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ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
(CLLD) - LEADER - ΠΑΑ 2014-2020

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2020
Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 καταρτίστηκε από το Υπουργείο  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι-
λίας & Τουρισμού το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 
2014-2020). Η αναπτυξιακή στρατηγική του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη με 
στρατηγικούς στόχους την επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των 
πόρων, εστιάζοντας στη φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενο-
τήτων χρησιμοποιώντας ως κινητήρες της, την ανταγωνιστικότητα και την τοπική επιχειρηματικότητα.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CLLD
Τα τελευταία 25 χρόνια η πρωτοβουλία LEADER έχει αναδειχθεί στο πλέον απο-
τελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης στις περιοχές υλοποί-
ησής του.

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT», 
δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», βασίζεται 
στην προσέγγιση LEADER και αποτελεί τη μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης 
τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η προσέγγιση LEADER διατηρεί 
το βασικό στοιχείο της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης (bottom-up) 
στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δίδεται η 
δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης (CLLD) καθώς και της διεύρυνσης 
των περιοχών εφαρμογής. 

Η πολυταμειακή προσέγγιση προβλέπει την από κοινού εφαρμογή των 4 
ταμείων, δηλαδή: 
 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Διατηρούνται στο σύνολο τους οι καινοτόμες προσεγγίσεις των προηγούμενων 
προγραμματικών περιόδων και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα διεύρυνσης 
των τοπικών προγραμμάτων ως προς το είδος των σχεδιαζόμενων δράσεων 
αλλά και των περιοχών εφαρμογής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ CLLD / LEADER
 «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός για:
	 	Περιοχή εφαρμογής 
	 	Εταιρικό σχήμα 
	 	Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης / στόχοι / δράσεις 
 Πολύ-τομεακή προσέγγιση 
 Ενίσχυση δράσεων συνεργασίας 
 Πολύ-ταμειακή προσέγγιση (συνδυασμός δράσεων του ΕΓΤΑΑ και δράσεων 
των ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 
(ΠΑΑ 2014-2020)
Όραμα: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου»

Στρατηγικοί στόχοι: 
 Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα 
Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών

COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT (CLLD)
Ως εργαλείο επίτευξης της αναπτυξιακή στρατηγικής του ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια των οραμάτων και των στρατηγικών 
στόχων και επιλογών του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑλΘ 2014-2020 αποτελεί το εργαλείο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρω-
τοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT».
 Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» 
του ΠΑΑ 2014-2020
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ CLLD/LEADER του ΠΑΑ
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
CLLD/LEADER του ΠΑΑ

α/α ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Βορείων Τζουμέρκων Όλος ο Δήμος

2 Δωδώνης Όλος ο Δήμος

3 Ζαγορίου Όλος ο Δήμος

4 Ζίτσας Όλος ο Δήμος

5 Ιωαννιτών Όλος ο Δήμος εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών

6 Κόνιτσας Όλος ο Δήμος

7 Μετσόβου Όλος ο Δήμος

8 Πωγωνίου Όλος ο Δήμος

9 Ηγουμενίτσας Όλος ο Δήμος

10 Σουλίου Όλος ο Δήμος

11 Φιλιατών Όλος ο Δήμος
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (πιστώσεις) που κατανεμήθηκε στο τοπικό πολυταμει-
ακής προσέγγισης πρόγραμμά μας ανέρχεται σε 8.200.000,00 ευρώ, από τα οποία 6.700.000,00 ευρώ 
αντιστοιχούν στο ΕΓΤΑΑ και 1.500.000,00 ευρώ στο ΕΤΘΑ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) - LEADER» ΠΑΑ 2014-2020

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/
LEADER)

19.2 7.430.979,02 4.993.000,00 2.437.979,02

Στήριξη για την προπαρασκευαστική  και την υλοποίηση της 
συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

19.3 367.000,00 367.000,00 0,00

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση 19.4 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19
ΠΑΑ 2014-2020

 9.137.979,02 6.700.000,00 2.437.979,02

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 19.2 
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Μέσω του υπομέτρου μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν: 
Α) Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των 
στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι δημόσιου χαρακτήρα παρεμβά-
σεις δεν μπορούν να υπερβούν το 40% της Δημόσιας Δαπάνης του υπομέτρου.

Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην 
ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, είναι συν-
δεδεμένες με την επίτευξη των στόχων της τοπικής στρατηγικής, είναι σύμφωνες με 
τα όσα προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα.

ΣΤΟΧΟΙ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, καθώς και η 
στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι:
 Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα.
 Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες.
 Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών
 Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και της 
άυλης κληρονομιάς.
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου
 Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι θεματικές κατευθύνσεις αφορούν τα παρακάτω: 
 Τη διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
 Τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση 
του τουριστικού προϊόντος
 Τη διασύνδεση  τομέων και οικονομικών παραγόντων
 Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητα ζωής του τοπικού 
πληθυσμού
 Τη διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
 Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
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19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή 
μεταποίησης, εμπορίας 

και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα 

γεωργικό προϊόν με 
σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.

50%
Κανονισμός (ΕΕ) 

1305/2013, παράρτημα ΙΙ
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, 
εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση)

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυ-
σης επενδύσεων στον τομέα 
του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής.

65%
Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, 
άρθρο 22

Ίδρυση μη εισηγμένων μικρών & πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 

διανομή κερδών (μόνο για τις επιχειρήσεις 
υποδομών διανυκτέρευσης)

55%
Κανονισμός (ΕΕ) 

651/2014, 
άρθρο 14

Ίδρυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων 

στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μετα-
ποίηση, και του εμπορίου 

με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.

65%

Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014, 
άρθρο 22

Ίδρυση μη εισηγμένων μικρών & πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 

διανομή κερδών

55%

Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014, 
άρθρο 14

Ίδρυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων 

παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 
με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής.

55%

Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014, 
άρθρο 14

Ίδρυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων
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19.2.6.2

Επενδύσεις σε δασοκομικές 
τεχνολογίες και στην 

επεξεργασία, κινητοποίηση 
και εμπορία δασικών προ-

ϊόντων

65%

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013

(de minimis)
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση πολύ μικρών 

και μικρών επιχειρήσεων
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19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών 
επιχειρήσεων για διορ-

γάνωση κοινών μεθόδων 
εργασίας και τη κοινή 

χρήση εγκαταστάσεων και 
πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ή την εμπορία 
τουριστικών υπηρεσιών, 
που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό

65%

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013

(de minimis)

Τουλάχιστον πέντε (5) μικρές & πολύ μικρές επι-
χειρήσεις των υποδράσεων 19.2.2.3 & 19.2.3.3.

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία ΕΣΚ 
(Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συγκεντρωτικά οι υποδράσεις που αφορούν ιδιωτικά έργα έχουν ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
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19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στη  
μεταποίηση, εμπορία και 
/ ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα 
μη γεωργικό προϊόν για 

την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρα-

τηγικής

50%

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013

(de minimis)
Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, 
εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση)

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον 
τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής.

65%

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013

(de minimis)

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός και επέκταση 
υποδομών διανυκτέρευσης 

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός και επέκταση
 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

εστίασης και αναψυχής
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός και επέκταση 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
του τουριστικού κλάδου.

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων 
στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μετα-
ποίηση, και του εμπορίου 

με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής

65%

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013

(de minimis)

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων στην παραγωγή 

συγκεκριμένων ειδών μετά την α’ μεταποίηση 
(συγκεκριμένοι ΚΑΔ):

γλυκά και εδέσματα (μπακλαβάς, κανταΐφι, κλω-
στάρι, σκερ μπουρέκ, τσουμπέκια, καρυδάτο), 
ζυμαρικά (μακαρόνια, τραχανάδες, χυλοπίτες), 
κατεψυγμένα ή μη είδη διατροφής με αναφορά 

στις πίτες.
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση πολύ μικρών 

και μικρών βιοτεχνιών (συγκεκριμένοι ΚΑΔ):
τομείς της υφαντουργίας, ταπητουργίας, 

κηροποιείας, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, βαρε-
λοποιίας, κατασκευής κυψελών, αργυροχρυσο-

χοΐας, επεξεργασίας μαρμάρου και πέτρας.
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός και επέκταση των 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της 

υποδράσης 19.2.3.4.
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 
με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.

