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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Ν. Καβάλας περιλαμβάνει τους

παρακάτω Δήμους με τις αντίστοιχες σε αυτούς Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες :

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ( Km2 ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2001
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Τ.Κ ΧΑΛΚΕΡΟΥ 29,1 190 6,53
ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ.Κ  Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ 46,3 2301 49,70

Τ.Κ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 31 896 28,90

Τ.Κ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 10,3 761 73,88

Δ.Κ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 30,4 3295 108,39

Τ.Κ ΛΥΔΙΑΣ 10,1 832 82,38

Τ.Κ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 15,1 1697 112,38

Τ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 29 135 4,66

Τ.Κ ΚΟΡΥΦΩΝ 15,9 76 4,78

Τ.Κ ΛΙΜΝΙΑΣ 42,6 372 8,73

Τ.Κ ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ 19,9 43 2,16

Τ.Κ ΖΥΓΟΥ 21,9 2101 95,94

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Τ.Κ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 12,7 619 48,74

Δ.Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ1 46,9 8004 170,66

Τ.Κ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 22,1 883 39,95

Τ.Κ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 18,1 1793 99,06

Τ.Κ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ 9,5 849 89,37

Τ.Κ ΠΕΡΝΗΣ 26,2 941 35,92

Τ.Κ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ 9 594 66,00

Τ.Κ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ 19,5 530 27,18

Τ.Κ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ 26,7 476 17,83

Τ.Κ ΓΕΡΟΝΤΑ 14,8 450 30,41

Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 11 429 39,00

Τ.Κ ΞΕΡΙΑ 22,5 503 22,36

Τ.Κ ΑΒΡΑΜΗΛΙΑΣ 8,5 48 5,65

ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣ/ΛΗΣ

Τ.Κ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 10,1 178 17,62

Δ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ1 49,2 6116 124,31

Τ.Κ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ 10,6 1073 101,23

Τ.Κ ΚΗΠΙΩΝ 21,2 657 30,99

Τ.Κ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 14,5 1122 77,38

Τ.Κ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ 24,3 1746 71,85

ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ

Τ.Κ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ 5,8 687 118,45

Δ.Κ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 35,4 2451 69,24

Τ.Κ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ 20,8 706 33,94ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 23,5 1607 68,38

Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 35,9 631 17,58

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΙΕΡΕΩΝ
Τ.Κ ΜΕΣΙΑΣ 9,3 412 44,30
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Δ.Κ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 15,3 2489 162,68

Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 20,2 1325 65,59

Τ.Κ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 24,5 1152 47,02

Τ.Κ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 6,6 314 47,58

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Τ.Κ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 10,5 1003 95,52

Τ.Κ ΚΑΡΙΑΝΗΣ 33,8 985 29,14

Τ.Κ ΟΡΦΑΝΙΟΥ 14,5 774 53,38

Τ.Κ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 21,6 1302 60,28

Τ.Κ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 58,2 697 11,98

Τ.Κ ΓΑΛΗΨΟΥ 23,5 433 18,43

ΟΡΦΑΝΟΥ

Τ.Κ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 49,3 949 19,25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.087,70 57.627 52,98

*Σημείωση : Στις Δημοτικές Κοινότητες Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός

είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου

περιοχές των εν λόγω Δημοτικών Κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε

περίπτωση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη

χωροθέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Τοπικό

Πρόγραμμα και το εν λόγω Παράρτημα I.

1.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA

Οι περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης είναι οι εξής:

Α/Α Κωδικός Ονομασία Έκταση (Km2 )
1 GR 1120004 Στενά Νέστου 4,04
2 GR 1120005 Αισθητικό Δάσος Νέστου 49,34
3 GR 1150001 Δέλτα Νέστου 26,04
4 GR 1150005 Κορυφές Όρους Παγγαίου 21,13
5 GR 1150009 Κόλπος Παλαιού - Όρμος Ελευθερών 0,13
6 GR 1150010 Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής ελεύθερη περιοχή & παράκτια ζώνη 31,26

Ποσοστό στο σύνολο της Περιοχής Παρέμβασης 12,13%
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1.3. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη :
 Τις εισηγήσεις και απόψεις φορέων της προτεινόμενης ΠΠ και του τοπικού πληθυσμού,
 Tην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ΠΠ
 Την ανάλυση SWOT και τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών που

σχετίζονται με το σύνολο των Συνιστωσών Ενδογενούς Δυναμικού της ΠΠ.
 Tην αξιολόγηση των διαθρωτικών παρεμβάσεων που έγιναν κατά τα προηγούμενα χρόνια,

το Ε.Σ.Σ.Α.Α., καθώς και τις κατευθυντήριες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013 , τις
κατευθύνσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και ειδικά του Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER),

 Τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως ενσωματώνει την περιβαλλοντική διάσταση
(Γκέτεμποργκ), και τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ,

Η συνολική Στρατηγική  Τοπικής Ανάπτυξης  για την ΠΠ αποβλέπει :
στη δημιουργία μίας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής ανταγωνιστικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο με
υψηλότερη προστιθέμενη αξία  με κύρια συνιστώσα εφαρμογής την βελτίωση της Τοπικής
Διακυβέρνησης δηλαδή της αλληλεπίδρασης Φορέων, Τομέων και έργων μέσω της κινητοποίησης
του Ενδογενούς Δυναμικού (ΕΔ).

