΙΔ ι εργαηόμενοσ ςε 

ΝΠΔΔ και ςτο Δθμόςιο τομζα, που διακζτει ςχετικι άδεια από Τπθρεςιακό υμβοφλιο ι άλλο αρμόδιο όργανο, 

για επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Επιςθμαίνεται ότι: οι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ:  

α) υποβάλλουν αίτθςθ ςτιριξθσ κάνοντασ χριςθ του προςωπικοφ ΑΦΜ του Νόμιμου εκπροςϊπου, 

β) υποχρεοφνται μετά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ να αποκτιςουν ΑΦΜ και να προςκομίςουν τθν ζναρξθ 

δραςτθριότθτασ ςτθν ΟΣΔ: 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Πίνακα Αποτελεςμάτων, ςε περίπτωςθ 

εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Πίνακα Κατάταξθσ, ςε περίπτωςθ 

εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 

Οι δικαιοφχοι κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν ςε επιλζξιμουσ τομείσ 

δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν παροφςα. 

Δικαιοφχοι δεν είναι:  

α. εξωχϊριεσ / υπεράκτιεσ εταιρείεσ 

β.  προβλθματικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των Κοινοτικϊν Κατευκυντιριων Γραμμϊν όςον αφορά τισ 

Κρατικζσ Ενιςχφςεισ με βάςθ τον οριςμό τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ ςτον Καν. ΕΕ 651/2014 αρ. 2. Η 

ςυγκεκριμζνθ διάταξθ δεν αφορά ςε πράξεισ που ενιςχφονται 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 Τπθρεςιακοφ Πυρινα τθσ ΟΣΔ. 

γ.2  ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ. 

γ.3 εκπρόςωποι φορζων ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Προγράμματοσ (ΕΔΠ) ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του 

φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ. 

δ. δυνθτικοί δικαιοφχοι ςτουσ οποίουσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  Παράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ 

υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι). 

ε. δυνθτικοί δικαιοφχοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ κατόπιν 

προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ ΕΕ ςε περίπτωςθ χριςθσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014.   

 

Άρκρο 4 
Κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ  

Σα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτουσ  Ι_3, Ι_4 και Ι_16 (Παράρτθμα Ι_16  

Οδθγόσ Διοικθτικοφ Ελζγχου). 
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Εν προκειμζνω τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ δφναται να παίρνουν τιμζσ «ΝΑΙ» ι «ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ». ε περίπτωςθ 

όπου  ζνα ι περιςςότερα κριτιρια πάρουν τιμι «ΟΧΙ», θ αίτθςθ ςτιριξθσ κρίνεται «μθ παραδεκτι». 

Σα κριτιρια επιλογισ παίρνουν τιμζσ όπωσ περιλαμβάνονται ςτισ ςτιλεσ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ του Πίνακα Ι_4 (εφροσ 

τιμϊν ι λίςτα τιμϊν ανάλογα με το κριτιριο) και πολλαπλαςιάηονται με τθ βαρφτθτα που ορίηεται ςτθν ςτιλθ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ. Σο αποτζλεςμα κάκε κριτθρίου ακροίηεται και προκφπτει θ ςυνολικι βακμολογία. 

Κάκε κριτιριο βακμολογείται από 0-100 ανάλογα με το βακμό επίτευξθσ του.   

Σα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ περιλαμβάνονται ςτθν τελευταία  

ςτιλθ κάκε πίνακα. 

Επιςθμαίνεται ότι θ άδεια περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων είναι υποχρεωτικό δικαιολογθτικό και προςκομίηεται 

ςτθν ΟΣΔ: 

 κατά τθν αρχικι αίτθςθ ι 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Πίνακα Αποτελεςμάτων, ςε περίπτωςθ 

εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

 επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Σελικοφ Πίνακα Κατάταξθσ, ςε περίπτωςθ 

εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 

ε κάκε περίπτωςθ θ άδεια περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων δεν αποτελεί κριτιριο επιλογισ. 

Για να είναι οι ενιςχφςεισ ςυμβατζσ με τουσ κοινοτικοφσ κανόνεσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω, 

ανάλογα με το κακεςτϊσ ενίςχυςθσ τθσ πράξθσ: 

 

Ι. Σε περίπτωςθ χριςθσ του Καν Ε.Ε. 1407/2013, προκειμζνου να είναι οι ενιςχφςεισ ςυμβατζσ με 

τον Κανονιςμό αυτό πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι παρακάτω όροι και προχποκζςεισ: 

 

Α. Γενικοί  όροι: 
 

1. ο παρόν κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται ςτισ: 
 

α) ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, 

που εμπίπτουν ςτον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 104/2000 του υμβουλίου  

β) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι 

γεωργικϊν προϊόντων  

γ) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και τθσ 

εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

i. όπου το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι ι τθν ποςότθτα τζτοιων προϊόντων που 

πωλοφνται από πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι διατίκενται ςτθν αγορά από τισ οικείεσ επιχειριςεισ,  

ii. όπου θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε 

πρωτογενείσ παραγωγοφσ 

δ) ενιςχφςεισ για τισ οποίεσ τίκεται ωσ όροσ θ χριςθ εγχϊριων αγακϊν αντί των ειςαγόμενων, βάςει των 

ιδρυτικϊν υνκθκϊν τθσ ΕΕ,  

ε)  τθν περίπτωςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ οι οποίοι αναφζρονται ςτα ςτοιχεία 

α), β) ι γ) τθσ παραγράφου 1 και δραςτθριοποιοφνται επίςθσ ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ τομείσ οι 

οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ ι αςκοφν άλλεσ δραςτθριότθτεσ που 

εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ, ο παρϊν κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςε 
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ενιςχφςεισ χορθγοφμενεσ ςτουσ τελευταίουσ αυτοφσ τομείσ ι δραςτθριότθτεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι με 

κατάλλθλα μζςα, όπωσ ο διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι θ διάκριςθ του κόςτουσ, διαςφαλίηεται ότι οι 

δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ που εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ δεν 

τυγχάνουν ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγείται δυνάμει του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 

ςτ)  Επίςθσ ο κανονιςμόσ Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρμόηεται ςτισ ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται 

με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι προσ κράτθ μζλθ, ιδίωσ δε ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ 

εξαγόμενεσ ποςότθτεσ, με τθ δθμιουργία και λειτουργία δικτφου διανομισ ι με άλλεσ τρζχουςεσ δαπάνεσ που 

ςχετίηονται με τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα. 

Β. Ειδικοί όροι  
 

1) Η ενίςχυςθ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δθμόςια Δαπάνθ, ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ 

που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ de minimis, ςε 

οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν και από οποιοδιποτε φορζα χοριγθςθσ ςε επίπεδο ενιαίασ 

επιχείρθςθσ.  

2) Όταν ςθμειωκεί υπζρβαςθ του ςχετικοφ ανωτάτου ορίου που ορίηεται προθγουμζνωσ, με τθ χοριγθςθ νζασ 

ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, κανζνα τμιμα τθσ εν λόγω νζασ ενίςχυςθσ δεν δφναται να υπαχκεί ςτο 

ευεργζτθμα του παρόντοσ κανονιςμοφ 

3) ε περίπτωςθ επζνδυςθσ από επιχείρθςθ που εκτελεί οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για λογαριαςμό 

τρίτων το ποςό των ενιςχφςεων δεν μπορεί να ξεπερνά τισ 100.000 ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν 

οικονομικϊν ετϊν. Εάν μια επιχείρθςθ εκτελεί οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για λογαριαςμό τρίτων, 

και αςκεί και άλλεσ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ιςχφει το ανϊτατο όριο των 200.000 ευρϊ, κα ιςχφει το 

ανϊτατο όριο των 200.000 ευρϊ για τθν επιχείρθςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει διαχωριςμόσ των 

δραςτθριοτιτων ι διάκριςθ των ςτοιχείων του κόςτουσ, οφτωσ ϊςτε θ ςτιριξθ τθσ δραςτθριότθτασ των 

οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν να μθν υπερβαίνει το ποςό των 100.000 ευρϊ και να μθ 

χρθςιμοποιείται ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων οδικϊν εμπορευματικϊν 

μεταφορϊν. 

4) Η ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ κεωρείται ότι χορθγείται κατά τον χρόνο παραχϊρθςθσ ςτθν οικεία 

επιχείρθςθ του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ  

5) Σα ανωτζρω όρια ιςχφουν υπό το πρίςμα του όρου τθσ  «ενιαίασ επιχείρθςθσ». τον όρο «ενιαία 

Επιχείρθςθ» περιλαμβάνονται, για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, όλεσ οι επιχειριςεισ που ζχουν 

τουλάχιςτον μία από τισ ακόλουκεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ: 

α) μια επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων άλλθσ 

επιχείρθςθσ· 

β) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν του διοικθτικοφ, 

διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ· 

γ) μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί δεςπόηουςα επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ βάςει ςφμβαςθσ που 

ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ αυτισ τθσ τελευταίασ· 

δ) μια επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, βάςει ςυμφωνίασ που 

ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, τθν πλειοψθφία των 

δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων αυτισ τθσ επιχείρθςθσ. 

Οι επιχειριςεισ που ζχουν οποιαδιποτε από τισ ςχζςεισ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) ζωσ δ) του πρϊτου 

εδαφίου με μία ι περιςςότερεσ άλλεσ επιχειριςεισ κεωροφνται, επίςθσ ενιαία επιχείρθςθ. 
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ΙΙ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του Καν Ε.Ε. 651/2014, προκειμζνου να είναι οι ενιςχφςεισ ςυμβατζσ με τον 

Κανονιςμό αυτό πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι παρακάτω όροι και προχποκζςεισ: 

 

Α. Γενικοί  όροι: 

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

1. ςτισ ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εξαγωγζσ  

2. ςτισ ενιςχφςεισ που εξαρτϊνται από τθν κατά προτίμθςθ χριςθ εγχϊριων προϊόντων αντί των ειςαγομζνων 

3. ςτουσ τομείσ Αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ · 

4.  ςτισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ, με εξαίρεςθ τισ 

περιφερειακζσ επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ςτισ εξόχωσ απόκεντρεσ περιοχζσ, τα κακεςτϊτα περιφερειακϊν 

ενιςχφςεων λειτουργίασ, τισ ενιςχφςεισ για τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε ΜΜΕ, τισ ενιςχφςεισ 

χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου, τισ ενιςχφςεισ για ζρευνα και ανάπτυξθ, τισ ενιςχφςεισ 

καινοτομίασ προσ τισ ΜΜΕ, τισ ενιςχφςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τισ ενιςχφςεισ για 

επαγγελματικι κατάρτιςθ και τισ ενιςχφςεισ για εργαηομζνουσ ςε μειονεκτικι κζςθ και εργαηομζνουσ με 

αναπθρία· 

5. ςτθν μεταποίθςθ και εμπορία γεωργικϊν προϊόντων αν το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν 

τιμι ι τθν ποςότθτα των εν λόγω προϊόντων που αγοράηονται από πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι διατίκενται 

ςτθν αγορά από τισ οικείεσ επιχειριςεισ· ι όταν θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ 

εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε πρωτογενείσ παραγωγοφσ· 

6. ςτισ ενιςχφςεισ που διευκολφνουν τθν παφςθ λειτουργίασ μθ ανταγωνιςτικϊν ανκρακωρυχείων, που 

εμπίπτουν ςτθν απόφαςθ 2010/787/ΕΕ του υμβουλίου 

7. ςε επιχειριςεισ κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγι ανάκτθςθσ, κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ 

Επιτροπισ, με τθν οποία μια ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ  

8. ςτισ ενιςχφςεισ για προβλθματικζσ επιχειριςεισ.  

9. ςτα μζτρα κρατικϊν ενιςχφςεων που ςυνιςτοφν παραβίαςθ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ που τα κακιςτά 

παράνομα ςτο ςφνολό τουσ, και ςυνεπάγονται ιδίωσ: 

α) τθν υποχρζωςθ του δικαιοφχου να διατθρεί ςτο αντίςτοιχο κράτοσ μζλοσ είτε τθν ζδρα του είτε τθν κφρια 

εγκατάςταςι του. Είναι αποδεκτι θ υποχρζωςθ του δικαιοφχου να ζχει, κατά τθ χρονικι ςτιγμι 

καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ, εγκατάςταςθ ι υποκατάςτθμα ςτο κράτοσ μζλοσ που χορθγεί τθν ενίςχυςθ· 

β) τθν υποχρζωςθ του δικαιοφχου να χρθςιμοποιεί προϊόντα εγχϊριασ παραγωγισ ι εκνικζσ υπθρεςίεσ· 

10. όταν μια επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται τόςο ςτουσ τομείσ που εξαιροφνται από τον κανονιςμό όςο και 

ςτουσ τομείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ, ο παρϊν κανονιςμόσ 

εφαρμόηεται ςτισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςτουσ τομείσ ι δραςτθριότθτεσ τθσ δεφτερθσ αυτισ 

περίπτωςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα κράτθ μζλθ εξαςφαλίηουν, με τα κατάλλθλα μζςα, όπωσ τον 

διαχωριςμό των δραςτθριοτιτων ι τθ διάκριςθ των δαπανϊν, ότι οι δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτουσ 

εξαιροφμενουσ τομείσ δεν επωφελοφνται από τισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 

Β. Επιπλζον, ο Καν. Ε.Ε. 651/2014 κζτει τισ παρακάτω προχποκζςεισ προκειμζνου να τυγχάνει εφαρμογισ: 

 

1. Οι ενιςχφςεισ μποροφν να τφχουν απαλλαγισ μόνον εάν ζχουν χαρακτιρα κινιτρου. Για τον ςκοπό αυτό 

δεν πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ επενδυτικοφ ςχεδίου πριν από τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ υποβολισ από τουσ δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ το ςφνολο του επενδυτικοφ ςχεδίου κακίςταται μθ επιλζξιμο προσ χρθματοδότθςθ. 
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2. ϊρευςθ   

I. για τα όρια και τισ μζγιςτεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ποςό τθσ ενίςχυςθσ, 

II.  οι απαλλαςςόμενεσ ενιςχφςεισ μποροφν να ςωρευκοφν με οποιεςδιποτε άλλεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ, 

εάν πρόκειται για διαφορετικζσ προςδιορίςιμεσ δαπάνεσ, 

III. δεν επιτρζπεται θ ςϊρευςθ των απαλλαςςόμενων ενιςχφςεων με οποιεςδιποτε άλλεσ ενιςχφςεισ για 

τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ επικαλφπτονται πλιρωσ ι εν μζρει, εάν το αποτζλεςμα 

υπερβαίνει τθν υψθλότερθ ζνταςθ ενίςχυςθσ/το υψθλότερο ποςό ενίςχυςθσ που εφαρμόηεται ςτθν 

ενίςχυςθ αυτι, 

IV. οι κρατικζσ ενιςχφςεισ που τυγχάνουν απαλλαγισ δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 δεν ςωρεφονται με 

οποιεςδιποτε ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που αφοροφν τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, εάν θ 

ςϊρευςθ αυτι κα οδθγιςει ςε υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ ενίςχυςθσ που προβλζπεται ςτο κεφάλαιο III 

του Καν. Ε.Ε. 651/2014. 

3. Οι οφειλόμενεσ για το μζλλον ενιςχφςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ενιςχφςεων που καταβάλλονται 

ςε περιςςότερεσ δόςεισ, ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά τον χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ. Οι 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά τον χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ. Σο επιτόκιο που 

χρθςιμοποιείται για τθν αναγωγι είναι το προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει κατά τον χρόνο χοριγθςθσ 

τθσ ενίςχυςθσ. 