65%

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013

(de minimis)

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός και επέκταση 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών των ΚΑΔ της 

υποδράσης 19.2.3.5.
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
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Υποδράση 19.2.3.1: 
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γε-
ωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται  πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
(ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων), οι οποί-
ες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή με τελικά προϊόντα 
γεωργικά όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊ-
όντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Υποδράση 19.2.3.3: 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του του-
ρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής.
 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επι-
χειρήσεις.
Συγκεκριμένα ενισχύεται:
Α. ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων 
μορφών (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα) 3*, 4* και 5* (Ξενοδοχεία, 
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping))

Β. ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων 
μορφών μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 3 κλειδιών και άνω 
(Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, Τουριστικές επι-
πλωμένες κατοικίες). Η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ενι-
σχύεται μόνο σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Εξαιρείται 
και δε δύναται να ενισχυθεί η ίδρυση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δω-
ματίων και διαμερισμάτων στις κάτωθι Τοπικές Κοινότητες: Δήμος Δω-
δώνης: Τ.Κ. Αβγού, Επισκοπικού, Κρυφοβού, Σερβιανών, Αγίας Αναστα-
σίας. Δήμος Ζίτσας: Τ.Κ. Ασφάκας, Βατατάδων, Βλαχάτανου, Γαβρισιών, 
Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Πετσαλίου, Πρωτόπαππα, Ελεούσης, Αγίου 
Ιωάννου, Άνω Λαψίστης, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Κάτω Λαψίστης, 
Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου. Δήμος Ιωαννιτών: όλες οι Τοπικές & 
Δημοτικές Κοινότητες εκτός της Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων. Δήμος Ηγουμε-
νίτσας: η Δ.Κ. Ηγουμενίτσης και οι Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης, Αγίου Βλασίου, 
Γραικοχωρίου, Καστρίου, Κρυόβρυσης, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας 
Σελεύκειας. 
Γ. μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατά-
λυμα
Δ.  Ίδρυση επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυ-
χής, συγκεκριμένων ΚΑΔ.
Ε.  Ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου, 
συγκεκριμένων ΚΑΔ.

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

Υποδράση 19.2.2.2:
Eνίσχυση επενδύσεων στη  μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
(ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων), οι οποί-
ες δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση  προϊόντων του Παραρτήματος I 
της Συνθήκης για την περαιτέρω μεταποίησή τους με τελικό προϊόν εκτός 
παραρτήματος Ι (μη γεωργικό).

Υποδράση 19.2.2.3: 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Στο πλαί-
σιο της υποδράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις.

Συγκεκριμένα ενισχύεται:
Α. ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση υποδομών διανυκτέ-
ρευσης, σύμφωνα με  τα όσα περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 2986, ΦΕΚ 
3885/Β/2-12-2016 υπουργική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι τελικά 
θα κατατάσσονται σε μία από τις περιγραφόμενες στην ανωτέρω  ΚΥΑ 
μορφές. 
Β. ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός  και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής, συγκεκριμένων ΚΑΔ.
Γ. ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου, συγκεκριμένων ΚΑΔ.

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

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. επέκταση), στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση, αναβιώνο-
ντας  παραδοσιακές μεθόδους – συνταγές. Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις 
που αφορούν τη δημιουργία μονάδων στους τομείς της υφαντουργίας, 
ταπητουργίας, κηροποιείας, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, βαρελοποιίας, 
κατασκευής κυψελών, αργυροχρυσοχοΐας, επεξεργασίας μαρμάρου και 
πέτρας, καθώς και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με 
την μεταποιητική δραστηριότητα, είτε μεμονωμένα  με απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής δραστηριότητας. Επίσης ενι-
σχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων, στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και πα-
ραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση της υποδράσης 19.2.3.4.