Το αναπτυξιακό Όραμα  με βάση τα ανωτέρω διατυπώνεται ως:

Η συνδυασμένη και αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη της ΠΠ (Αγροτικές Περιοχές Ν. Καβάλας)
που επιτυγχάνεται μέσω πολυτομεακού σχεδιασμού και ενεργοποίησης του ενδογενούς
δυναμικού σε μια βιώσιμη ύπαιθρο που με βάση την αλληλεπίδραση Φορέων, έργων και
κλάδων διεκδικεί δυναμικά την αναπτυξιακή της προοπτική.

Το αναπτυξιακό όραμα για την ΠΠ διαρθρώνει την Στρατηγική τοπικής Ανάπτυξης γύρω από
ένα Κεντρικό Θεματικό Άξονα:

Κεντρικός Θεματικός άξονας Στρατηγικής Τοπικής ανάπτυξης
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

και αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας της Περιοχής Παρέμβασης

που εξυπηρετείται από τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους :

Μήτρα 2.1: Διατύπωση Στρατηγικών Στόχων

Στρατηγικός
Στόχος 1

Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου
δυναμικού με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την προώθηση ίσων
ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού μέσω της δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις περιοχές που εξαρτώνται σημαντικά από την
μείωση του Πρωτογενή τομέα και έχουν πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της
ΚΑΠ

Στρατηγικός
Στόχος 2

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας,
με την δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, στην
κατεύθυνση αξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων, ιδιαίτερα στην
ανάδειξη παραδοσιακών τοπικών τεχνικών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην
ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην
τοπική οικονομία
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Στρατηγικός
Στόχος 3

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της
οργάνωσης και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης και των ενδογενών
δομών ανάπτυξης που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας, την αναγνωρισιμότητα, επισκεψιμότητα
και εξωστρέφεια της περιοχής και την πολυαπασχόληση των ανθρώπων της
Υπαίθρου

Στρατηγικός
Στόχος 4

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας που επιτυγχάνεται με την προστασία αξιοποίηση
και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού, οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και
αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς και τοπίου, την ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας και των υποδομών στήριξης καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής
δημιουργίας των ανθρώπων της υπαίθρου που ενισχύουν τη Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής στην Αγροτική περιοχή

Στρατηγικός
Στόχος 5

Η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και ποιότητας και προστιθέμενης αξίας των
τοπικών προϊόντων που επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας
στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας, πρωτογενών γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων καθώς και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και
καινοτομιών, στην μεταποίηση και εμπορία τοπικών προϊόντων ποιότητας καθώς
και ενίσχυση των δικτυώσεων αυτών

Στρατηγικός
Στόχος 6

Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης που επιτυγχάνεται με την
συνεχή Στήριξη Φορέων και Πληθυσμού καθώς και η συγκέντρωση τεχνογνωσίας
και η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων
(ανθρώπινων, φυσικών, οικονομικών κ.λπ.)

Στρατηγικός
Στόχος 7

Η προστασία και αναβάθμιση του Περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής
διαχείρισης των τοπικών πόρων και την ενίσχυση πρωτοβουλιών που εισάγουν
φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες καθώς και την εισαγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά και στην οικονομία της περιοχής, προτεραιότητα θα δοθεί στη
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και την οικονομική διαφοροποίηση μέσω της ολοκληρωμένης
προσέγγισης που αφορά όλο το τοπικό παραγωγικό σύστημα και ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς και κλάδους,
που ταυτοποιούνται με την ίδια την περιοχή και συνδράμουν δραστικά στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής και την στήριξη των ανθρώπων της Υπαίθρου.