 

Γ.  Σε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 14  του Καν. Ε.Ε. 651/2014  (Ρεριφερειακζσ επενδυτικζσ ενιςχφςεισ) 

πζραν των όρων χριςθσ του ςθμείου ΙΙ ιςχφουν οι παρακάτω πρόςκετεσ προχποκζςεισ: 
 

i) Γενικοί  όροι: 

Σο άρκρο 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 δεν εφαρμόηεται: 

1. ςτισ ενιςχφςεισ που ευνοοφν δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα του χάλυβα, ςτον τομζα του άνκρακα, ςτον 

ναυπθγικό τομζα, ςτον τομζα των ςυνκετικϊν ινϊν, ςτον τομζα των μεταφορϊν και ςτθ ςυναφι υποδομι, 

κακϊσ και ςτθν παραγωγι, διανομι και τισ υποδομζσ ενζργειασ· 

2. ςτισ περιφερειακζσ ενιςχφςεισ υπό μορφι κακεςτϊτων που ςτοχεφουν ςε περιοριςμζνο αρικμό 

ςυγκεκριμζνων τομζων οικονομικισ δραςτθριότθτασ τα κακεςτϊτα που αφοροφν τουριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, υποδομζσ ευρυηωνικϊν δικτφων ι τθ μεταποίθςθ και τθν εμπορία γεωργικϊν προϊόντων 

δεν κεωρείται ότι ςτοχεφουν ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ· 

 

ii). Ειδικοί όροι άρκρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 

1. Οι Περιφερειακζσ επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ςυμβιβάηονται και απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 

κοινοποίθςθσ, εάν πλθροφνται οι γενικοί όροι ςυμβατότθτασ και οι όροι του άρκρου αυτοφ. 

2. τισ ενιςχυόμενεσ περιοχζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 107 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο α) τθσ 

υνκικθσ, οι ενιςχφςεισ μποροφν να χορθγοφνται για αρχικζσ επενδφςεισ, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ του 

δικαιοφχου. τισ ενιςχυόμενεσ περιοχζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 107 παράγραφοσ 3 

ςτοιχείο γ) τθσ υνκικθσ, οι ενιςχφςεισ μποροφν να χορθγοφνται ςε ΜΜΕ για οποιαδιποτε μορφι αρχικισ 

επζνδυςθσ. Οι ενιςχφςεισ ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ χορθγοφνται μόνο για αρχικι επζνδυςθ για νζα 

οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Οι ενιςχφςεισ χορθγοφνται αποκλειςτικά για 

αρχικζσ επενδφςεισ ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό  

3. Επιλζξιμεσ είναι οι επενδυτικζσ δαπάνεσ για ενςϊματα και άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

4. Διατιρθςθ τθσ επζνδυςθσ ςτθν περιοχι για τουλάχιςτον 3 ζτθ για τισ Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ). 

5. Σα αποκτϊμενα ςτοιχεία ενεργθτικοφ πρζπει να είναι καινοφρια,  
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6. Για δαπάνεσ που ςυνδζονται με τθ μίςκωςθ για γιπεδα και κτιρια, θ μίςκωςθ πρζπει να ςυνεχίηεται για 

τουλάχιςτον τρία ζτθ (ΜΜΕ) μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

7. Για απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτο πλαίςιο τθσ αρχικισ επζνδυςθσ, μόνον οι δαπάνεσ για αγορά 

από τρίτουσ που δεν ςχετίηονται με τον αγοραςτι, εφόςον θ ςυναλλαγι πραγματοποιείται υπό τουσ 

όρουσ τθσ αγοράσ. Εάν ζχει ιδθ χορθγθκεί ενίςχυςθ για ςτοιχεία ενεργθτικοφ πριν από τθν αγορά τουσ, το 

εν λόγω κόςτοσ αφαιρείται από τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ. Αν Μζλοσ τθσ οικογζνειασ ι υπάλλθλοσ του 

αρχικοφ ιδιοκτιτθ αναλαμβάνει μια μικρι επιχείρθςθ, τότε δεν ιςχφει ο όροσ για αγορά από τρίτουσ που 

δεν ςχετίηονται με τον αγοραςτι. Η απόκτθςθ μετοχϊν δεν ςυνιςτά αρχικι επζνδυςθ 

8. Όςον αφορά ενιςχφςεισ που χορθγοφνται για διαφοροποίθςθ υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ 

εγκατάςταςθσ,· οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ πρζπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιςτον 200% τθ λογιςτικι αξία 

(ζνα ζτοσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν) των ςτοιχείων ενεργθτικοφ που επαναχρθςιμοποιοφνται 

9. Οι δαπάνεσ για άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ είναι επιλζξιμεσ εάν τα εν λόγω ςτοιχεία: 

- χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ που λαμβάνει τθν ενίςχυςθ 

- είναι αποςβεςτζα 

- αγοράηονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αγοράσ από τρίτουσ που δεν ζχουν ςχζςθ με τον αγοραςτι 

- περιλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ του δικαιοφχου και παραμζνουν ςυνδεδεμζνα με το 

ενιςχυόμενο ζργο επί τουλάχιςτον πζντε ζτθ (τρία ζτθ για τισ ΜΜΕ) 

- Για μεγάλεσ επιχειριςεισ: ανϊτατο ποςοςτό 50% των ςυνολικϊν επιλζξιμων επενδυτικϊν δαπανϊν για 

τθν αρχικι επζνδυςθ 

10. Η Ζνταςθ ενίςχυςθσ, δεν υπερβαίνει τθ μζγιςτθ ζνταςθ ενίςχυςθσ που προςδιορίηεται ςτον χάρτθ 

περιφερειακϊν ενιςχφςεων κατά τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ.  

11. Ενιαίο επενδυτικό ζργο: Αρχικι επζνδυςθ ςε άλλθ ενιςχυόμενθ επζνδυςθ —ίδιοσ δικαιοφχοσ (ςε επίπεδο 

ομίλου)— εντόσ τριϊν ετϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτθν ίδια περιφζρεια NUTS3 

(νομόσ) κεωρείται ότι ανικει ςε ενιαίο επενδυτικό ζργο. ε περίπτωςθ μεγάλου επενδυτικοφ ζργου, το 

ςυνολικό ποςό τθσ ενίςχυςθσ δεν υπερβαίνει το προςαρμοςμζνο ποςό ενίςχυςθσ για μεγάλα επενδυτικά 

ζργα. 

12. Η ςυμμετοχι του δικαιοφχου ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 25% των επιλζξιμων δαπανϊν είτε μζςω ιδίων 

πόρων είτε μζςω εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ, και με μορφι που δεν περιζχει ςτοιχεία κρατικισ 

ενίςχυςθσ. 

13. Ο δικαιοφχοσ επιβεβαιϊνει ότι, κατά τα δφο ζτθ που προθγοφνται τθσ αίτθςθσ για ενίςχυςθ, δεν ζχει 

προβεί ςε μετεγκατάςταςθ ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί θ αρχικι 

επζνδυςθ για τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ, και δεςμεφεται ότι δεν κα το πράξει εντόσ μζγιςτθσ περιόδου 

δφο ετϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ για τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ. 

 

 

Άρκρο 5 

Δαπάνεσ  

5.1  Επιλεξιμότθτα δαπανϊν  

Ωσ ζναρξθ τθσ  περιόδου  επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν κεωρείται θ οριςτικι υποβολι τθσ αιτιςεωσ από το 

δικαιοφχο ςτο Πλθροφορικό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) με εξαίρεςθ τισ πράξεισ που εμπίπτουν 

ςτον Καν 1407/2013 θ επιλεξιμότθτα των οποίων ξεκινάει από τθν θμερομθνία 12-12-2016, θμερομθνία 

ζγκριςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ.  

Όςον αφορά ςτισ Γενικζσ Δαπάνεσ, είναι επιλζξιμεσ:  



     -                                            26 

1. Από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ, για χριςθ των Καν 1305/2013 και 1407/2013.  

2. Από τθν θμερομθνία οριςτικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ για χριςθ του Καν. 651/2014.  

Οι Γενικζσ δαπάνεσ για να είναι επιλζξιμεσ πρζπει να αφοροφν αποκλειςτικά το προτεινόμενο ζργο. 

Δεν είναι επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ οι πράξεισ  που ζχουν περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί πλιρωσ πριν 

να υποβάλει ο δικαιοφχοσ ςτθ διαχειριςτικι αρχι τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ βάςει του προγράμματοσ, 

ανεξάρτθτα αν ο δικαιοφχοσ ζχει εκτελζςει όλεσ τισ ςχετικζσ πλθρωμζσ. 

Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ πράξεισ οι οποίεσ υλοποιοφνται δυνάμει του κανονιςμοφ 651/2014  πρζπει να 

πλθρείται ο χαρακτιρασ κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό 

ενίςχυςθ ςχεδίου πριν από τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από τουσ δικαιοφχουσ. Οι 

προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ και θ αγορά γθσ, που πραγματοποιοφνται πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

ςτιριξθσ δεν αναιροφν τον χαρακτιρα κινιτρου. τθν περίπτωςθ αυτι αποτελοφν μθ επιλζξιμθ δαπάνθ. 

 

5.2 Επιλζξιμεσ  και μθ δαπάνεσ 

5.2.1 Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για όλεσ τισ κατθγορίεσ υποδράςεων εκτόσ 

των Τποδράςεων 19.2.1.1 και 19.2.1.2, δφναται να είναι: 

1. Η αγορά, θ καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ 

οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι 

δαπάνεσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ 

επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι το 10 % των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για 

εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό 

αυξάνεται ςτο 15 %.  

2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ 

εργαςτθρίων ςτο βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Επίςθσ  ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ 

ενζργειασ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον 

αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά 

ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ επενδφςεισ ε περίπτωςθ χριςθσ του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 

651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ 

παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.  

3. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα: i) Οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα 

οποία, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Σο 

φψοσ τθσ δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 

προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου. ii) Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ 

τθσ επζνδυςθσ.  Δεν είναι επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ ι πελατϊν, εκτόσ αν ςε επιμζρουσ 

υποδράςεισ περιγράφεται διαφορετικά. ε περίπτωςθ χριςθσ του Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ 

οι δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ. 

4. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά 

πρότυπα. τισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ.                                    

τισ περιπτϊςεισ ενιςχφςεων που χορθγοφνται δυνάμει του άρκρου 14 του ΚΑΝ 651/2014, προκειμζνου να 

πλθρείται θ απαίτθςθ περί χαρακτιρα κινιτρου δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε 
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Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά από τθν κείμενθ 

νομοκεςία να διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ. 

5. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων 

ενδοεπικοινωνίασ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και 

φωτοτυπικϊν. 

6. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ 

εγκαταςτάςεων. 

7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ 

αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και 

οικονομικι βιωςιμότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ 

αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 10% του υνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Από τισ ανωτζρω δαπάνεσ 

όταν γίνεται χριςθ του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, επιλζξιμεσ δφναται να είναι μόνο όςεσ πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 4 ςθμείο ΙΙ.Γ.ii.9 τθσ παροφςασ και μπορεί να κεωρθκοφν άυλα ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. τισ περιπτϊςεισ πράξεων που 

ενιςχφονται βάςει του κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 οι δαπάνεσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν 

υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

8.  Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 

δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ 

(ετικζτασ) του προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, 

ςιμανςθ). 

9. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% του 

ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ. τισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του κανονιςμοφ (ΕΕ) 

651/2014 (άρκρο 14)  οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

10. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΗ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 

τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου. τισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει 

του κανονιςμοφ  (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14)  οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

11. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ 

(υποχρεωτικι αςφάλιςθ). τισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 

(άρκρο 14)  οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

12. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ 

από τον δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν 

υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ. τισ 

περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14)  οι ανωτζρω 

δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

13. Ειδικά για  τθν Τποδράςθ 19.2.3.1 Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω περιπτϊςεων 1 ζωσ 12, ςτο 

πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Τποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 

 Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ 

επιχείρθςθσ κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ 

κ.λπ.) που απαιτείται ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο  επιςκζψιμο για το 

κοινό και επιχειρθματίεσ. 

 Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εντόσ του λειτουργικοφ 

χϊρου τθσ επιχείρθςθσ) ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο  επιςκζψιμο για 

το κοινό και επιχειρθματίεσ. 
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 Η αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ Ελαιολάδου, μζχρι του ποςοφ των 30.000. Η δαπάνθ αυτι 

αφορά αποκλειςτικά ενεργοφσ ι επαγγελματίεσ αγρότεσ, μόνο για τθν ιδία παραγωγι τουσ  και το 

τελικό προϊόν κα πρζπει να είναι τυποποιθμζνο ςε ςυςκευαςίεσ μζχρι πζντε (5) λίτρων. τισ 

περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του Καν. ΕΕ 1407/2013 κα πρζπει οπωςδιποτε να 

πλθροίτε το ςθμείο Ι.Α.2 του άρκρου 4 τθσ παροφςασ. 

 

14. Ειδικά για τισ Τποδράςεισ 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω περιπτϊςεων 1 

ζωσ 12, ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Τποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 

 Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ θ αγορά- καταςκευι παραδοςιακϊν ξφλινων ςκαφϊν, λοιπϊν 

ςκαφϊν για εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για δραςτθριότθτεσ 

περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ εναλλακτικοφ/κεματικοφ 

τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ αναγκαιότθτά τουσ και μζχρι του ποςοφ των 30.000€ 

για τα οχιματα αυτά. 

 Καταςκευι οικίςκου – αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, μζχρι 40 τ.μ, 

μόνο για επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων. 

 Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ). 

 Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ). 
 

15. Ειδικά για τισ Τποδράςεισ 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω περιπτϊςεων 1 

ζωσ 12, ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Τποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 

 Εργαςίεσ πράςινου (δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κ.λπ.) εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 Αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου που ςυνδζονται με τον ςκοπό τθσ επζνδυςθσ (π.χ ειδικά οχιματα 

μεταφοράσ ΑΜΕΑ ςε επενδφςεισ ςυνδεόμενεσ με τθν υγεία.) 
 

16. Ειδικά για τισ Τποδράςεισ 19.2.2.6 Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω περιπτϊςεων 1 ζωσ 12, ςτο 

πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Τποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 

 Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ 

επιχείρθςθσ  κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και 

εικόνασ κ.λπ.) που απαιτείται ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο  επιςκζψιμο 

για το κοινό και επιχειρθματίεσ. 

 Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ ςε περίπτωςθ που θ 

επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο  επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ. 

 Η αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ Ελαιολάδου, μζχρι του ποςοφ των 30.000. Η δαπάνθ αυτι 

αφορά τθν ιδία παραγωγι και το τελικό προϊόν κα πρζπει να είναι τυποποιθμζνο ςε ςυςκευαςίασ 

μζχρι πζντε (5) λίτρα. 

 Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ για εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για 

δραςτθριότθτεσ περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ 

εναλλακτικοφ/κεματικοφ τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ αναγκαιότθτά τουσ και μζχρι 

του ποςοφ των 30.000€ για τα οχιματα αυτά. 

 Καταςκευι οικίςκου – αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, μζχρι 40 τ.μ, 

μόνο για επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων. 

 Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ. 

 Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ). 
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5.2.2 Μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Ωσ μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων για όλεσ τισ κατθγορίεσ υποδράςεων είναι: 
 

1. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν πικανι προθγοφμενθ 

χριςθ τουσ. 

2. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν  εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων 

που ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

3. Προςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό  υπόςτεγο  για τθν 

φφλαξθ υλικϊν, κ.λπ.). 

4. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ. 

5. Πάςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα 

υπζρ τρίτων. 

6. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ κ.λπ.) εκτόσ και θ επιχείρθςθ 

διατθρεί ι δθμιουργεί, επιςκζψιμο για το κοινό και επιχειρθματίεσ, τμιμα. 

7. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και δαπάνεσ 

αναλωςίμων υλικϊν. 

8. Σα μεταχειριςμζνα  οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ. 

9. Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 

δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που  

αντικακίςταται δεν ζχει αποςβεςτεί. 

10. Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που χρθματοδοτοφνται από άλλο 

επενδυτικό πρόγραμμα. 

11. Παραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα υποχρεωτικά Ενωςιακά 

πρότυπα. 

12. Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν ζγκριςθ τθσ  αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

13. Τπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο 

αιτιματοσ τροποποίθςθσ του δικαιοφχου. 

14. Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα. Δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε 

περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ 

αυτοφ ςτθ νζα κζςθ. 

15. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 

16. Ειδικά για τθν Τποδράςθ  19.2.3.1 : Οι μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, ςτο πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων 

ςτισ εν λόγω Τποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 

 Δαπάνεσ που αφοροφν τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ ςε τομείσ όπου υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν 

παραγωγι από τθν ΚΟΑ γεωργικϊν προϊόντων. 

 Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ ελαιοτριβείων. 

 Η ίδρυςθ ςφαγείου είναι επιλζξιμθ μόνο ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ και ετιςια δυναμικότθτα μζχρι 400 

τόνουσ κρζατοσ. 

 Η ίδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν είναι επιλζξιμθ μόνο ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ. 

17. Ειδικά για τισ Τποδράςεισ 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, πζραν των ανωτζρω, ςτο 

πλαίςιο των επενδυτικϊν προτάςεων ςτισ εν λόγω Τποδράςεισ του παρόντοσ Άρκρου, είναι: 

 Δεν είναι επιλζξιμθ θ προμικεια απλοφ οχιματοσ μεταφοράσ. 
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Ειδικζσ  περιπτϊςεισ  επιλεξιμοτιτων 

Όςον αφορά ςτθν υποδράςθ  19.2.2.3 ορίηεται το ποςό των είκοςι χιλιάδων ΕΤΡΩ (20.000 ΕΤΡΩ) ωσ μζγιςτο 

όριο επιλζξιμων δαπανϊν ςε περιπτϊςεισ δικαιοφχων που υποβάλλουν πρόταςθ θ οποία κα φορά 

αποκλειςτικά δαπάνεσ προβολισ τθσ περιοχισ (όπωσ ιςτοςελίδα, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ κλπ) και δεν κα 

περιλαμβάνει καταςκευι ι βελτίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν. 

Όςον αφορά ςτισ υποδράςεισ, 19.2.2.4, 19.2.3.1και  19.2.3.4 κεωρείται επιλζξιμθ θ δαπάνθ καταςκευισ 

οικίςκου ι ςυγκεκριμζνου χϊρου για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ τθσ πράξθσ μζχρι επιφάνειασ  είκοςι τετραγωνικϊν 

μζτρων (20 τ.μ.). 

 

 

5.3  Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ – Μίςκωςθ ακινιτων 

ε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ, απαιτοφνται είτε 
αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια μίςκωςθ που να καλφπτει χρονικι 
περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ζτθ  επί του γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου, ςτισ οποίεσ 
πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. ε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό 
του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ 
ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, εννζα (9) ζτθ.  

Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΣΠ, γίνονται δεκτά προςφμφωνα μίςκωςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι 

του οικοπζδου ι/και του ακινιτου (όςον αφορά τα προςφμφωνα μίςκωςθσ και τθν αγορά ακινιτου, κα πρζπει 

να μθν αποτελοφν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που κακιςτά μθ αναςτρζψιμθ τθν επζνδυςθ ζτςι ϊςτε να πλθροίτε ο 

χαρακτιρασ κινιτρου ςτθν περίπτωςθ επενδφςεων που υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ  ΕΕ 651/2014. 

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, 

ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. ε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία 

υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν, εκτόσ τθσ 

περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα 

προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ 

φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγει θ επιχείρθςθ. 

ε περίπτωςθ που ςκοπόσ τθσ πράξθσ είναι αποκλειςτικά ι εν μζρει ο οινοτουριςμόσ με τθν ζννοια του Ν. 

4276/2014(ΦΕΚ 155/Α/30−07−2014), τότε ο δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί ςτο ςφνολό του ι ςτο μζροσ που 

αναλογεί ςτθν επζνδυςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ ΚΤΑ 1746/21-01-2015 (ΦΕΚ135/Β/2015) 

 

 

 

 

Άρκρο 6 

Δείκτεσ 
Ο/θ αιτϊν / οφςα ζχει υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ ςυγκεκριμζνων δεικτϊν ανάλογα με τθν υποδράςθ που 

καταχωρεί αίτθςθ ςτιριξθσ. Οι δείκτεσ ςυμπλθρϊνονται με αρικμό ι με επιλεγμζνο κείμενο. 
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Μ Ε  Ο Σ  Β ’   

Άρκρο 7 

Διαδικαςίεσ υποβολισ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

Η πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτουσ ιςτότοπουσ  www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.trihonida.gr, 

(θλεκτρονικι ςελίδα ΟΣΔ). Η προκεςμία υποβολισ των προτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων δεν μπορεί να 

είναι μικρότερθ των 60 θμερϊν από τθν πρϊτθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  

Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι μποροφν, μετά τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, να υποβάλλουν αιτιςεισ 

ςτιριξθσ ςφμφωνα με τα Τποδείγματα  που προςαρτϊνται ςτο Παράρτθμα Ι. Η αίτθςθ ςτιριξθσ υποβάλλεται 

θλεκτρονικά ςτο ΠΚΕ και ςε φυςικό φάκελο ςτθν ΟΣΔ. 

Η υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ Πλθροφορικοφ υςτιματοσ Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) (www.ependyseis.gr) προχποκζτει να ζχει προθγθκεί διαδικαςία απόκτθςθσ προςωπικϊν 

κωδικϊν πρόςβαςθσ από το/ τθν  δυνθτικό/ι δικαιοφχο. υγκεκριμζνα κάκε νζοσ χριςτθσ του (ΠΚΕ) αφοφ 

ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του/τθσ ςε «φόρμα εγγραφισ» καταχωρείται ςτο ςφςτθμα και μζςω τθσ αποςτολισ 

e-mail από το ΠΚΕ, του/τθσ διαβιβάηονται οι κωδικοί  πρόςβαςθσ του. Απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εγγραφι 

του/τθσ είναι: ΑΦΜ. 

ε περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ διακζτει κωδικό χριςτθ ςτο ΠΚΕ τότε μπορεί να κάνει χριςθ του 

υπάρχοντοσ κωδικοφ για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ του. 

Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΠΚΕ ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποχρεοφται ςωρευτικά: 

α) να ςυμπλθρϊςει, καταχωρϊντασ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τα ςχετικά πεδία του 

ςθμείου «ΤΠΟΒΟΛΗ» του ΠΚΕ όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο Παράρτθμα Ι. Τπόδειγμα Ι_1,  

Δείκτθσ 

εκροϊν
Ρεριγραφι Δείκτθ

Ρεριγραφι 

Διάςταςθσ

/Δεδομζνου 

Διάςταςθσ

Δράςεισ που 

αφορά

PPT  Σφποσ Δικαιοφχου PPT1_ΜΚΟ

PPT2_ΟΣΔ

PPT3_Δθμόςιοσ 

Φορζασ

PPT4_ΜΜΕ

PPT5_Άλλο

AdO-6B.F

Θζςεισ εργαςίασ - Γυναίκεσ που δθμιουργοφνται - 

υμπλθρϊνεται για όλεσ τισ δράςεισ.
Αρικμόσ ΟΛΕ

AdO-6B.Μ

Θζςεισ εργαςίασ - Άνδρεσ που δθμιουργοφνται - 

υμπλθρϊνεται για όλεσ τισ δράςεισ.
Αρικμόσ ΟΛΕ

AdO-6Α.F

Θζςεισ εργαςίασ - Γυναίκεσ που δθμιουργοφνται - 

Επαναςυμπλθρϊνεται μόνο για τισ δράςεισ:  19.2.2.3, 

19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.6

Αρικμόσ

19.2.2.3, 19.2.2.4, 

19.2.2.6, 19.2.3.3, 

19.2.3.4, 19.2.3.6

AdO-6Α.Μ

Θζςεισ εργαςίασ - Άνδρεσ που δθμιουργοφνται - 

Επαναςυμπλθρϊνεται μόνο για τισ δράςεισ:  19.2.2.3, 

19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.6

Αρικμόσ

19.2.2.3, 19.2.2.4, 

19.2.2.6, 19.2.3.3, 

19.2.3.4, 19.2.3.6

Ο12 Αρικμόσ ςυμμετεχόντων* ςε δράςεισ κατάρτιςθσ Αρικμόσ 19.2.1.1,19.2.1.2

Ο9

Αρικμόσ εκμεταλλεφςεων** που ςυμμετζχουν ςε 

ςυςτιματα ςτα οποία παρζχεται ςτιριξθ
Αρικμόσ 19.2.7.7

* Αρικμόσ καταρτιηόμενων

**Αρικμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων

ΟΛΕ

http://www.espa.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.trihonida.gr/
http://www.ependyseis.gr/
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(dh0u5lnz0eo3s5uz3ytirs45))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
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β) να επιςυνάψει πλιρωσ (ζτςι όπωσ κα το διαμορφϊςει θ κάκε ΟΣΔ) ςυμπλθρωμζνο το ςυνθμμζνο ςτο 

Παράρτθμα Ι, Τπόδειγμα Ι_2 ςε PDF μορφι. Σο Τπόδειγμα Ι_2 παρζχεται από τθν ΟΣΔ ςυνθμμζνο ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ αλλά μπορεί να αναηθτθκεί και ςτουσ ιςτότοπουσ www.espa.gr και www.trihonida.gr, 

(θλεκτρονικι ςελίδα ΟΣΔ). 

γ) να επιςυνάψει θλεκτρονικά ςτο  ΠΚΕ τα φορολογικά ζντυπα που προβλζπονται από τθν πρόςκλθςθ ςε 

μορφι PDF. Επιςθμαίνεται ότι το ΠΚΕ δζχεται μεμονωμζνα αρχεία μεγζκουσ ζωσ 10ΜΒ και υποβολι αρχείων 

ςυνολικοφ μεγζκουσ ζωσ 50 ΜΒ ανά αίτθςθ ςτιριξθσ. 

δ) Δεν επιςυνάπτεται θλεκτρονικά κανζνα άλλο αρχείο ςτο ΠΚΕ. 

Εφόςον θ αίτθςθ υποβλθκεί επιτυχϊσ ςτο ΠΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ, 

από τθν οποία τεκμαίρεται το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ.  

Η υποβολι των αιτιςεων ςτιριξθσ ςτο ΡΣΚΕ, πραγματοποιείται από 06 / 05 /2019 ϊρα 13:00 ζωσ      

31 / 10 / 2019 και ϊρα: 15:00 

Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο ΠΚΕ , οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ προκεςμίασ επτά (7) 

ημερών και ζωσ ώρα 14:00, να αποςτείλουν ςτθν ΟΣΔ αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ 

παράγεται από το ΠΚΕ μαηί με φυςικό φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει: όλα τα ζντυπα του Παραρτιματοσ Ι και 

τα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα Ι, Τπόδειγμα Ι_16, «Οδθγόσ 

Επιλεξιμότθτασ επιλογισ», ςτιλθ «Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ», τα οποία δφναται να εκπλθρϊνουν τα 

κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  Όλα τα παραπάνω ζντυπα υποβάλλονται και 

ςε θλεκτρονικι μορφι (CD). 

ε περίπτωςθ υποβολισ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ιδιοχείρωσ, αυτά κα πρωτοκολλοφνται κατά τθν 

παραλαβι τουσ, ωσ ειςερχόμενα ζγγραφα ςτο πρωτόκολλο τθσ Ο.Σ.Δ.. Η θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ αυτϊν 

κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ. 

ε περίπτωςθ αποςτολισ, ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθ ςφραγίδα 

αποςτολισ ταχυδρομείου (ΕΛΣΑ – ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι ςτο παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρείασ 

ταχυμεταφοράσ, θ οποία κα πρζπει να είναι ευδιάκριτθ. Η απόδειξθ αποςτολισ των ΕΛΣΑ ι τθσ  εταιρείασ 

ταχυμεταφοράσ κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ. 

ε περίπτωςθ υποβολισ και αποςτολισ (ταχυδρομικά ι με ταχυμεταφορά) ο φάκελοσ κα φζρει εξωτερικά τθν 

ακόλουκθ ζνδειξθ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΥΡΟ-ΔΑΣΗ 

«…………………………...» 

Επωνυμία επιχείρθςθσ : ……………………………………………………………….. 

ΑΦΜ : …………………………………………………………..  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ : ……………………………………… 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ : ……………………………………………………… 

ε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ προςκόμιςθσ φακζλου δικαιολογθτικϊν το επενδυτικό ςχζδιο κα απορριφκεί 

ωσ μθ πλιρεσ. 

Κατά τθν υποβολι του φυςικοφ φακζλου του δικαιοφχου υποβάλλονται όλα τα δικαιολογθτικά ςυνοδεφουν 

τθν αίτθςθ ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ και με βάςθ αυτά κα γίνει θ αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

http://www.espa.gr/
http://www.trihonida.gr/


     -                                            33 

Οι εν λόγω αιτιςεισ ςτιριξθσ περιλαμβάνουν, τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

 ςτοιχεία του αιτοφντοσ. 

 ςτοιχεία και φωτογραφικι απεικόνιςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του προτεινόμενου ζργου, εκτόσ 

άυλων ενεργειϊν. 

 μζγεκοσ επιχείρθςθσ, μζςω υποδείγματοσ διλωςθσ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα ΜΜΕ 

μιασ επιχείρθςθσ, (Παράρτθμα Ι Καν (ΕΕ) 651/2014). 

 ςτοιχεία ςϊρευςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων, όπου απαιτείται. 

 αναλυτικι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ. 

 αναλυτικό προχπολογιςμό τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ. 

 δικαιολογθτικά που να αποδεικνφουν το «εφλογο κόςτοσ» των αιτοφμενων προσ ενίςχυςθσ δαπανϊν.  

 ςτοιχεία για τον υπολογιςμό των κοινϊν και ειδικϊν δεικτϊν αξιολόγθςθσ. 

 ειδικζσ πλθροφορίεσ ανάλογα με τθν υποδράςθ. 

 τεκμθρίωςθ του είδουσ και του φψουσ των δαπανϊν, ϊςτε να ςυνάδουν με τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ και τθν 

λειτουργικότθτα του επενδυτικοφ ςχεδίου 

 διλωςθ δικαιοφχου ότι κα διευκολφνει κάκε ζλεγχο τθσ ΟΣΔ και των αρμόδιων φορζων. 

Η ΟΣΔ ζχει τθν δυνατότθτα να ηθτιςει, εκτόσ περιπτϊςεων αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν, ςε 

πρωτότυπο οποιοδιποτε δικαιολογθτικό για το οποίο, αμφιβάλει για τθν γνθςιότθτά του ι τα ςχζδια ςε 

θλεκτρονικι μορφι, ςτο αρχικό λογιςμικό που παριχκθςαν. 

Οι αιτοφντεσ μποροφν να διορκϊνουν τθν αίτθςθ ςτιριξθσ και τα ςυνυποβλθκζντα δικαιολογθτικά, ακόμθ και 

μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ, μζχρι τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ, που προβλζπεται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ.  

ε περίπτωςθ διόρκωςθσ θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: 

1) Τποβολι και οριςτικοποίθςθ τθσ αρχικισ αίτθςθσ ςτο ΠΚΕ 

2) Τποβολι φυςικοφ φακζλου ςτθν ΟΣΔ, με αρικμό πρωτοκόλλου. 

3) Αίτθμα θλεκτρονικά ςτο Helpdesk τθσ ΜΟΔ (support@mou.gr) για αποοριςτικοποίθςθ  τθσ αίτθςθσ, από τον 

δικαιοφχο, ςτο οποίο κα παρακζτει το ΑΦΜ του, τουσ λόγουσ αποοριςτικοποίθςθσ και ςυνθμμζνα 

φωτοτυπία τθσ ταυτότθτασ του.  