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

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 
συγκεκριμένων ΚΑΔ, για επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό που παρέχουν 
υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Δράση 19.2.2: 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 
σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
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Δράση 19.2.6: 
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Υποδράση 19.2.6.2: 
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. επέκταση), συγκεκριμένων ΚΑΔ, οι οποί-
ες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών 
προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία (που προηγούνται της 
βιομηχανικής μεταποίησης) του ξύλου και των δασικών προϊόντων.

Δράση 19.2.7: 
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

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

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ μικρών επι-
χειρήσεων που συνδέονται με τον αγροτουρισμό (καταλύματα, χώροι 
εστίασης, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ) ώστε να βοηθηθούν να 
αναπτύξουν ή να οργανώσουν καλύτερα την εμπορία (marketing) των 
τουριστικών τους υπηρεσιών. Οι δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασί-
ας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε (5) μικρές επιχειρήσεις. 
Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας μικρών 
επιχειρήσεων μόνο όμως για νέα δραστηριότητα.

Για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα επιτρέπεται η υποβολή 
μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ ανά Υποδράση στο πλαί-
σιο της ίδιας Πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 
2014 - 2020.

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

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η ίδρυση  πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσε-
ων, συγκεκριμένων ΚΑΔ, στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγω-
γής ειδών μετά την α’ μεταποίηση, καθώς και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) 
είτε συνδυαστικά με την μεταποιητική δραστηριότητα, είτε μεμονωμένα  με απα-
ραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής δραστηριότητας. Επίσης 
ενισχύεται η ίδρυση συγκεκριμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του 
λιανικού εμπορίου, συγκεκριμένων ΚΑΔ, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση η 
επένδυση να γίνει σε υφιστάμενο κτίριο (όχι ημιτελές).

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

Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθεί η ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχει-
ρήσεων, συγκεκριμένων ΚΑΔ, που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές 
ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.
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Επιλεξιμότητα δαπανών 

Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται 
η οριστική υποβολή της αιτήσεως από το δικαιούχο στο Πληρο-
φορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με εξαίρεση τις 
πράξεις που εμπίπτουν στον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 η επιλεξιμότη-
τα των οποίων ξεκινάει από την 21/12/2016 ημερομηνία έγκρι-
σης του Τοπικού Προγράμματος (ΦΕΚ/Β/4111/21-12-2016). 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τε-
λική ένταξη της πράξης, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του 
δικαιούχου.

Όσον αφορά στις Γενικές Δαπάνες, είναι επιλέξιμες: 
1. από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμμα-
τος, ήτοι 21/12/2016 για χρήση των Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και 
1407/2013.
2. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήρι-
ξης για χρήση του Καν. (ΕΕ) 651/2014. 

Οι Γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να αφο-
ρούν αποκλειστικά το προτεινόμενο έργο.

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

Είδος ενίσχυσης και ποσά στήριξης

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

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιού-
χου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφο-
ρούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋ-
πολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλη-
σης. 

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια 
Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000,00 € την τριετία συναθροίζοντας 
και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα 
που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών, (τρέχον έτος και 2 προηγούμενα), σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα όρια προϋπολογισμών που τίθενται 
στο Άρθρο 4 της ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017), 
αφορούν στο Συνολικό Κόστος της πράξης.

Ιδιωτική συμμετοχή

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ότι αφορά την πράξη, προκύ-
πτει από τη διαφορά της Δημόσιας Δαπάνης από το Συνολικό Προϋπολο-
γισμό του έργου. 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της 
ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/
και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί εί-

ναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, 
όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για λήψη επενδυτικού 
δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών 
δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

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

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 
αριθ. 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της 
ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δα-
πανών και ο δικαιούχος οφείλει να το αποδεικνύει κατά την αίτηση, είτε 
μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα 
μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προ-
απαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή 
που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

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

Δυνητικοί Δικαιούχοι για τις ανωτέρω
υποδράσεις είναι:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις) 
που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
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Αίτηση πληρωμής/προκαταβολής 
Δικαιούχου

Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των 
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής/προ-
καταβολής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

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

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

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

Ο Δικαιούχος οφείλει για περίοδο τριών (3) ετών, από την τελική πληρωμή 
του να μην προβεί σε:

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

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

γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρ-
μογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στό-
χους.

Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, που αποτελούν μακρο-
χρόνιες υποχρεώσεις, για τρία (3) έτη από την τελική του πληρωμή. Σε αντί-
θετη περίπτωση, αν ένα ή περισσότερα κριτήρια δεν ικανοποιούνται τότε 
επιστρέφεται, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης που έχει καταβληθεί.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς -
Μίσθωση ακινήτων

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

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο Τοπικό Πρόγραμμα, γίνονται 
δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και 
του ακινήτου (υπό την προϋπόθεση να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέ-
ωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση έτσι ώστε να πληρείται 
ο χαρακτήρας κινήτρου στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται 
βάσει του Καν. ΕΕ 651/2014.

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

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

Σε περίπτωση που σκοπός της πράξης είναι αποκλειστικά ή εν μέρει ο  οι-
νοτουρισμός με την έννοια του Ν. 4276/2014(ΦΕΚ 155/Α/30−07−2014), 
τότε ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί στο σύνολό του ή στο μέρος που ανα-
λογεί στην επένδυση τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 1746/21-01-2015 (ΦΕΚ 
135/Β/2015).

Προκαταβολή στο Δικαιούχο

Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αι-
τηθούν στην ΟΤΔ, τη χορήγηση προκαταβολής. Το συνολικό ύψος της 
προκαταβολής ή των προκαταβολών μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της 
δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη. Η καταβολή της προ-
καταβολής ή των προκαταβολών, υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής 
εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού 
της προκαταβολής. Η εγγύηση συστήνεται προς του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι 
αορίστου χρόνου. Στο αίτημα πληρωμής, που έπεται της προκαταβολής, 
θα πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της προκαταβολής. 
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Βασικά Κριτήρια επιλεξιμότητας ιδιωτικών 
πράξεων

Ανάλογα με την υποδράση και τον Κανονισμό που εφαρμόζεται τα βασικά 
κριτήρια επιλεξιμότητας κατά περίπτωση έχουν ως εξής:

 Να πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του Κανονισμού που 
εφαρμόζεται.
 Η πρόταση να συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας.
 Η πρόταση να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης. 
 Να αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η 
υλοποίηση της πρότασης. 
 Για πρόταση εκσυγχρονισμού: να μην έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του 
ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα ή στην περίπτωση 
προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο να έχει παρέλθει κατά 
τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του.
 Η πρόταση να μην έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθε-
στώς της 5ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 
 Η πρόταση (είτε εκσυγχρονισμός είτε ίδρυση) να αφορά ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.
 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους κατά 
την αίτηση.
 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση.
 Ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο και δεν έχει υπερβεί το 67ο έτος 
της ηλικίας του κατά την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών 
εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. 
 Για φυσικά πρόσωπα να διασφαλίζεται ότι  δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης.
 Για νομικά πρόσωπα να διασφαλίζεται ότι  δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθά-
ρισης ή πτώχευσης.
 Ο υποψήφιος να αποδεικνύει την ύπαρξη ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με 
το χρηματοδοτικό σχήμα. 
 Στο δικαιούχο να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

Κριτήρια επιλογής ιδιωτικών πράξεων

Τα κριτήρια επιλογής ενδεικτικά κατά περίπτωση είναι: 
 Οι δικαιούχοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
 Ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας
 Προστασία του περιβάλλοντος και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας
 Εξοικονόμηση ύδατος
 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας
 Εξασφάλιση πρώτων υλών από ιδιοπαραγωγή
 Επεξεργασία πρώτων υλών που παράγονται με μεθόδους βάσει προτύπων
 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική
 Τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τη φύση της πρότασης
 Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης 
 Ετοιμότητα και σαφήνεια της πρότασης
 Ρεαλιστικότητα του κόστους
 

Ενδεικτικές Επιλέξιμες δαπάνες

 Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

 Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) 
εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων.

 Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον 
αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της μονάδας.

 Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού 
τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται 
απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης 
για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης αγο-
ρά μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της 
επένδυσης.  Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
ή πελατών.

 Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι 
αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.

 Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνι-
κών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φω-
τοτυπικών.

 Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων 
πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

 Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξο-
πλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και 
συμβούλων.

 Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και 
συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους 
της πράξης.

 Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, 
δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου 
εξοπλισμού (Υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.3.1).

 Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά - κατασκευή πα-
ραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες 
περιήγησης. Επίσης η αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις 
επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκ-
μηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 
30.000€ για τα οχήματα αυτά.
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Στο πλαίσιο της υποδράσης θα ενισχυθούν μόνο μικρής κλίμακας 
έργα ύδρευσης εντός οικισμών. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει 
σε μικρής κλίμακας έργα που αφορούν στη βελτίωση ή/και επέκτα-
ση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης. 
Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν σε έργα με σκοπό 
την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού σε περιοχές με μεγά-
λο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο, έργα 
διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο 
νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας, αντικατάσταση υφι-
στάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης, αντικατάσταση ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού σε αντλιοστάσια (ή μέρος αυτού), κλπ.  
Δεδομένου ότι οι εν λόγω υποδομές ύδρευσης περιλαμβάνουν και 
τμήματα εκτός οικισμών, αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων των οικισμών μπορούν να ενταχθούν και 
πράξεις που περιλαμβάνουν και εργασίες / φυσικό αντικείμενο και 
εκτός οικισμών.

Ποσοστό Επιχορήγησης:
 Α) για επενδύσεις που δεν παράγουν καθαρά έσοδα έως 100%
 Β) για επενδύσεις που παράγουν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32 της Υ.Α. 110427/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 για 
τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμμα-
τα ΕΣΠΑ 2014 - 2020, μετά την ολοκλήρωσή τους και ενδεχομένως 
κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, τα καθαρά έσοδα αφαιρούνται 
από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προ-
βλέψεων. (διενέργεια χρηματοοικονομικής ανάλυσης).

Δικαιούχοι: 
ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους καθώς και Φορείς Δημοσί-
ου Τομέα που έχουν την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της 
σχετικής πράξης.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης ο συνολικός προϋπολο-
γισμός δύναται να ανέρχεται μέχρι 2.000.000,00 €. 
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε: 
 Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής 
 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 Λοιπός Εξοπλισμός
 Εξοπλισμός ΑΠΕ
 Μελέτες (αφορά μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί 
κατά της υποβολή της αίτησης στήριξης)
 Δαπάνες για απόκτηση γης
 Δαπάνες απαλλοτριώσεων 
 Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών
 Δαπάνες μετατόπισης ή σύνδεσης ΟΚΩ εκτός ιδιωτικών συνδέ-
σεων 

Δράση 19.2.4
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:  

Υποδράση 19.2.4.1 
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικι-
σμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Άρθρο 20&1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014
Άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014 με ένταση ενίσχυσης 100%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
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 Σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση 
και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων που συνδέονται με άμεσο 
τρόπο με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συμπεριλαμβανομέ-
νων των μεταφράσεων.
 Άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 
εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης.
 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και 
πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημε-
ρωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να ενισχυθεί η προμήθεια χορευτικών 
στολών και μουσικών οργάνων. Ο φορέας θα πρέπει να έχει φυσική έδρα 
και υπόσταση εντός της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος.

Οι πράξεις που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πο-
λιτιστικών / ιστορικών / περιβαλλοντικών κ.λπ. στοιχειών της περιοχής 
ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και όχι την 
προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμ-
φερόντων.

Ποσοστό Επιχορήγησης: 
Α) για επενδύσεις που δεν παράγουν καθαρά έσοδα έως 100%
Β) για επενδύσεις που παράγουν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 32 της Υ.Α. 110427/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 για τους 
εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 
2014 - 2020, μετά την ολοκλήρωσή τους και ενδεχομένως κατά τη διάρ-
κεια υλοποίησής τους, τα καθαρά έσοδα αφαιρούνται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. (διενέργεια 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης).

Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των Άρθρων 53 και 55 του 
Καν.651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 
80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης. 

Δικαιούχοι: 
ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς με κα-
ταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης ο συνολικός προϋπολογισμός 
δύναται να ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € ή μέχρι 50.000,00 € (όταν αφο-
ρά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα). 
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
 Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 Λοιπός Εξοπλισμός
 Εξοπλισμός ΑΠΕ
 Μελέτες (αφορά μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί κατά 
της υποβολή της αίτησης στήριξης)
 Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής 
 Προβολή - προώθηση
 Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού 
 Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοι-
χείων 
 Κατασκευή - αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 Κατασκευή - αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων 

Υποδράση 19.2.4.5 
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται 
με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμι-
ση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπε-
ριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπερι-
λαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). 
Άρθρο 20&1δ και 1στ καν. (ΕΕ) 1305/2013
Άρθρο 53 του καν. (ΕΕ) 651/2014 με ένταση ενίσχυσης 100% όταν η πρά-
ξη δεν επιφέρει κέρδος.

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται:
Α. Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτι-
σμού, πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών, καθώς και των σχε-
τικών υποδομών (μουσεία, εκθετήρια, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά 
και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συ-
ναυλιών, άλλοι οργανισμοί στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα 
κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες παρόμοιες καλλιτεχνικές και 
πολιτιστικές υποδομές). Στην περίπτωση δημιουργίας μουσείου απαιτείται 
η ύπαρξη μουσειολογικής μελέτης.  

Β. Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική 
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυ-
χών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Ενδεικτικές ενέργειες: 
 Υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης, των αρχαιολογικών χώρων, 
των μνημείων, των ιστορικών χώρων και κτιρίων (γεφύρια, νερόμυλοι, 
βρύσες, πηγάδια, κλπ). 
 Φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή 
αναγνωρίζεται επισήμως ως πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές (αναπλάσεις τοπίων, αποκατάσταση υποβαθμι-
σμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων κλπ).
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Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή 
ή μόνο την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφι-
κή εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτοτσιμεντόστρωση.  Αφορά 
έργα που υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές και αφορούν σύνδε-
ση της γεωργικής γης ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με υφιστάμενες 
μεταποιητικές μονάδες (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, παράλληλα με την εξυ-
πηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις 
συντήρησης.
Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική 
κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου καθώς 
και σε δασικούς δρόμους.

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%

Δικαιούχοι: 
ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους καθώς και Φορείς Δημοσίου Τομέα 
που έχουν την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πρά-
ξης.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις ο συνολικός προϋπολογισμός 
δύναται να ανέρχεται μέχρι 600.000,00 €. 
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
 Συνολική δαπάνη κατασκευής έργου 
 Μελέτες (αφορά μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί κατά 
της υποβολή της αίτησης στήριξης)
 Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών
 Δαπάνες μετατόπισης ΟΚΩ

Επιλεξιμότητα

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει από την οριστική υποβολή της 
αίτησης στήριξης από τον δικαιούχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Εξαιρούνται οι δαπάνες για τα 
γενικά έξοδα, όπως περιγράφονται στο σημείο (γ) της παραγράφου 4.2, 
οι οποίες είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του 
κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 1303/2013, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και 
πληρωθεί από τον δικαιούχο μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, 
γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικεί-
μενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως 
δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από 
την στιγμή της ένταξης (και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023), 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της Υ.Α. 13215/30.11.17. 

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν 
είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχε-
τικές πληρωμές. 

Δράση 19.2.5 
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα, 
η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

Υποδράση 19.2.5.1 
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Άρθρο 17&1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014
Άρθρο 61 καν. (ΕΕ) 1303/2013 με ένταση ενίσχυσης 100%

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη 
και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της 
εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, 
με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει 
στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. 
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Προκαταβολή στο Δικαιούχο

Οι δικαιούχοι, μετά την ένταξη της πράξης τους, δύνανται να αιτηθούν 
στην ΟΤΔ, μέσω του ΟΠΣΑΑ, τη χορήγηση προκαταβολής, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 45 Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Το συνολικό ύψος της προκαταβολής ή των προκαταβολών μπορεί να 
ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη. 
Η καταβολή της προκαταβολής ή των προκαταβολών υπόκειται στη σύ-
σταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 
100 % του ποσού της προκαταβολής. 

