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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα, 11/11/2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ.: 2359 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΕΥΕ ΠΑΑ – ∆ιαφοροποίηση    ΠΡΟΣ 

ΜΟΝΑ∆Α Α'       Πίνακας ∆ιανοµής 

Πληροφορίες: Τερέζα Κατσαρού 

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Αθηνών 58 

Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.:  210-527 5020 

Fax:  210-527 5079 

 

ΘΕΜΑ:  «Απαντήσεις σε ερωτήµατα προκηρύξεων τοπικών προγραµµάτων 

προσέγγισης LEADER» 

 

Σε συνέχεια ερωτηµάτων των Οµάδων σας που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Επένδυση που αφορά στη δηµιουργία πάρκου άγριων ζώων και αρπακτικών 

πτηνών (ζωολογικός κήπος) θεωρούµε ότι υπερβαίνει τα χρηµατοδοτικά όρια που 

τίθενται στο ΠΑΑ, προκειµένου να είναι λειτουργική και βιώσιµη. Εξάλλου, στις 

επιλέξιµες δαπάνες της ΚΥΑ 401/10-3-2010 δεν προβλέπεται προµήθεια ζώων, η 

οποία αποτελεί και το βασικό τµήµα της επένδυση τόσο από την άποψη του κόστους 

όσο και από την άποψη της λειτουργικότητας. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι στο ΚΑ∆ 

2008:93.21 δεν περιλαµβάνεται η δραστηριότητα αυτή. 

2. Το ανώτατο συνολικό κόστος ανά δράση αφορά στις δαπάνες που θεωρούνται 

επιλέξιµες προς συγχρηµατοδότηση. Εφόσον, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη δεν 

περιλαµβάνεται στο ανώτατο συνολικό κόστος µιας πρότασης. 

3. Στα κριτήρια επιλεξιµότητας που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της αριθ. 1577/22-7-

2010 Υ.Α., δεν περιλαµβάνεται κριτήριο σχετικά µε οποιοδήποτε κατηγορία 

συνταξιούχων, κατά συνέπεια εφόσον αυτοί δεν υπερβαίνουν το 65ο έτος ηλικίας 

µπορούν να είναι δυνητικοί δικαιούχοι των τοπικών προγραµµάτων.  

4. Η ίδρυση κρεοπωλείου περιλαµβάνεται στην πρώτη µεταποίηση του κρέατος και έτσι 

δεν µπορεί να είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο του υποµέτρου L311. Επιπλέον, τέτοιου 

είδους επένδυση δεν µπορεί να υλοποιηθεί στο υποµέτρο L123α, δεδοµένου ότι 

αφορά λιανική πώληση. 

5. Το κριτήριο επιλεξιµότητας 2.5 "Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου στο 

οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης" που ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ της 
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αριθ. 1577/22-7-2010 Υ.Α., εφαρµόζεται σε όλες τις δράσεις πλην της L314-4 

"Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών". Για την 

απόδειξη του κριτηρίου ισχύουν τα αναφερόµενα στην Παρατήρηση 1 των 

κριτηρίων επιλεξιµότητας του ανωτέρω παραρτήµατος. 

6. Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις που εντάσσονται στη δράση 4.2 του υποτοµέα "Μέλι" 

του υποµέτρου L123α και µετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε τη ∆/νση 

Προγραµµατισµού και Γ.∆. του ΥΠΑΑΤ, σηµειώνεται ότι αυτές µπορούν να 

υλοποιηθούν σε περιοχές που είναι και ορεινές και νησιωτικές, στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι ορεινές περιοχές της Κρήτης. 

7. Στην περίπτωση των δράσεων που αφορούν στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε 

επιχειρήσεις για ίδια κατανάλωση, ο µοναδικός περιορισµός ως προς την 

παραγόµενη ενέργεια είναι αυτή να µην υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες τις 

επιχείρησης. 

8. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί στη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας, αυτές δεν µπορούν να ενισχυθούν για το φυσικό αντικείµενο (κτιριακά, 

εξοπλισµός, περιβάλλον χώρος κ.λπ.) που είχε εγκριθεί και όφειλε να είναι 

ολοκληρωµένο και λειτουργικό. 

9. Η παραγωγή και τυποποίηση τσικουδιάς θα µπορούσε να ενισχυθεί στο πλαίσιο των 

δράσεων L311-7 και L312-3 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση". 

10. Στην περίπτωση µισθωµένου γηπέδου για την υλοποίηση επένδυσης γίνεται 

αποδεκτή η ύπαρξη αδειών (εγκρίσεις ΕΟΤ, άδεια δόµησης) στο όνοµα του 

ιδιοκτήτη. 

11. Στο πλαίσιο της δράσης L321-2 δύνανται να ενισχυθεί τόσο η ανέγερση νέων όσο 

και η βελτίωση υφιστάµενων κτιρίων. 

12. Στο πλαίσιο της δράσης L123β δύναται να ενισχυθεί επιχείρηση παραγωγής και 

εµπορίας καυσόξυλων. 

 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΙΒΑΡΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Αποδέκτες προς ενέργεια: 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ – Έδρες τους 

2.  Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

ΕΥ∆ ΠΑΑ 

ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα 

3.  Εσωτερική ∆ιανοµή: Μονάδες Β΄, Γ΄ και ∆΄ 