4) Τποβολι και οριςτικοποίθςθ τθσ διορκωμζνθσ αίτθςθσ ςτο ΠΚΕ. 

5) Τποβολι του διορκωμζνου φυςικοφ φακζλου ςτθν ΟΣΔ, με αρικμό πρωτοκόλλου.  

ε κάκε περίπτωςθ ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ λαμβάνεται θ θμερομθνία τθσ τελευταίασ 

οριςτικοποίθςθσ. 

Η ΟΣΔ διατθρεί και τουσ δφο φακζλουσ ςτο αρχείο τθσ. Αξιολογεί τον διορκωμζνο φάκελο. 

Πζραν  των ανωτζρω οι αιτοφντεσ δφναται να ανακαλζςουν τθν αίτθςθσ ςτιριξθσ μετά από ςχετικό αίτθμά 

τουσ, που προβλζπεται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 3 του Καν. 

809/2014. 

ε περίπτωςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ ο δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα με ςχετικό αίτθμα ςτθν ΟΣΔ να ανακαλζςει εν 

μζρει τθν αίτθςθ ςτιριξθσ, με αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ ι εν όλο με αίτθμα ανάκλθςθσ 

ζνταξθσ τθσ πράξθσ, ζτςι όπωσ περιγράφεται ςτο Άρκρο 11 τθσ ΤΑ 13214/30-11-2017 (Βϋ4268) όπωσ ιςχφει με 

τισ τροποποιιςεισ αυτισ. 

mailto:support@mou.gr
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Επιτρζπεται θ κατάκεςθ μόνο μίασ αίτθςθσ ςτιριξθσ ανά ΑΦΜ ανά υποδράςθ ςτα πλαίςια τθσ ίδιασ 

πρόςκλθςθσ  ανά ΣΠ για όλθ τθν περίοδο 2014 -2020.  

Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ςε περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ ςτιριξθσ ςτα 

πλαίςια τθσ ίδιασ Τποδράςθσ ανά ΣΠ, εφόςον τα ποςοςτά ςυμμετοχισ του ςτα Νομικά Πρόςωπα που 

κατακζτουν τισ αιτιςεισ ςτιριξθσ, δεν υπερβαίνουν ακροιςτικά το 100% για όλθ τθν περίοδο 2014 -2020.  

Δεν κεωρείται διαφορετικι Τποδράςθ, θ διαφοροποίθςθ μεταξφ Οριηόντιασ εφαρμογισ μιασ Τποδράςθσ και 

εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ ςτο ίδιο ΣΠ εφόςον το περιεχόμενο τθσ 

Τποδράςθσ είναι το ίδιο (Άρκρο 3 ΚΤΑ 2635/13-09-2017, (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017). 

Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ, θ αίτθςθ 

ςτιριξθσ απορρίπτεται ςτθν τρζχουςα πρόκλθςθ και δεν ζχει δικαίωμα κατάκεςθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςε 

προςκλιςεισ του τρζχοντοσ και του επόμενου θμερολογιακοφ ζτουσ τθσ διαπίςτωςθσ για όλα τα ΣΠ. Για τισ 

ανάγκεσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ θ ΟΣΔ που διαπιςτϊνει τθν διλωςθ ψευδϊν ςτοιχείων ςε μια αίτθςθ ςτιριξθσ, 

κοινοποιεί τα ςτοιχεία του δικαιοφχου ςτθν ΕΤΕ ΠΑΑ, θ οποία με ευκφνθ τθσ ενθμερϊνει όλεσ τισ ΟΣΔ. 

Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι τα ςτοιχεία του 

δθμοςιοποιοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 111 του Καν. (EE) 1306/2013, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://transpay.opekepe.gr. Επιπλζον αποδζχεται τθν περαιτζρω επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των 

προςωπικϊν δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων. ε κάκε 

περίπτωςθ τθροφνται οι κείμενεσ διατάξεισ περί προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 

Άρκρο 8 

Αξιολόγθςθ των Αιτιςεων Στιριξθσ 

 

8.1. Διοικθτικόσ ζλεγχοσ των Αιτιςεων Στιριξθσ 

κοπόσ τθσ διαδικαςίασ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των δυνθτικϊν 

δικαιοφχων κατά το διοικθτικό ζλεγχο (αξιολόγθςθ) των αιτιςεων ςτιριξθσ και θ επιλογι από τθν ΟΣΔ των 

αιτιςεων που κα ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ. 

Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ των αιτιςεων ςτιριξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξζταςθσ των προςφυγϊν, 

διενεργείται από ειςθγθτζσ που ορίηονται με απόφαςθ τθσ ΕΔΠ LEADER/CLLD. Οι ειςθγθτζσ, υποβάλλουν τθν 

ειςιγθςι τουσ ςτθν ΕΔΠ, θ οποία καταλιγει με δικαίωμα τροποποιιςεων ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ.  

Οι ειςθγθτζσ δφναται να είναι: 

α. ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ, 

β. άλλα ςτελζχθ του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ, 

γ. υπάλλθλοι άλλων φορζων του Δθμοςίου ι και ανεξάρτθτοι αξιολογθτζσ. τθν περίπτωςθ ανεξάρτθτων 

ειςθγθτϊν, θ επιλογι τουσ γίνεται υποχρεωτικά, μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που 

διενεργεί θ ΟΣΔ . 

ε κάκε περίπτωςθ εξαςφαλίηεται ότι άτομα που ζχουν λειτουργιςει ωσ ειςθγθτζσ αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ 

ςτιριξθσ δε ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ προςφυγισ που αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ.  

Επιπλζον, εξαςφαλίηεται ότι για τα άτομα που μετζχουν ςτθ παραπάνω διαδικαςία, δεν ςυντρζχουν λόγοι 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, μζςω υποβολισ κατάλλθλθσ διλωςθσ. 

http://transpay.opekepe.gr/
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Επίςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο φορζασ που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ  είναι ο δικαιοφχοσ τθσ ςτιριξθσ, οι 

διοικθτικοί ζλεγχοι διενεργοφνται από πρόςωπα ανεξάρτθτα από τθν εν λόγω ΟΣΔ.  

τον διοικθτικό ζλεγχο, ςφμφωνα με το άρκρο 48, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται επαλικευςθ 

των παρακάτω ςθμείων:  

1. τθσ  εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και τθσ πλθρότθτασ αυτισ. 

2. των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ, των δεςμεφςεων και άλλων υποχρεϊςεων που ςυνδζονται με τθν ενζργεια 

για τθν οποία ηθτείται ςτιριξθ, 

3. τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα κριτιρια επιλογισ, 

4. του εφλογου χαρακτιρα των υποβλθκειςϊν δαπανϊν του άρκρου 67 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο α) του 

κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013, εξαιρουμζνων των ςυνειςφορϊν ςε είδοσ και του κόςτουσ απόςβεςθσ. 

Επιπροςκζτωσ των ανωτζρω εξετάηεται ο ολοκλθρωμζνοσ και λειτουργικόσ χαρακτιρα τθσ υπό ζνταξθσ πράξθσ.  

Πράξεισ των οποίων το φυςικό αντικείμενο δεν ςυνιςτά ολοκλθρωμζνο ι/και λειτουργικό χαρακτιρα δεν είναι 

επιλζξιμεσ για ενίςχυςθ. 

τθ ςυνζχεια γίνεται θ αξιολόγθςθ όλων των αιτιςεων ςτιριξθσ και βακμολόγθςθ των όλων των κριτθρίων 

επιλογισ και προςδιορίηεται ο ςυνολικόσ εγκρινόμενοσ προχπολογιςμόσ και το ιςχφον ποςοςτό ςτιριξθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ και το «εφλογο κόςτοσ» των προτεινόμενων δαπανϊν. 

ε κάκε περίπτωςθ ο ανωτζρω περιγραφόμενοσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ και θ βακμολόγθςθ όλων των  κριτθρίων 

επιλογισ διενεργείται πλιρωσ για κάκε αίτθςθ ςτιριξθσ ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα οποιουδιποτε 

ςταδίου.  

Με βάςθ τα παραπάνω, θ ΟΣΔ ςυντάςςει Πίνακα Αποτελεςμάτων, που περιλαμβάνει: τισ παραδεκτζσ (εκείνεσ 

που πλθροφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ) και τισ μθ παραδεκτζσ (εκείνεσ που δεν πλθροφν τα κριτιρια 

επιλεξιμότθτασ) αιτιςεισ ςτιριξθσ και, οι οποίεσ κατατάςςονται ενιαία ανά Τποδράςθ και με φκίνουςα 

βακμολογικι ςειρά, με τθν ζνδειξθ «παραδεκτι» ι «μθ παραδεκτι».  

Πιο αναλυτικά ςτον Πίνακα Αποτελεςμάτων  περιλαμβάνονται: 

1. οι αιτιςεισ που κρίνονται παραδεκτζσ προσ ςτιριξθ, των οποίων ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δθμόςιασ 

δαπάνθσ δεν υπερβαίνει ακροιςτικά τον αντίςτοιχο τθσ πρόςκλθςθσ και των οποίων θ βακμολογία είναι 

μεγαλφτερθ του ελαχίςτου ορίου που ζχει τεκεί ςτθν πρόςκλθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ,  

2. οι αιτιςεισ οι οποίεσ, κρίνονται μεν παραδεκτζσ, των οποίων ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δθμόςιασ 

δαπάνθσ υπερβαίνει ακροιςτικά, τον αντίςτοιχο τθσ πρόςκλθςθσ και των οποίων θ βακμολογία είναι 

μεγαλφτερθ του ελαχίςτου ορίου που ζχει τεκεί ςτθν πρόςκλθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ, αλλά 

λόγω εξάντλθςθσ τθσ διατικζμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ δεν 

εντάςςονται, 

3. οι αιτιςεισ που κρίνονται «μθ παραδεκτζσ» προσ ςτιριξθ και οι λόγοι απόρριψισ τουσ, 

4. το οικονομικό αντικείμενο και θ βακμολογία των όλων αιτιςεων ςτιριξθσ, ζτςι όπωσ διαμορφϊκθκε από το 

διοικθτικό ζλεγχο. 

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ αναλυτικά ζχει ωσ εξισ:   

1) Οι ειςθγθτζσ αξιολόγθςθσ ορίηονται από τθν ΕΔΠ τθσ ΟΣΔ και είναι κατάλλθλων ειδικοτιτων αναφορικά με 

το είδοσ τθσ εκάςτοτε αξιολογοφμενθσ πράξθσ. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι δυνατι θ χριςθ 

εμπειρογνωμόνων.  

2) Ο ςυντονιςτισ τθσ ΟΣΔ χρεϊνει τουσ ειςθγθτζσ αξιολόγθςθσ φακζλουσ αίτθςθσ ςτιριξθσ προσ αξιολόγθςθ. 
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3) Ο ειςθγθτισ ςυντάςςει τθν ειςιγθςι του. 

4) Η ΟΣΔ ελζγχει το κακεςτϊσ de minimis μζςω τθσ υποβαλλόμενθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κακϊσ και μζςω του 

Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ  ϊρευςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων www.sorefsis.gr/soreusis/.  

5) Η ΕΔΠ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ειςιγθςθ αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνει τθν αξιολόγθςθ. 

Οι ειςθγιςεισ υποβάλλονται ςτθν ΕΔΠ για ζγκριςθ και ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και τθ 

ςφνταξθ του Προςωρινοφ Πίνακα Αποτελεςμάτων. ε περίπτωςθ που θ γνϊμθ τθσ ΕΔΠ αποκλίνει από αυτι των 

ειςθγθτϊν κατόπιν κατάλλθλθσ τεκμθρίωςθσ, διαμορφϊνεται ανάλογα ο Προςωρινόσ Πίνακασ Αποτελεςμάτων  

και αποςτζλλεται ςτθ Διαχειριςτικι τθσ αρμόδιασ Περιφζρειασ. 

Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ΕΔΠ των αιτιςεων ςτιριξθσ, αποτυπϊνονται ςτο ΠΚΕ  ςτο οποίο 

αναρτϊνται οι ειςθγιςεισ των ειςθγθτϊν και θ αξιολόγθςθ τθσ ΕΔΠ ςε ξεχωριςτά ζγγραφα. 

Κατά τθν αξιολόγθςθ θ ΟΣΔ δφναται να  ηθτιςει, τθν υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και 

διευκρινιςεων, εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ, που περιγράφεται ςτθν πρόςκλθςθ. 

υμπλθρωματικά ςτοιχεία είναι αυτά τα οποία, διορκϊνουν προφανι ςφάλματα τθσ αίτθςθσ ι των 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονταν ςτθν πρόςκλθςθ και εκδόκθκαν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

Οι διευκρινίςεισ είναι ςτοιχεία που ηθτοφνται με ςκοπό τθν αποςαφινιςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων και τθν 

καλφτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ τα παραπάνω υποβάλλονται, ςτθν ΟΣΔ και ςυμπλθρϊνουν τον φάκελο τθσ αίτθςθσ 

ςτιριξθσ. 

Οι δαπάνεσ, ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ τουσ, αξιολογοφνται με χριςθ κατάλλθλου ςυςτιματοσ 

αξιολόγθςθσ, όπωσ δαπάνεσ αναφοράσ (πίνακασ τιμϊν ΟΣΔ), ςφγκριςθ των διαφόρων προςφορϊν, 

διαςταυρωτικόσ ζλεγχοσ προςφορϊν ομοειδϊν προϊόντων άλλων πράξεων ι με τθ χριςθ διαδικτφου, από τουσ 

ειςθγθτζσ τθσ  αξιολόγθςθσ. 

Επίςθσ, θ ΟΣΔ οφείλει επιπλζον να λαμβάνει υπόψθ τουσ και τουσ  επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ των 

προμθκευτϊν κακϊσ και ςχετικζσ μελζτεσ προςδιοριςμοφ του εφλογου κόςτουσ που ζχουν καταρτιςτεί για τον 

ςκοπό αυτό και ζχουν υποςτθρίξει βάςεισ δεδομζνων τιμϊν αναφοράσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και 

κτιριακϊν υποδομϊν, εφόςον αυτζσ είναι διακζςιμεσ και επικαιροποιθμζνεσ. 

Για τον υπολογιςμό του εφλογου κόςτουσ, ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για λοιπζσ 

δαπάνεσ πλθν κτιριακϊν υποδομϊν. Εφόςον το μοναδιαίο ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν υπερβαίνει, ςε αξία τα 

1.000€, ι τα 5.000€  ςυνολικοφ ποςοφ  ανά είδοσ, απαιτοφνται τρεισ (3) ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ για το εν λόγω 

τεμάχιο, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Οι ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και 

εφάμιλλα προϊόντα. Η ΟΣΔ καλείται να αξιολογιςει τόςο τισ οικονομικζσ παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο 

και τισ ποιοτικζσ. Ζτςι είναι δυνατό να γίνει δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα 

οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχουσ να τεκμθριϊνει και θ ΟΣΔ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι 

ποιότθτα ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ  που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. 