Η εγγύηση συστήνεται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου. Στο 
αίτημα πληρωμής, που έπεται της προκαταβολής, θα πρέπει να γίνει ολι-
κή απόσβεση της προκαταβολής.

Αίτηση πληρωμής/προκαταβολής 
Δικαιούχου

Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποι-
ήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής/προκαταβολής πραγματοποιείται 
από τον δικαιούχο, μέσω του ΟΠΣΑΑ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι 
δικαιούχοι οφείλουν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, να αποστείλουν 
στην αρμόδια ΟΤΔ, αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης ή υπογεγραμμένο 
αντίγραφο αυτής, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, τα οποία θα ορισθούν με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μέχρι πέντε (5) αιτήματα 
πληρωμής. Στο εν λόγω πλήθος αιτημάτων πληρωμής δεν συμπεριλαμ-
βάνεται η προκαταβολή. 

Επίσης, οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, 
ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Σε περιπτώσεις δημοσίων έργων που οι οριστικές μελέτες και τα τεύ-
χη δημοπράτησης, δεν έχουν υποβληθεί με την αίτηση στήριξης, τότε θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την Απόφαση Ένταξης 
του έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού της 
προτεινόμενης πράξης που περιλήφθηκε στην αίτηση στήριξης. Σε αντί-
θετη περίπτωση ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιστον ένα αίτημα πληρω-
μής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της 
πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης. Η 
παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών 
αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανω-
τέρας βίας.
Για όλες τις πράξεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας πρό-
σκλησης, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή να μην επέλθει:
 παύση ή μετεγκατάσταση της δραστηριότητας εκτός της περιοχής του 
τοπικού προγράμματος
 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η 
οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλε-
ονέκτημα
 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την 
εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς 
στόχους. Ως ενδεικτική περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής αναφέρεται 
και η διαπίστωση περί πλημμελούς συντήρησης των έργων από τους δι-
καιούχους, με αποτέλεσμα αυτά να μην είναι πλέον λειτουργικά.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να 
επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης και την επιβολή των δι-
ατάξεων για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 
651/2014 πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει 
να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου, πριν από την υποβολή της 
αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους. Έναρξη εργασιών ορίζεται «το πρώτο χρονικό 
διάστημα μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την 
επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγ-
γελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την 
επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η 
εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών».

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών (προ-
σημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ’ αυτού 
(πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν:
 η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν 
συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,
 η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που 
χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή,
 η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για την 
υλοποίηση της πρότασης.
Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται αποδεικτικά ιδιοκτη-
σίας στο όνομα του δικαιούχου ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση ή προσύμφωνο 
τουλάχιστον για 15 έτη από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του 
αγροτεμαχίου στο οποίο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε περίπτωση εκσυγχρονι-
σμού, χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή/και υλοποίησης μικρών 
βοηθητικών κτισμάτων εντός του οικοπέδου, τουλάχιστον εννιά (9) έτη από την δημοσι-
οποίηση της πρόσκλησης.
Κατά την υποβολή φακέλου συμμετοχής, στα πλαίσια της αίτησης στήριξης, γίνονται δε-
κτά προσύμφωνα μίσθωσης/παραχώρησης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και 
του ακινήτου, ενώ τα συμφωνητικά θα πρέπει να προσκομίζονται πριν την έκδοση της 
απόφασης ένταξης της πράξης.

Έλεγχος νομιμότητας σταδίων 
εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων 

Ο έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων εφαρμόζεται σε πράξεις, 
που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρε-
σιών), πραγματοποιείται σύμφωνα με την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία και αφορά σε: 
1) έγκριση δημοπράτησης, 
2) έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης, 
3) έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης.
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Επιμέλεια σύνταξης:
Μώκος Ηλίας
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