Όςον αφορά ςτισ δαπάνεσ που αφοροφν κτιριακζσ υποδομζσ ο ζλεγχοσ του «εφλογου κόςτουσ» κα 

πραγματοποιείται μζςω ςχετικϊν εγκεκριμζνων Πινάκων Σιμϊν Μονάδοσ. Οι Πίνακεσ αυτοί κα προτείνονται 

από τθν ΟΣΔ και κα εγκρίνονται από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ ςε ςυνάρτθςθ με τα ςτοιχεία 

διακζςιμων ςχετικϊν μελετϊν που ζχουν καταρτιςτεί για τον ςκοπό αυτό, και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

Επιςθμάνςεισ -  Οδθγίεσ: 

http://www.sorefsis.gr/soreusis/
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάκεςθσ και του φυςικοφ φακζλου των αιτιςεων ςτιριξθσ ςτθν ΟΣΔ, ο 

ςυντονιςτισ ορίηει ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ προκειμζνου να πραγματοποιιςουν επιτόπια επίςκεψθ ςτον προτεινόμενο 

χϊρο υλοποίθςθσ όλων των αξιολογθμζνων πράξεων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

Σα αποτελζςματα τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ αποτυπϊνονται ςε ζκκεςθ αυτοψίασ (Παράρτθμα ΙΙ, Τπόδειγμα 

ΙΙ_5), θ οποία ςυνοδεφεται από φωτογραφικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Η ζκκεςθ αυτοψίασ 

ςυνοδεφει, τθν ειςιγθςθ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςτιριξθσ προσ τθν ΕΔΠ. Εξαιροφνται τθσ διαδικαςίασ οι 

άυλεσ ενζργειεσ. 

ε περίπτωςθ που ζνασ δικαιοφχοσ επικυμεί τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, αμζςωσ μετά τθν 

οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςισ του, τότε ο Δικαιοφχοσ το γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτθν ΟΣΔ και θ ΟΣΔ κατά 

προτεραιότθτα πραγματοποιεί επιτόπια επίςκεψθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

Προκειμζνου μία αίτθςθ να κρικεί παραδεκτι προσ ςτιριξθ, κα πρζπει θ ςυνολικι τελικι βακμολογία τθσ, να 

υπερβαίνει τουσ τριάντα (30) βακμοφσ. 

 

8.2 Δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ – Ρίνακασ αποτελεςμάτων  

Η  ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ διενεργεί δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο μετά και τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ από τθν ΕΔΠ. 

Ο  δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ αξιολόγθςθσ από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, 

διενεργείται ςτο ΠΚΕ. Ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται τουλάχιςτον ςτο 5% του αρικμοφ 

των αιτιςεων ςτιριξθσ τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθσ. 

ε περίπτωςθ που ο φορζασ που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ, είτε φορείσ μζλθ τθσ ΟΣΔ, είτε φορείσ μζλθ του Δ.. 

του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΣΔ, είτε φορείσ μζλθ τθσ ΕΔΠ, είναι αιτοφντεσ, τότε οι αιτιςεισ τουσ τίκεται 

αυτομάτωσ ςτον δειγματολθπτικό ζλεγχο από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, πζραν του δείγματοσ 

του 5%. 

ε περίπτωςθ που ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα, θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ οφείλουν να αυξιςει το δείγμα ςτο 10%, του αρικμοφ των αιτιςεων ςτιριξθσ. 

ε περίπτωςθ που ο δειγματολθπτικόσ διοικθτικόσ ζλεγχοσ ζχει ευριματα που τεκμθριϊνουν ςυςτθμικό λάκοσ, 

θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ καλεί τθν ΟΣΔ να επαναξιολογιςει όλεσ τισ αιτιςεισ ςτιριξθσ και 

θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται από τθν αρχι. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ δειγματολθπτικοφ ελζγχου από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ δθμοςιοποιείται ο Πίνακασ Αποτελεςμάτων ο οποίοσ ςυνοδεφεται από ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθν 

πρόςβαςθ των αιτοφντων ςτο αναλυτικό αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου, όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτο 

ΠΚΕ, για τθ δυνατότθτα υποβολισ ενδικοφανοφσ προςφυγισ, τον τρόπο, τον τόπο και τισ προκεςμίεσ 

υποβολισ τθσ εν λόγω προςφυγισ. 

Ο Πίνακασ Αποτελεςμάτων  δθμοςιοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο για τθν ενθμζρωςθ των αιτοφντων. 

Επιπλζον, θ ΟΣΔ ενθμερϊνει και ατομικά τον κάκε αιτοφντα για το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, με απόδειξθ 

παραλαβισ αναφζροντασ το δικαίωμα κάκε δικαιοφχου για τθν υποβολι ενδικοφανοφσ προςφυγισ και ότι ο εν 

λόγω Πίνακασ Αποτελεςμάτων κεωρείται προςωρινόσ και θ οριςτικοποίθςι του κα προζλκει  μετά τθν εξζταςθ 

των τυχόν υποβλθκειςϊν προςφυγϊν, λαμβανομζνου υπόψθ τθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ βακμολογικισ 

ακολουκίασ των δικαιοφχων και τθ διακεςιμότθτα των οικονομικϊν πόρων ανά υποδράςθ.  
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Άρκρο 9 

Ενδικοφανισ προςφυγι 

9.1 υςτινεται Επιτροπι Ενδικοφανϊν Προςφυγϊν με απόφαςθ τθσ ΕΔΠ. Η διαδικαςία ενςτάςεων ακολουκεί 

το άρκρο 43 παρ. 7 τθσ υπ’ αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20.10.2016 Τπουργικισ Απόφαςθσ των 

«Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΤΘΤ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) 

Τπουργικισ Απόφαςθσ για τουσ Εκνικοφσ  Κανόνεσ Επιλεξιμότθτασ Δαπανϊν για τα Προγράμματα ΕΠΑ 

2014-2020» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016),  όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

Επιπλζον, εξαςφαλίηεται ότι για τα άτομα που μετζχουν ςτθ παραπάνω διαδικαςία, δεν ςυντρζχουν λόγοι 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, μζςω υποβολισ κατάλλθλθσ διλωςθσ. 

Ο δικαιοφχοσ κάνοντασ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ΠΚΕ (www.ependyseis.gr) υποβάλει τθν προςφυγι του 

/τθσ επί των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ με τθν ανάλογθ τεκμθρίωςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 

δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία γνωςτοποίθςθσ τουσ. 

9.2 Ο δικαιοφχοσ οριςτικοποιεί τθν προςφυγι του ςτο ΠΚΕ και το εκτυπωμζνο αποδεικτικό κατάκεςθσ 

αποςτζλλεται μαηί με δικαιολογθτικά (όπου απαιτοφνται), ςτθν ΟΣΔ. Η προςφυγι εξετάηεται από τθν 

Επιτροπι Ενδικοφανϊν Προςφυγϊν εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ των προςφυγϊν 

και θ οποία ζχει οριςκεί ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Απόφαςθ ΕΔΠ. Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενδικοφανϊν 

Προςφυγϊν δεν μπορεί να είναι και αξιολογθτζσ των αιτιςεων ςτιριξθσ. 

Σα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ  των ενςτάςεων, αποτυπϊνονται ςτο ΠΚΕ.  

Επιπλζον, θ ΟΣΔ ενθμερϊνει και ατομικά όλουσ τουσ αιτοφντεσ προςφυγϊν για το αποτζλεςμα τθσ 

αξιολόγθςθσ αυτϊν, με απόδειξθ παραλαβισ. 

9.3 Με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ των προςφυγϊν, ςυντάςςεται ο Πίνακασ Κατάταξθσ τθσ αρχικισ 

αξιολόγθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των προτάςεων που εξετάςτθκαν ςτο πλαίςιο των προςφυγϊν 

κετικά και με βακμολογία μεγαλφτερθ ι ίςθ του τελευταίου εγκεκριμζνου δικαιοφχου του Πίνακα 

Αποτελεςμάτων, και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ ΕΔΠ, θ οποία δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτι τθσ 

Επιτροπισ Ενδικοφανϊν Προςφυγϊν, με τισ τελικά επιλεγμζνεσ αιτιςεισ ςτιριξθσ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των ενδικοφανϊν προςφυγϊν δθμοςιοποιείται, με κάκε 

πρόςφορο μζςο, ο  πίνακασ κατάταξθσ.  

Όλεσ οι αιτιςεισ ςτιριξθσ και τα αποτελζςματα των διοικθτικϊν ελζγχων μεταφζρονται ςτο ΟΠΑΑ με 

κατάλλθλθ υπθρεςία διαδικτφου που παρζχεται από το τελευταίο. 

Άρκρο 10 

Υπερδζςμευςθ ΤΡ 

Η ΕΔΠ δφναται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εξζταςθσ των 

ενδικοφανϊν προςφυγϊν , με απόφαςθ τθσ να εγκρίνει  αιτιςεισ ςτιριξθσ, μιασ ι περιςςότερων υποδράςεων, 

κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ (και μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ τεκείςασ από τθν ΟΣΔ βακμολογίασ), πζραν 

του προχπολογιςμοφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποδράςθσ, εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ πιςτϊςεισ:  

1. είτε κατόπιν απόφαςισ τθσ, για υπερδζςμευςθ τθσ τρζχουςασ πρόςκλθςθσ, μζχρι το 110% του 

προχπολογιςμοφ του ΣΠ. 

2. είτε κατόπιν απόφαςισ τθσ από ανακατανομι πόρων εντόσ κεματικϊν κατευκφνςεων του ΣΠ, χωρίσ 

αφξθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ. 

http://www.ependyseis.gr/
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3. είτε από ανακατανομι πόρων μεταξφ κεματικϊν κατευκφνςεων του ΣΠ, χωρίσ αφξθςθ του 

προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ. 

4. είτε από υπερδεφςμευςθ τθσ τρζχουςασ πρόςκλθςθσ, πζραν το 110% του προχπολογιςμοφ του ΣΠ. 

τθν περίπτωςθ (3) κα πρζπει να ζχει προθγθκεί και εγκρικεί ςχετικό αίτθμα, με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΤΕ ΠΑΑ 

2014-2020, από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ. 

τθν περίπτωςθ (4) κα πρζπει θ ΟΣΔ να αιτθκεί υπερδεφςμευςθ πόρων από τθν ΕΤΕ ΠΑΑ 2014-2020. Η ΕΤΕ 

ΠΑΑ 2014-2020 αποφαςίηει ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020 για τθν ζγκριςθ ι όχι του ςχετικοφ 

αιτιματοσ. 

ε περιπτϊςεισ ιςοβακμοφντων δυνθτικϊν δικαιοφχων, εντάςςονται όλοι εφόςον επαρκεί ο προχπολογιςμόσ 

τθσ υποδράςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν εντάςςεται κανείσ από τουσ ιςοβακμοφντεσ. 

Άρκρο 11 

Ζνταξθ πράξεων 

Για τισ αιτιςεισ που επιλζχκθκαν προσ ςτιριξθ από τθν ΟΣΔ και μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

ενδικοφανϊν προςφυγϊν, θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, εκδίδει Απόφαςθ Ζνταξθσ Πράξεων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 66 του Ν. 4314/2014, με τθν οποία κάκε αίτθςθ χαρακτθρίηεται ωσ 

πράξθ του ΠΑΑ 2014 – 2020 κατά τθν ζννοια του άρκρου 2.(9) Καν (ΕΕ) 1303/2013. 

Η ζκδοςθ του ςχεδίου Απόφαςθσ Ζνταξθσ δφναται να πραγματοποιείται ςτο ΟΠΑΑ με ευκφνθ τθσ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ αιτιςεισ και τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν. 

Κάκε Απόφαςθ Ζνταξθσ, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τον τίτλο τθσ πράξθσ, τον Κωδικό ΟΠΑΑ τθσ πράξθσ, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και τθν περίοδο επιλεξιμότθτασ τθσ πράξθσ, τουσ όρουσ χρθματοδότθςθσ, το 

χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ πράξθσ, γενικζσ διατάξεισ και το Σ.Δ.Π. του ΟΠΑΑ. 

Μεταξφ του δικαιοφχου και τθσ ΟΣΔ υπογράφεται ςφμβαςθ θ οποία περιλαμβάνει αναλυτικά όλουσ τουσ 

όρουσ που διζπουν τθν υλοποίθςθ τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ. 

Αναφορικά με το αναλυτικό φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε πράξθσ θ απόφαςθ παραπζμπει ςτθν 

αίτθςθ ςτιριξθσ, όπωσ αυτι ζχει υποβλθκεί από το δικαιοφχο ςτο ΠΚΕ και διαμορφωκεί κατά το διοικθτικό 

ζλεγχό τθσ. Ο τελικόσ διατάκτθσ τθσ απόφαςθσ είναι ο οικείοσ Περιφερειάρχθσ. 

Η Απόφαςθ Ζνταξθσ δφναται να περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ πράξεισ ανά πρόςκλθςθ. Η απόφαςθ 

αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςτθν ιςτοςελίδα 

του ΠΑΑ, κοινοποιείται ςτθν αρμόδια ΟΣΔ. Η ΟΣΔ τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά με απόδειξθ παραλαβισ και 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςε κάκε δικαιοφχο ςτισ διευκφνςεισ που ζχουν δθλωκεί κατά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ. 

Η ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςυςχετίηει ςτο ΟΠΑΑ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με τθν πράξθ ι τισ 

πράξεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι και για κάκε πράξθ που εντάςςεται, παράγεται αυτόματα από το 

ΟΠΑΑ ςχετικό ΣΔΠ. 

 

Άρκρο 12 

Ανάκλθςθ Ζνταξθσ Ρράξθσ 

Είναι δυνατό να αρκεί  θ απόφαςθ ζνταξθσ μιασ πράξθσ από το Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ λόγω 

τεκμθριωμζνων αδυναμιϊν εκτζλεςισ τθσ ι μθ τιρθςθσ των όρων  τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ Πράξθσ. 
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Διαςφαλίηεται επίςθσ το δικαίωμα των δικαιοφχων να αποςφρουν, ανά πάςα, ςτιγμι τθν αίτθςθ ςτιριξθσ που 

ζχουν υποβάλει, χωρίσ να παραβιάηεται θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των δικαιοφχων. 

Η διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ ανάκλθςθσ τθσ ζνταξθσ πράξθσ μπορεί να προκφψει: 

1. Με τθν υποβολι αιτιματοσ από το δικαιοφχο ςτο ΠΚΕ, ςε εφαρμογι του άρκρου 3 Καν (ΕΕ) 809/2014, 

ςτο οποίο αναλφονται οι λόγοι αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ ζνταξισ τθσ.  

2. Μετά από διαπιςτωμζνθ απάτθ βάςθ απόφαςθσ αρμόδιασ δικαςτικισ αρχισ. 

3. Κατά τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, ςτθν περίπτωςθ 

που διαπιςτϊνονται ςοβαρζσ αποκλίςεισ/εμπλοκζσ ςε ςχζςθ με τθν προγραμματιςκείςα πρόοδο ι τουσ 

όρουσ ζνταξισ τθσ. Ενδεικτικά και κατά περίπτωςθ Δράςθσ/Τποδράςθσ, θ διαδικαςία δφναται να 

ενεργοποιείται εφόςον επιβάλλεται κατόπιν ελζγχων εκνικϊν ι ευρωπαϊκϊν ελεγκτικϊν οργάνων ι όταν 

διαπιςτϊνεται: 

α. θ παρζλευςθ του χρόνου υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, χωρίσ ζγκριςθ ςχετικισ παράταςθσ 

β. μθ αποδεκτι απόκλιςθ του φυςικοφ αντικειμζνου 

γ. κακολικι αδυναμία πιςτοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου και τθσ επιλεξιμότθτάσ του με βάςθ τα 

πρωτότυπα παραςτατικά και λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ 

δ. άλλθ παράβαςθ του εκνικοφ ι κοινοτικοφ κεςμικοφ πλαιςίου θ οποία διενεργείται από τον δικαιοφχο 

δόλια και δεν επιδζχεται κεραπεία. 

Εφόςον, θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ ανάκλθςθσ γίνεται από τθν ΟΣΔ, θ τελευταία με απόφαςθ τθσ ΕΔΠ 

ειςθγείται ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ  τθν ανάκλθςθ τθσ ζνταξθσ τθσ εν λόγω πράξθσ από το ΠΑΑ 

2014-2020. 

τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται, θ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ ΟΣΔ, 

κζτει τθν πράξθ ςε κακεςτϊσ επιτιρθςθσ με αποςτολι προειδοποιθτικισ επιςτολισ ςτο δικαιοφχο με απόδειξθ 

παραλαβισ τθσ πράξθσ ςτθν οποία προςδιορίηονται οι αποκλίςεισ και κακορίηονται διορκωτικά μζτρα και 

περίοδοσ ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου. 

Μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου χωρίσ αυτόσ να ζχει προβεί ςτα 

ςυςτακζντα διορκωτικά μζτρα, θ πράξθ ανακαλείται με ευκφνθ τθσ ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ. 

τθν περίπτωςθ που για τθν ςυγκεκριμζνθ πράξθ, θ οποία ανακαλείται, ζχει καταβλθκεί πλθρωμι, τότε γίνεται 

ανάκτθςθ του ποςοφ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 4 Καν (ΕΕ) 640/2014. 

 

 

Άρκρο 13 

Τροποποίθςθ ΤΔ Ρράξεων 

Αιτιματα τροποποίθςθσ υποβάλλονται από τουσ δικαιοφχουσ θλεκτρονικά ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα 

Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ), καταχωρϊντασ τα ςχετικά πεδία του ςθμείου «ΑΙΣΗΜΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ» του 

ΠΚΕ. Ο δικαιοφχοσ επιςυνάπτει ςτο ΠΚΕ ζντυπο αιτιματοσ τροποποίθςθσ, το οποίο παρζχεται από τθν 

Δ.Α./ΕΦ ςτον ιςτότοπο τθσ ΟΣΔ αλλά και μζςω του ΠΚΕ, το οποίο ο δικαιοφχοσ αναπαράγει/κατεβάηει, το 

ςυμπλθρϊνει κατάλλθλα και το επιςυνάπτει ςτο ΠΚΕ ςε pdf μορφι. Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται, εντόσ πζντε 

εργάςιμων θμερϊν, να αποςτείλει ςτθν ΟΣΔ ςε φυςικι μορφι το αποδεικτό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ 
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τροποποίθςθσ κακϊσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και παραςτατικά προκειμζνου να τεκμθριϊςει το 

αίτθμα του. 

Η διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ μπορεί να προκφψει: 

1. Με τθν υποβολι αιτιματοσ τροποποίθςθσ ςτοιχείων τθσ πράξθσ από το δικαιοφχο προσ τθν ΟΣΔ. το 

αίτθμα κα πρζπει να αναφζρονται τα ςθμεία τροποποίθςθσ και να τεκμθριϊνονται επαρκϊσ οι λόγοι 

τροποποίθςθσ ςτοιχείων τθσ πράξθσ. το αίτθμα επιςυνάπτονται όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 

τεκμθριϊνουν το αίτθμα. Αντίςτοιχο αίτθμα υποβάλλεται και για τισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Καν. 640/2014. 

2. Κατά τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ, τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, ςτθν περίπτωςθ που 

διαπιςτϊνονται αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία τθσ πράξθσ όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ ι 

αποκλίςεισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ  (λόγω διαχειριςτικϊν προβλθμάτων, εμπλοκϊν ςτθν εκτζλεςθ 

τθσ πράξθσ κα.) 

Οι τροποποιιςεισ των πράξεων μποροφν να αφοροφν: 

1. τροποποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ, 

2. παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ, 

3. αλλαγι ςτοιχείων του δικαιοφχου (τθσ νομικισ μορφισ, τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ, τθσ μετοχικισ 

ςφνκεςθσ  κλπ.), 

4. μεταφορζσ ποςϊν μεταξφ «Κατθγοριϊν δαπανϊν», 

5. διόρκωςθ προφανϊν ςφαλμάτων (Άρκρο 4 Καν (ΕΕ) 809/2013). 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ από το δικαιοφχο και τθ διαπίςτωςθ 

τθσ ανάγκθσ αλλαγισ ςτοιχείων τθσ πράξθσ, θ αρμόδια ΟΣΔ εξετάηει τισ διαφοροποιιςεισ ιδίωσ ωσ προσ τθν 

ςφνδεςι τουσ με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ. 

ε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να τθροφνται οι όροι και προχποκζςεισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και να μθν 

αλλοιϊνεται το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςισ τθσ ςε βακμό που να κακιςτά τθν πράξθ μθ εντάξιμθ. Επιπλζον, 

οι ςχετικζσ μεταβολζσ δεν πρζπει να ςυνιςτοφν ςθμαντικι τροποποίθςθ τθσ πράξθσ κατά τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 71, παρ. 1 του Καν (ΕΕ) 1303/2013: 

1. παφςθ ι μετεγκατάςταςθ μιασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ περιοχισ του ΣΠ,  

2. αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ενόσ ςτοιχείου υποδομισ θ οποία παρζχει ςε μια εταιρεία ι 

δθμόςιο οργανιςμό αδικαιολόγθτο πλεονζκτθμα, 

3. ουςιαςτικι μεταβολι τθσ πράξθσ, που επθρεάηει τθ φφςθ τθσ, τουσ ςτόχουσ τθσ ι τθν εφαρμογι των όρων 

ζνταξθσ που κα μποροφςαν να υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ τθσ πράξθσ. 

Ο δικαιοφχοσ ζχει ωσ υποχρζωςθ να κάνει αναλυτικι περιγραφι ςτα ποςά, και ςτουσ λόγουσ τροποποίθςθσ, οι 

οποίοι πρζπει να ςυνάδουν με τθν φφςθ του ζργου και τθν προςτικζμενθ αξία τουσ. Με βάςθ το αποτζλεςμα 

τθσ εξζταςθσ, θ ΟΣΔ εγκρίνει ι απορρίπτει με απόφαςθ τθσ ΕΔΠ το ςχετικό αίτθμα. ε περίπτωςθ απόρριψθσ 

ενθμερϊνει εγγράφωσ το δικαιοφχο. 

ε περίπτωςθ ζγκριςθσ, θ ΟΣΔ αποςτζλλει το ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ  του δικαιοφχου, μαηί 

με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ ΕΔΠ, ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ϊςτε να προβεί ςε 

τροποποίθςθ του ΣΔΠ με ςχετικι απόφαςθ του οικείου Περιφερειάρχθ.  
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Η ΟΣΔ αφοφ ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ ςτο ΠΚΕ, μεταφζρει τα ςτοιχεία τθσ 

τροποποίθςθσ ςτο ΟΠΑΑ. 

Σροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που δεν επθρεάηουν τα ςτοιχεία τθσ πράξθσ π.χ. αντικατάςταςθ υλικοφ 

καταςκευισ, επουςιϊδεισ αλλαγζσ εξοπλιςμοφ, τροποποίθςθ κωδικϊν ι εργαςιϊν, κλπ και μεταφορζσ ποςϊν 

εντόσ  «Κατθγοριϊν Δαπανϊν», δφναται να γίνονται για λόγουσ απλοποίθςθσ με ευκφνθ τθσ ΟΣΔ και χωρίσ 

προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΕΔΠ, θ οποία κα ενθμερωκεί αναλυτικά για όλα τα ςχετικά αιτιματα ςε επόμενθ 

ςυνεδρίαςθ τθσ. 

Η τροποποίθςθ του ΣΔΠ προθγείται του αιτιματοσ πλθρωμισ, εφόςον το αίτθμα πλθρωμισ ςχετίηεται με τθν 

τροποποίθςθ. 

Σο πλικοσ των τροποποιιςεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιοφχοσ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ πζντε 

(5), κατά τθν διάρκεια του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ. 

 

Άρκρο 14 

Τροποποίθςθ Απόφαςθσ Ζνταξθσ 

Η διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ μπορεί να προκφψει από τα ακόλουκα: 

1. αλλαγι ςτοιχείων του Δικαιοφχου, 

2. οριηόντιεσ παρατάςεισ τθσ προκεςμίασ ολοκλιρωςθσ των πράξεων, 

3. μείωςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ ι των πράξεων που περιλαμβάνονται ςε μια 

απόφαςθ ζνταξθσ ςε ποςοςτό άνω του 20%, 

4. ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, ςε περίπτωςθ που ο τελικόσ προχπολογιςμόσ, διαφοροποιείται από τον αρχικά 

ενταγμζνο 

Ο τελικόσ διατάκτθσ τθσ απόφαςθσ είναι ο Περιφερειάρχθσ. Η απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 

από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια ΟΣΔ. Η ΟΣΔ τθν αποςτζλλει 

ταχυδρομικά με απόδειξθ παραλαβισ και θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςε κάκε δικαιοφχο ςτισ διευκφνςεισ που 

ζχουν δθλωκεί κατά τθν αίτθςθ ςτιριξθσ. 
 

Μ Ε  Ο Σ  Γ ’   
 

Άρκρο 15 

Ρροκαταβολι ςτο Δικαιοφχο 

Οι δικαιοφχοι μετά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ τουσ, ζχουν δικαίωμα να αιτθκοφν ςτθν ΟΣΔ, τθ χοριγθςθ 

προκαταβολισ. 

Σο ςυνολικό φψοσ τθσ προκαταβολισ ι των προκαταβολϊν μπορεί να ανζλκει μζχρι 50% τθσ δθμόςιασ 

δαπάνθσ που ςυνδζεται με τθν πράξθ. 

Η καταβολι τθσ προκαταβολισ ι των προκαταβολϊν, υπόκειται ςτθ ςφςταςθ τραπεηικισ εγγφθςθσ ι 

ιςοδφναμθσ εγγφθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 100% του ποςοφ τθσ προκαταβολισ. Η εγγφθςθ ςυςτινεται προσ 

του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίςτου χρόνου. το αίτθμα πλθρωμισ, που ζπεται τθσ προκαταβολισ, κα πρζπει να 

γίνει ολικι απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ.  
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τθν περίπτωςθ κρατικϊν ενιςχφςεων που χορθγοφνται βάςει του κανονιςμοφ  Ε.Ε. 651/2014, ςε περίπτωςθ 

χοριγθςθσ προκαταβολισ και προκειμζνου να μθν υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ τθσ ενίςχυςθσ, οι καταβολζσ 

των ενιςχφςεων και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανάγονται ςτθν αξία τουσ κατά το χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ 

(με βάςθ το προεξοφλθτικό επιτόκιο που ιςχφει κατά το χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ). Ο υπολογιςμόσ 

αυτόσ πραγματοποιείται πριν τθν τελικι δόςθ – αποπλθρωμι του ζργου.  

H προκαταβολι κα πρζπει να καλφπτεται από τισ δαπάνεσ που καταβάλλονται από το δικαιοφχο ςτο πλαίςιο 

τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και να δικαιολογοφνται με εξοφλθμζνα τιμολόγια ι λογιςτικά ζγγραφα ιςοδφναμθσ 

αποδεικτικισ αξίασ εντόσ τριϊν ετϊν από το ζτοσ καταβολισ τθσ προκαταβολισ, εάν θ θμερομθνία αυτι είναι 

προγενζςτερθ, ι τθν 30  Ιουνίου 2023.  

 

Άρκρο 16 

Αίτθςθ πλθρωμισ/προκαταβολισ Δικαιοφχου 

Οι πλθρωμζσ των ζργων γίνονται τμθματικά, με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί. 

Η υποβολι των αιτιςεων πλθρωμισ/προκαταβολισ πραγματοποιείται από τον δικαιοφχο, μζςω του 

Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ), ςτθν ΟΣΔ-ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.  

Σα Αιτιματα Πλθρωμισ / Προκαταβολισ υποβάλλονται από το δικαιοφχο θλεκτρονικά ςτο ΠΚΕ. Ο δικαιοφχοσ 

επιςυνάπτει ςτο ΠΚΕ ζντυπο αιτιματοσ πλθρωμισ / προκαταβολισ, το οποίο παρζχεται από τθν ΟΣΔ-

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ςτον ιςτότοπο τθσ ΟΣΔ www.trihonida.gr  και ςτο ΠΚΕ, το οποίο ο δικαιοφχοσ αναπαράγει και 

ςυμπλθρϊνει κατάλλθλα και το επιςυνάπτει ςτο ΠΚΕ ςε pdf μορφι. Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει 

ςε φυςικι μορφι τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και παραςτατικά όπωσ αυτά κα κακοριςκοφν με ςχετικι 

εγκφκλιο. ε κάκε περίπτωςθ το αίτθμα εξετάηεται με τθν υποβολι του φυςικοφ φακζλου εφόςον ζχει 

υποβλθκεί θλεκτρονικά. 

Η ορκι καταχϊρθςθ και υποβολι τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι του ΠΚΕ, θ πλθρότθτα 

αυτισ και θ εμπρόκεςμθ οριςτικοποίθςι τθσ είναι τθσ αποκλειςτικισ ευκφνθσ του αιτοφντα. Εφόςον θ αίτθςθ 

πλθρωμισ υποβλθκεί οριςτικϊσ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ από το ΠΚΕ 

από τθν οποία τεκμαίρεται το εμπρόκεςμο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ. 

Ο δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μζχρι πζντε (5) αιτιματα πλθρωμισ. το εν λόγω πλικοσ αιτθμάτων 

πλθρωμισ δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ προκαταβολι. 

Ο δικαιοφχοσ οφείλει να υποβάλλει τουλάχιςτον ζνα αίτθμα πλθρωμισ, εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία 

τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, φψουσ τουλάχιςτον 10%, τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ πράξθσ. 

Όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ και τα ζντυπα πλθρωμισ, θ ΟΣΔ κατά τον προςφορότερο τρόπο ενθμερϊνει τουσ 

δικαιοφχουσ π.χ. ανάρτθςθ των εντφπων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. 

Οι αιτιςεισ πλθρωμϊν που υποβλικθκαν μζςω του ΠΚΕ μεταφζρονται ςτο ΟΠΑΑ μζςω κατάλλθλθσ 

υπθρεςίασ του διαδικτφου που παρζχεται από το ΟΠΑΑ. 

Άρκρο 17 

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ επί των αιτιςεων πλθρωμισ/προκαταβολισ του Δικαιοφχου 

Η ΕΔΠ με απόφαςι τθσ, ορίηει Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ Πράξεων (ΕΠΠ) που αποτελείται από τουλάχιςτον 

δφο ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ, ςχετικά με το αντικείμενο τθσ πράξθσ. 

http://www.trihonida.gr/
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ε κάκε περίπτωςθ τα ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ, τα οποία ςυμμετείχαν ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ενςτάςεων, 

δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν ΕΠΠ των ςυγκεκριμζνων αιτιςεων ςτιριξθσ. 

Η ΕΠΠ διενεργεί διοικθτικό ζλεγχο με τθν υποςτιριξθ του ΠΚΕ και επιτόπια επίςκεψθ ςε όλα τα αιτιματα 

πλθρωμισ, προκειμζνου να πιςτοποιιςει το οικονομικό και φυςικό αντικείμενο. 

Για πράξεισ με επιλζξιμο προχπολογιςμό μζχρι 50.000€, δφναται να πραγματοποιθκεί μια επιτόπια επίςκεψθ 

ςτο τελευταίο αίτθμα πλθρωμισ τθσ πράξθσ. 

ε περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν δεν απαιτείται επιτόπια επίςκεψθ. 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει: 

1. τθν επαλικευςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια για τθν οποία ηθτικθκε και 

χορθγικθκε θ ςτιριξθ, 

2. τθν επαλικευςθ των δαπανϊν που προζκυψαν και των πλθρωμϊν που πραγματοποιικθκαν, 

3. τθν καταχϊρθςθ ςτο ΠΚΕ των αποτελεςμάτων του ελζγχου. 

Όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ και τα ζντυπα  πλθρωμισ, θ ΟΣΔ-ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ κατά τον προςφορότερο τρόπο 

ενθμερϊνει τουσ δικαιοφχουσ π.χ. ανάρτθςθ των εντφπων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. 

τθ ςυνζχεια, μετά τθν ολοκλιρωςθ του διοικθτικοφ ελζγχου του αιτιματοσ πλθρωμισ, θ ΟΣΔ καταβάλει 

δθμόςια δαπάνθ ςτον δικαιοφχο ςφμφωνα και με όςα περιγράφονται ςτθν Διαδικαςία Ι.6.5 του ΔΕ ζτςι όπωσ 

κάκε φορά ιςχφει. 

ε περίπτωςθ που μετά από τθν εξζταςθ ενόσ αιτιματοσ πλθρωμισ πράξθσ, από τθν ΟΣΔ, προκφπτει διαφορά 

μεταξφ του αιτοφμενου και του επιλζξιμου ποςοφ, τότε λαμβάνεται υπόψθ και το Άρκρο 63 του ΚΑΝ (ΕΕ) 

809_2014 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία ςτα αιτιματα πλθρωμισ, απεντάςςεται και 

θ καταβλθκείςα δθμόςια δαπάνθ επιςτρζφεται με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. 

Επιπλζον ο εν λόγω δικαιοφχοσ αποκλείεται από το Τπομζτρο 19.2 για το θμερολογιακό ζτοσ τθσ διαπίςτωςθσ 

κακϊσ και για το επόμενο. 

Με τθν επιφφλαξθ τθσ διακζςιμθσ χρθματοδότθςθσ από τθν αρχικι και τθν ετιςια προχρθματοδότθςθ και τισ 

ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ, θ ΟΣΔ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, εξαςφαλίηει 

ότι ο δικαιοφχοσ λαμβάνει πλιρωσ το ςυνολικό ποςό τθσ οφειλόμενθσ επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, το 

αργότερο 60 θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ από τον δικαιοφχο. 

Η προκεςμία πλθρωμισ των 60 θμερϊν μπορεί να διακοπεί από τθν ΟΣΔ-ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ςε δεόντωσ 

αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ όπου: 

1. το ποςό απαίτθςθσ πλθρωμισ δεν είναι απαιτθτό ι δεν ζχουν παραςχεκεί τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά 

ζγγραφα, 

2. ζχει κινθκεί διαδικαςία διερεφνθςθσ όςον αφορά ενδεχόμενθ παρατυπία που επθρεάηει τθν εν λόγω 

δαπάνθ. 

Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν ΟΣΔ, για τθ διακοπι και τουσ λόγουσ που 

οδιγθςαν ςε αυτι. 

Κανζνα ποςό δεν αφαιρείται οφτε παρακρατείται και δεν ειςπράττεται καμία ειδικι επιβάρυνςθ ι άλλο τζλοσ 

ιςοδφναμου αποτελζςματοσ που κα επζφερε μείωςθ των ποςϊν επιλζξιμθσ χρθματοδότθςθσ για τουσ 

δικαιοφχουσ. Εξαιροφνται κατά τθν τελευταία πλθρωμι οι παρακρατιςεισ ςτθ ΔΟΤ, ι ΕΦΚΑ, κλπ.  
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Οι Διοικθτικοί Ζλεγχοι των Αιτιςεων Πλθρωμισ καταχωρίηονται ςτο ΠΚΕ και μεταφζρονται ςτο ΟΠΑΑ μζςω 

κατάλλθλθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ που παρζχεται από το ΟΠΑΑ. 

 

Άρκρο 18 

Ανάκλθςθ αιτιματοσ - Διόρκωςθ προφανϊν ςφαλμάτων πλθρωμισ/προκαταβολισ 

Οι δικαιοφχοι μποροφν, οποιαδιποτε ςτιγμι, να ανακαλζςουν εγγράφωσ τθν αίτθςθ πλθρωμισ ι 

προκαταβολισ ι τμιμα αυτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3, Καν (ΕΕ) 809/2014. τθν περίπτωςθ αυτι 

ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.2 του ΔΕ, ζτςι όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Οι δικαιοφχοι μποροφν, ςε περιπτϊςεισ προφανϊν ςφαλμάτων, να διορκϊςουν και να προςαρμόςουν τθν 

αίτθςθ πλθρωμισ ι προκαταβολισ ι/και τα ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά, οποιαδιποτε ςτιγμι μετά τθν 

υποβολι τουσ (εφόςον δεν ζχει γίνει ανάλθψθ επόμενθσ ενζργειασ ςτο ΠΚΕ), ςφμφωνα με το άρκρο 4, Καν 

(ΕΕ) 809/2014. τθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται θ διαδικαςία Ι.6.3 του ΔΕ, ζτςι όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Σα παραπάνω αιτιματα υποβάλλονται ςτο ΠΚΕ. τθ ςυνζχεια τα εν λόγω αιτιματα ζτςι όπωσ παράγονται από 

το ΠΚΕ, υποβάλλονται υπογεγραμμζνα από το δικαιοφχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του ςυνοδευόμενα από όλα 

τα κατά περίπτωςθ ςχετικά δικαιολογθτικά εγγράφωσ ςτθν ΟΣΔ, το αργότερο εντόσ πζντε εργάςιμων θμερϊν 

από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ. 

Οι ανακλιςεισ (αιτιματα) καταχωρίηονται ςτο ΠΚΕ. Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ αυτϊν γίνεται  ςτο ΠΚΕ και 

μεταφζρεται ςτο ΟΠΑΑ, μζςω κατάλλθλθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ που παρζχεται από το ΟΠΑΑ.  

 

Άρκρο 19 

Υποχρεϊςεισ δικαιοφχων κατά τθν υλοποίθςθ  

Η κφρια υποχρζωςθ των δικαιοφχων κατά τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ  είναι να υλοποιοφν τθν επζνδυςθ 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν προκιρυξθ, ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και ςτο εκνικό κεςμικό πλαίςιο  όπωσ 

ιςχφει κάκε φορά. 

Επιπρόςκετα: 

1. Να μθ μεταβάλλουν το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ ενιςχυόμενθσ πράξθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ χωρίσ να ζχει προθγθκεί ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ ςτθν ΟΣΔ, ειςιγθςι τθσ και αντίςτοιχθ 

ζγκριςθ από τθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ. ε περίπτωςθ που, κατόπιν ςχετικοφ ελζγχου, 

διαπιςτωκεί μεταβολι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ χωρίσ να ζχει ακολουκθκεί  θ εν λόγω διαδικαςία, 

και διαπιςτωκεί ότι ο δικαιοφχοσ δεν τθρεί τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ι ότι θ διαφοροποίθςθ των 

κριτθρίων επιλογισ τον κακιςτά μθ επιλζξιμο, τότε ο δικαιοφχοσ απεντάςςεται και τυχόν ποςό ενίςχυςθσ 

που ζχει καταβλθκεί επιςτρζφεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. 
 

2. Να μθ χρθςιμοποιοφν πάγια ςτοιχεία που ζχουν ενιςχυκεί για δραςτθριότθτεσ που ζρχονται ςε αντίκεςθ 

με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ το παραπάνω από 

τθν ΟΣΔ ι τουσ αρμόδιουσ φορείσ του Άρκρου 2 τθσ παροφςθσ, ότι κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πράξθσ, τότε θ δθμόςια δαπάνθ που ζχει καταβλθκεί για τα ςυγκεκριμζνα πάγια επιςτρζφεται με τθν 

διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων. 
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3. Να μθ μεταβιβάηουν πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν ενιςχυκεί, εκτόσ εάν αυτά αντικαταςτακοφν, 

πριν τθν τελικι πλθρωμι τθσ πράξθσ, από άλλα, κυριότθτασ του δικαιοφχου και τουλάχιςτον ίςθσ αξίασ και 

δυναμικότθτασ, ανταποκρίνονται ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ πράξθσ. Ο δικαιοφχοσ οφείλει να 

γνωςτοποιιςει τθν αντικατάςταςθ ςτθν αρμόδια ΟΣΔ, 

 

4. Να πραγματοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ειςαγωγι ςτο ΠΚΕ δεδομζνων και εγγράφων 

που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ, τθν  παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο των πράξεων που 

υλοποιοφν, διαςφαλίηοντασ τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των ςτοιχείων που υποβάλλουν 

ςτο ΠΚΕ. 
 

5. Για τα κριτιρια επιλογισ των οποίων θ επίτευξθ τουσ επιτυγχάνεται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ 

υποβολισ αίτθςθσ ςτιριξθσ ο δικαιοφχοσ ζχει τθν πλιρθ υποχρζωςθ επίτευξθσ τουσ. ε περίπτωςθ που 

κατά υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ι ακόμα και μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτισ  γίνει αντιλθπτό από τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ του Άρκρου 2 τθσ παροφςθσ, θ μθ τιρθςθ κάποιου ι κάποιων από τα κριτιρια επιλογισ  

και θ εκ νζου βακμολόγθςθ τθσ πρόταςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα θ βακμολογία τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, να 

είναι μικρότερθ τθσ τιμισ βάςεωσ αξιολόγθςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ, τότε θ πράξθ 

απεντάςςεται και τυχόν καταβλθκείςα επιχοριγθςθ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ με τθν διαδικαςία των 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. 
 

6. Να αποδζχονται και να διευκολφνουν ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ από τθν ΟΣΔ και άλλα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα. 

 

Άρκρο 20 

Ολοκλιρωςθ Ρράξθσ 

Η ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ πραγματοποιείται με τθν κατάκεςθ του τελικοφ αιτιματοσ 

πλθρωμισ του δικαιοφχου, εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ, και ολοκλθρϊνεται με τθν 

Διαδικαςία Ι.6.6. του ΔΕ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παράγεται Βεβαίωςθ 

Ολοκλιρωςθσ Πράξθσ. 

 

Άρκρο 21 

Μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ δικαιοφχων 

Ο δικαιοφχοσ οφείλει να αποδζχεται και να διευκολφνει τουσ ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ, από τθν ΟΣΔ και 

τουσ αρμόδιουσ φορείσ ελζγχου. ε περίπτωςθ άρνθςθσ ελζγχου τότε επιςτρζφεται το ςφνολο τθσ δθμόςιασ 

δαπάνθσ που καταβλικθκε, με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. 

Ο Δικαιοφχοσ οφείλει για περίοδο τριϊν (3) ετϊν για ΜΜΕ, από τθν τελικι πλθρωμι του να μθν προβεί ςε: 

α) παφςθ ι μετεγκατάςταςθ μιασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ περιοχισ προγράμματοσ, 

β) αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ενόσ ςτοιχείου υποδομισ θ οποία παρζχει ςε μια εταιρεία ι 

δθμόςιο οργανιςμό αδικαιολόγθτο πλεονζκτθμα, 

γ) ουςιαςτικι μεταβολι που επθρεάηει τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ ι τθν εφαρμογι των όρων που κα μποροφςαν 

να υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ. 
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Ο δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ των όρων που προβλζπονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

Ο δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ δεν μπορεί να ενιςχυκεί από άλλο Εκνικό ι Κοινοτικό Πρόγραμμα για τθν 

υλοποίθςθ τθσ ίδιασ πρόταςθσ ι τμιματοσ αυτισ. 

Ο δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ οφείλει να μθν διακόψει τθν λειτουργία του και να λειτουργεί εντόσ τθσ περιοχισ 

του Σοπικοφ Προγράμματοσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν για ΜΜΕ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται επιςτροφι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ 

αναλογικά προσ τθν περίοδο για τθν οποία δεν εκπλθρϊκθκαν οι απαιτιςεισ.  

Ο δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ οφείλει να μθν μεταβιβάςει για οποιοδιποτε λόγο πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

που ζχουν ενιςχυκεί, εκτόσ εάν αυτά αντικαταςτακοφν από άλλα κυριότθτασ του φορζα και ανάλογθσ αξίασ, 

που ανταποκρίνονται ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ επζνδυςθσ (ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ απαιτείται ενθμζρωςθ τθσ 

αρμόδιασ ΟΣΔ) για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ 

ολοκλιρωςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται επιςτροφι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ αναλογικά προσ τθν 

περίοδο για τθν οποία δεν εκπλθρϊκθκαν οι απαιτιςεισ.  

Σε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Κανονιςμοφ ΕΕ 651/2014 ιςχφουν τα εξισ: 

α) Ο δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ οφείλει να μθν διακόψει τθν λειτουργία του και να λειτουργεί εντόσ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ 

ολοκλιρωςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται ολικι επιςτροφι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ. 

β) Ο δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ οφείλει να μθν μεταβιβάςει για οποιοδιποτε λόγο πάγια περιουςιακά 

ςτοιχεία που ζχουν ενιςχυκεί, εκτόσ εάν αυτά αντικαταςτακοφν από άλλα κυριότθτασ του φορζα και 

ανάλογθσ αξίασ, που ανταποκρίνονται ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ επζνδυςθσ (ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ 

απαιτείται ενθμζρωςθ τθσ ΟΣΔ-ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.) για χρονικό διάςτθμα 3 ετϊν, από τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται ολικι επιςτροφι τθσ δθμόςιασ 

επιχοριγθςθσ 

ε περίπτωςθ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ), από τον δικαιοφχο και οι 

οποίεσ επιτζλεςαν κριτιριο επιλογισ τθσ αίτθςθσ, τότε ο δικαιοφχοσ οφείλει να τισ ζχει δθμιουργιςει εντόσ 

12μινου από τθν τελικι πλθρωμι και να τισ διατθριςει τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ, από τθν δθμιουργία τουσ. 

ε αντίκετθ περίπτωςθ, επιβάλλεται  οικονομικι κφρωςθ ςχετικι με τισ ελλείπουςεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε 

ΕΜΕ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται από τον παρακάτω τφπο: 

Οικονομικι κφρωςθ = Επιχοριγθςθ Χ (1- a ) Χ b 

όπου: a = Πραγματικά δθμιουργθκείςεσ νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ/ υμβατικά 

δθλωκείςεσ νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 

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

και c= υμβατικά δθλωκείςεσ νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε ΕΜΕ 

ε κάκε περίπτωςθ θ οικονομικι κφρωςθ δεν κα είναι μεγαλφτερθ του 10% τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που 

καταβλικθκε. 

Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί τα κριτιρια επιλογισ, που αποτελοφν μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ, για τρία (3) 

ζτθ από τθν τελικι του πλθρωμι. ε αντίκετθ περίπτωςθ, αν ζνα ι περιςςότερα κριτιρια δεν ικανοποιοφνται 
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τότε επιςτρζφεται, με τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν, ποςοςτό τθσ Δθμόςιασ 

Δαπάνθσ που ζχει καταβλθκεί, και απορρζει από τον ακόλουκο τφπο:  

(α-β)/100 * γ/3 ζτθ Χ Δθμόςια Δαπάνθ. 

Όπου α θ βακμολογία του κριτθρίου κατά τθν αξιολόγθςθ,  

β θ νζα βακμολογία του κριτθρίου ςφμφωνα με τα ευριματα του ελζγχου και  

γ ο αρικμόσ των ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι  

Ο παραπάνω τφποσ εφαρμόηεται για κάκε κριτιριο επιλογισ που ελζγχεται και θ προσ ανάκτθςθ Δθμόςια 

Δαπάνθ υπολογίηεται ακροιςτικά. 

ε περίπτωςθ που θ επανεξζταςθ των κριτθρίων ζχει ωσ αποτζλεςμα θ βακμολογία του επενδυτικοφ ςχεδίου 

να είναι μικρότερθ τθσ τιμισ βάςεωσ αξιολόγθςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ, τότε επιςτρζφεται κατ 

αναλογία το ποςοςτό τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 71 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013.  

Η προσ ανάκτθςθ Δθμόςια Δαπάνθ υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:  

α*ΔΔ/3 ζτθ 

Όπου α το ζτοσ (1ο ι 2ο ι 3ο  ) κατά το οποίο διενεργείται ο ζλεγχοσ, μετά τθν τελευταία πλθρωμι και ΔΔ θ 

Δθμόςια Δαπάνθ που καταβλικθκε. 

Ειδικά για τισ πράξεισ που αφοροφν αποκλειςτικά τουριςτικά καταλφματα κα πρζπει  κατϋ ζτοσ μετά τθν 

τελικι πλθρωμι, να επιτφχουν τουλάχιςτον το 20% του ςτόχου που τζκθκε ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ για το 

αντίςτοιχο ζτοσ, ςε ότι αφορά τον αρικμό των διανυκτερεφςεων.  

Ο ςτόχοσ ελζγχεται για τρία (3) ζτθ μετά τθν τελικι πλθρωμι. Ωσ ζτοσ λογίηεται ζνα πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ, 

από τθν επομζνθ θμζρα τθσ τελικισ πλθρωμισ.  

ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ του ςτόχου αυτοφ επιβάλλεται Δθμοςιονομικι Διόρκωςθ που απορρζει από τον 

τφπο :  

((20%*α) - β)/100 * (Δθμόςια Δαπάνθ/3 ζτθ) 

Όπου α ο ςτόχοσ που τζκθκε ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ, όςον αφορά ςτον ετιςιο αρικμό διανυκτερεφςεων. 
β ο απόλυτοσ αρικμόσ των διανυκτερεφςεων για το ζτοσ που γίνεται ο ζλεγχοσ. 

Ο ζλεγχοσ που διενεργείται αφορά όλα τα παρελκόντα ζτθ από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του και όχι το 

τρζχον ζτοσ. Η Δθμοςιονομικι Διόρκωςθ επιβάλλεται ακροιςτικά και ανά ζτοσ.Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφνται 

κάκε ζτοσ και ςτα πλαίςια τθσ διάρκειασ των μακροχρονίων υποχρεϊςεων του να αποςτζλλει θλεκτρονικά ι 

εγγράφωσ ςτθν ΟΣΔ, αποδεικτικά τιρθςθσ των μακροχρονίων υποχρεϊςεϊν του, ζωσ τισ 31-12-2023 και ςτο 

μετζπειτα χρονικό διάςτθμα των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων του ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ. 

Οι ΟΣΔ διατθροφν λεπτομερείσ φακζλουσ με όλεσ τισ πλθροφορίεσ και τα δικαιολογθτικά ζγγραφα που 

απαιτοφνται, οι οποίοι φυλάςςονται επί 10 ζτθ από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των πράξεων.» 

 

Άρκρο 22 

Υποχρεϊςεισ δικαιοφχων για κζματα δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ 

φμφωνα με τουσ Εκτελεςτικοφσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) αρικ. 808/2014 (Άρκρο 13, Παράρτθμα ΙΙΙ) και αρικ. 

669/2016 (Άρκρο 1, Παράρτθμα ΙΙΙ), οι δικαιοφχοι πράξεων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΠΑΑ 2014-2020, 
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είναι υποχρεωμζνοι να προβοφν ςε ενζργειεσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τθ ςτιριξθ που λαμβάνουν 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ). Η μθ τιρθςθ των ελάχιςτων υποχρεωτικϊν 

κανόνων ενθμζρωςθσ επιςφρει κυρϊςεισ από τα ευρωπαϊκά και εκνικά όργανα ελζγχου.  

Οι κατ’ ελάχιςτον υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων του Τπομζτρου 19.2 (ιδιωτικζσ παρεμβάςεισ) ωσ προσ τθν 

τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ είναι: 

 Για πράξεισ των οποίων θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ είναι 50.000 – 500.000 Ευρϊ, απαιτείται θ ανάρτθςθ 

τουλάχιςτον μίασ αφίςασ ελάχιςτου μεγζκουσ Α3 ι πινακίδασ με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πράξθ, ςε 

ςθμείο εφκολα ορατό, επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι ςυνδρομι από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν 

Ελλάδα. 

 Για πράξεισ που αφοροφν ςε αγορά εξοπλιςμοφ, ι υποδομζσ ι καταςκευαςτικά ζργα, των οποίων θ 

ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ υπερβαίνει τισ 500.000 Ευρϊ, ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα 

ςθμαντικοφ μεγζκουσ (δίνονται ςχετικζσ διευκρινίςεισ ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ.1. 

Σο αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, ο δικαιοφχοσ τοποκετεί μόνιμθ 

αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό από το κοινό, όπου 

επιςθμαίνεται τουλάχιςτον θ περιγραφι τθσ πράξθσ και θ χρθματοδοτικι ςυνδρομι τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ. Σο υλικό καταςκευισ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ των μόνιμων πινακίδων κα 

πρζπει να εξαςφαλίηουν τθ μόνιμθ εγκατάςταςι τουσ. Εφόςον θ επεξθγθματικι πινακίδα που 

τοποκετείται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχει μόνιμο χαρακτιρα, δεν είναι απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ 

αναμνθςτικισ πλάκασ. 

 Ωσ προσ τθν αναγραφι του προχπολογιςμοφ αναγράφεται ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ, όπωσ 

αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, με διάκριςθ ςε Δθμόςια Δαπάνθ και Ιδιωτικι υμμετοχι.  

 Όςον αφορά ςτο βαςικό ςτόχο τθσ πράξθσ προτείνεται να είναι ςφντομοσ και να γίνεται επικοινωνιακι 

επεξεργαςία τθσ διατφπωςισ του, ϊςτε να είναι κατανοθτόσ από το ευρφ κοινό. 

 Για πράξεισ, ςτο πλαίςιο των οποίων λειτουργεί και ιςτότοποσ, κα πρζπει να γίνεται ςφντομθ περιγραφι 

τθσ πράξθσ και να αναφζρεται θ χρθματοδοτικι ςυνδρομι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ ςτθν 

αρχικι ςελίδα. Σα λογότυπα τοποκετοφνται ςτθ ςελίδα του ιςτοτόπου του δικαιοφχου ςε κζςθ που είναι 

ορατι και μζςα ςτο οπτικό πεδίο τθσ ψθφιακισ ςυςκευισ που τα απεικονίηει.  

 Σα λογότυπα τοποκετοφνται ςτθ ςελίδα του ιςτοτόπου του δικαιοφχου ςε κζςθ που είναι ορατι και μζςα 

ςτο οπτικό πεδίο τθσ ψθφιακισ ςυςκευισ που απεικονίηει. 

 ε περιπτϊςεισ που ο δικαιοφχοσ προβαίνει ςε ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω προωκθτικοφ υλικοφ 

(ζντυπου, θλεκτρονικοφ ι οποιουδιποτε άλλου είδουσ προωκθτικοφ υλικοφ) ι καταχωρίςεων ςτον τφπο, 

κα πρζπει να υπάρχει αναφορά ςτθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν 

Ελλάδα. Σο ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ κα πρζπει να είναι πάντα ευδιάκριτο και να βρίςκεται ςε προβεβλθμζνθ 

κζςθ. Η κζςθ και το μζγεκόσ του είναι ανάλογθ τθσ κλίμακασ του υλικοφ ι του εγγράφου που 

χρθςιμοποιείται. Επίςθσ θ αναφορά ςτο Σαμείο χρθματοδότθςθσ κα πρζπει να είναι ευανάγνωςτθ. 

 ε περιπτϊςεισ που ο δικαιοφχοσ προβαίνει ςε ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω τθλεοπτικϊν μθνυμάτων κα 

πρζπει να αναφζρεται το όνομα τθσ πράξθσ ςτο κυρίωσ πλαίςιο του κειμζνου τθσ διαφιμιςθσ και αυτό του 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2014-2020. Επίςθσ κα πρζπει ςτο τζλοσ του τθλεοπτικοφ 

μθνφματοσ να εμφανίηονται τα λογότυπα που προβλζπονται. Επιπλζον κα πρζπει να εκφωνείται θ φράςθ: 

«Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». 

 ε περιπτϊςεισ που ο δικαιοφχοσ προβαίνει ςε ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω ραδιοφωνικϊν μθνυμάτων να 

αναφζρεται κατά τθ διάρκεια του μθνφματοσ το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, το 

Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), το LEADER και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
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Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ: θ Ευρϊπθ επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, ενϊ ςτο κλείςιμο του 

μθνφματοσ να εκφωνείται «Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». 

 Οι πλθροφορίεσ και αναφορζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (θμαία, Σαμείο, ςφνκθμα, ςυγχρθματοδότθςθ 

κακϊσ και λογότυπο LEADER) πρζπει να καταλαμβάνουν νοθτά τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ, ι τθσ 

αναμνθςτικισ πλάκασ, ι τθσ αρχικισ ςελίδασ του ιςτοτόπου. Σα γραφικά πρότυπα τθσ θμαίασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/flag/index_el.htm. 

 ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθν ΟΣΔ ι τουσ αρμόδιουσ φορείσ του Άρκρου 2 τθσ παροφςθσ, ότι 

κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ δεν τθροφνται οι εν λόγω κανόνεσ δθμοςιότθτασ, γίνεται 

ςφςταςθ ςυμμόρφωςθσ ςτον δικαιοφχο. ε περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ παράβαςθσ, επιβάλλεται ποινι 

ςτον δικαιοφχο που αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ Πράξθσ με αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ 

Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ πράξθσ. 

 

 

Άρκρο 23 

Γενικά κζματα  

Αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ είναι παραρτιματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 

 

 

Ο Πρόεδρος ηης ΔΓΠ CLLD LEADER/ΔΠΑλΘ 
 
 
 
 

Γεώργιος Παπαναζηαζίοσ  
Γήμαρτος Αγρινίοσ 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α Τ Α  

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι:  

I_1 Τπόδειγμα Αίτθςθ τιριξθσ 

I_2 Τπόδειγμα Αίτθςθ ςτιριξθσ υμπλθρωματικά τοιχεία 

I_3 Κριτιρια Επιλεξιμότθτασ - Δικαιολογθτικά 

I_4 Κριτιρια Επιλογισ - Δικαιολογθτικά 

I_5 Πίνακασ Δικαιολογθτικϊν 

I_6 Τπόδειγμα διλωςθσ ΜΜΕ 

I_7 Τπόδειγμα Διλωςθσ de minimis 

I_8 Τπόδειγμα Μελζτθσ Βιωςιμότθτασ 

I_9 Τπεφκυνθ Διλωςθ Δικαιοφχου 

I_11 Πίνακεσ αιτοφμενων Δαπανϊν (προχπολογιςμόσ ςε μορφι Excel) 

I_12 Τπόδειγμα υποβολισ προςφυγισ 

I_13 Εγκεκριμζνοσ πίνακασ τιμϊν καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν 

I_14 Πίνακασ Ζνταςθ ενιςχφςεων, κανονιςμοί και ειδικοί όροι ανά Τπο-δράςθ 

I_15 1θ Πρόςκλθςθ_19 2 (Ιδιωτικά ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ) 

I_16 Οδθγόσ  Επιλεξιμότθτασ – Επιλογισ 

Ι_17α. Επιλζξιμοι ΚΑΔ ανά Τποδράςθ 

I_17β. Mθ επιλζξιμοι ΚΑΔ) ανά Τποδράςθ 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ:  

II_1 Τπόδειγμα Απόφαςθσ Ζνταξθσ.  

II_2 Οριςμόσ ΜΜΕ 

II_3 Οριςμόσ Προβλθματικισ Επιχείρθςθσ. 

II_4 Οδθγίεσ για τθν εξειδίκευςθ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ «Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτοµα  µε αναπθρία» 

II_5 Τπόδειγμα Ζκκεςθσ Αυτοψίασ 

II_6 Τπόδειγμα Πίνακα Αποτελεςμάτων 

II_7 Τπόδειγμα Σελικοφ Πίνακα Κατάταξθσ 

IΙ_8  Μοριοδότθςθ ξενοδοχείων κατθγορ. ΑΣΕΡΩΝ (YA 216-2015) 

II_9. Παράρτθμα Ι τθσ .Λ.Ε.Ε. με το ςχετικό link αναφορικά με το δαςμολόγιο / κλάςεισ ονοματολογίασ ςχετικά με 
εφαρμογι των δράςεων μεταποίθςθσ 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ 

III_1 Τπόδειγμα Πινακίδασ Ζργου 

III_2 Λογότυπα 

III_3 Ιςχφον Θεςμικό Πλαίςιο Προγράμματοσ 

III_4 Σοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ 

III_5 Χάρτθσ περιοχισ παρζμβαςθσ Σοπικοφ Προγράμματοσ 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV (Ι_14) 

ΙV  Ποςοςτά ενίςχυςθσ  ανά υποδράςθ /Κανονιςμοί / Ειδικοί Όροι Σοπικοφ Προγράμματοσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV (Ι_14) 

ΔΑΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

ΥΡΟ-
ΔΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΡΟΔΑΣΗΣ 
ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

ΥΡΟΔΑΣΗΣ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
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19.2.2.3 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτον τομζα του 

τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 19 

65% 

Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

1407/2013  

Ρολφ Μικρζσ ζωσ Μικρζσ 
Επιχειριςεισ 

 

19.2.2.4 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά 
τθν 1θ μεταποίθςθ, και 
του εμπορίου με ςκοπό 

τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 19 

 

Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

1407/2013 

Ρολφ Μικρζσ ζωσ Μικρζσ 
Επιχειριςεισ 

 

19.2.2.5 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
παροχισ υπθρεςιϊν για 

τθν εξυπθρζτθςθ του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ 

(παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά 

κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 19 

Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

1407/2013 

Ρολφ Μικρζσ ζωσ Μικρζσ 
Επιχειριςεισ 

 

19.2.2.6 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
οικοτεχνίασ και 

πολυλειτουργικϊν 
αγροκτθμάτων με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 

ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 17 

50% 
 

Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

1407/2013 

Ρολφ Μικρζσ 
ζωσ και 

Μεγάλεσ 
Επιχειριςεισ 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ, 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,  

Ν. 4235/2014 
και ΚΤΑ 

543/34450/24.
3.2017. Η 

επενδυτικι 
πράξθ κα 
πρζπει να 

αφορά μόνο 
ςε ζνα από τα 
δφο άρκρα (17 
ι 19) του Καν. 

(ΕΕ) 
1305/2013 και 

όχι και ςτα 
δφο άρκρα 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 19 

65% 
Κανονιςμόσ 

(ΕΕ) 
1407/2013 

Ρολφ Μικρζσ 
ζωσ Μικρζσ 
Επιχειριςεισ 
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ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

ΥΡΟ-ΔΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΡΟΔΑΣΗΣ 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
ΥΡΟΔΑΣΗΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
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19.2.3.1 

Οριηόντια εφαρμογι 
μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι 

ανάπτυξθσ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα 

γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 17 

50% 

Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

1305/2013, 
παράρτθμα ΙΙ 

Ρολφ Μικρζσ ζωσ και 
Μεγάλεσ Επιχειριςεισ                           
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΟΝΙΑ 

ΝΗΣΙΑ,  

19.2.3.3 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ 
επενδφςεων ςτον τομζα του 

τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 19 





Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

651/2014, 
άρκρο 14 

Μικρζσ & πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ // Δυτικι 

Ελλάδα,  



Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

651/2014, 
άρκρο 14 

Μικρζσ & πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ // Ιόνια Νθςιά,  

19.2.3.4 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ 
επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 
μεταποίθςθ, και του εμπορίου 
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 

ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 19





Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

651/2014, 
άρκρο 14 

Μικρζσ & πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ // Δυτικι 

Ελλάδα,  



Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

651/2014, 
άρκρο 14 

Μικρζσ & πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ // Ιόνια Νθςιά,  

19.2.3.5 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ 
επενδφςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ 

πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, 
χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά 

κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
1305/2013, 
άρκρο 19





Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

651/2014, 
άρκρο 14 

Μικρζσ & πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ // Δυτικι 

Ελλάδα,  



Κανονιςμόσ 
(ΕΕ) 

651/2014, 
άρκρο 14 

Μικρζσ & πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ // Ιόνια Νθςιά, 

τερεά Ελλάδα 

 

Τα ποςοςτά ενίςχυςθσ βάςει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14) ιςχφουν ζωσ τισ 31/12/2020 