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Γεωργικού Τομέα, η ποιοτική παραγωγή τοπικών προϊόντων,
η προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων ποιότητας, η καθετοποίηση της παραγωγής, η
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στην παραγωγή καθώς και αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας για την διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας των μονάδων μεταποίησης, ο
εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα, μπορούν να συμβάλλουν δραστικά στην
αναγνωρισιμότητα τοπικών προϊόντων ποιότητας καθώς και στην οικονομική μεγέθυνση, τη
διατήρηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα
Οι επιχειρήσεις Αγροδιατροφικού τομέα, όπως αναλύθηκε στο Κεφ 2 Υφιστάμενη Κατάσταση, αν και
υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο κατάρτισης στελεχών, συμβάλλουν σημαντικά στην
απασχόληση στην ΠΠ, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίμων, καθώς και στην ποικιλία της
διατροφής. Υστερούν όμως σε προστιθέμενη αξία και χρειάζονται στήριξη για θέματα υιοθέτησης και
ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και
ασφάλειας των προϊόντων τους..
Επομένως θα στηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις και οι νέες σ΄ όλα αυτά τα επίπεδα αλλά και θα προωθηθεί η
διαδικασία παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων καθώς και Προϊόντων Ποιότητας .
Τέλος θα επιδιωχθεί, μέσω του Προγράμματος, η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και η προώθηση
των τοπικών προϊόντων, χαρακτηριστικών δηλαδή ονομαστών κατά περιοχή προϊόντων της
πρωτογενούς παραγωγής αλλά και κυρίως προϊόντων της Αγροδιατροφικής αλυσίδας αυτών των
περιοχών, η ένταξη των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο συνολικότερων προγραμμάτων δικτύωσης
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για την προώθηση τους και η εξειδίκευση των συνεργασιών με γενικό στόχο την αύξηση της
αναγνωρισιμότητας των προϊόντων και τη συνέργεια που αυτά δημιουργούν με τη συνολική
εμπόρευμα-τυποποίηση της προσφοράς των αγροτικών περιοχών, θα μπορούσε να συμβάλλει στην
εδραίωση των τοπικών προϊόντων και να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες.

Επιχειρηματικότητα και Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της ΠΠ.
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, με την δημιουργία
δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση αξιοποίησης των
τοπικών παραγωγικών πόρων, δίνει το στίγμα διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης στην
αγροτική περιοχή και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση συγκράτησης των αγροτικού πληθυσμού στις εστίες
του, ανάσχεσης της αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής διάρθρωσης των Αγροτικών.
Με δεδομένη την υψηλή ανεργία στις περιοχές που είχαν μεγαλύτερη εξάρτηση από την πρωτογενή
παραγωγή, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο διαφοροποίησης
των δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα.
Τέλος, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εκτός Γεωργικού τομέα, ενισχύει την αξιοποίηση των
τοπικών πόρων, όπως ο Σχιστόλιθος του Παγγαίου, τα Μάρμαρα της Λιμνιάς, παραδοσιακές
οικοτεχνίες και βιοτεχνίες, των παραδοσιακών τεχνικών της Αγροτικής Υπαίθρου καθώς και συνολικά
την επιχειρηματικότητα σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας δημιουργώντας
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των αγροτικών περιοχών
και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την εξωστρέφειά τους.

Ποιότητα Ζωής. Φυσικοί και Πολιτιστικοί πόροι, Αγροτικό τοπίο και Πολιτιστική
Κληρονομιά, Περιβάλλον Υπαίθρου,

Το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής χαρακτηρίζει κάθε δράση του Προτεινόμενου
Τοπικού Προγράμματος LEADER, τόσο από την πλευρά της διατήρησης και προστασίας του, όσο και
από την πλευρά της ανάδειξης και αξιοποίησής του.
Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων θα αποτελέσει ένα διακριτό
τμήμα του προγράμματος και θα επιδιωχθεί με ήπιες παρεμβάσεις, κυρίως στις προστατευόμενες
περιοχές (NATURA 2000) ή σε οικιστικά σύνολα (παραδοσιακοί οικισμοί), καλύπτοντας τις ανάγκες
διατήρησης της αγροτικής κληρονομιάς.
Θέτοντας ως στόχο τον εμπλουτισμό του τοπικού προϊόντος, οι σχετικές παρεμβάσεις θα
χωροθετηθούν στο σύνολο της ΠΠ. Ειδικότερα, αναφορικά με την αξιοποίηση της πολιτιστικής
ποικιλότητας, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση και προβολή των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΠΠ,
τις παραδόσεις και τη λειτουργία προσθετικά στη δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής1.

Αύξηση Προστιθέμενης αξίας της ΠΠ. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον-_Οργάνωση τουριστικού Προϊόντος.

Η ΠΠ διαθέτει περιοχές ισχυρής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας (Χώρος Αρχαίου θεάτρου
Φιλίππων και Βαπτιστήρι Αγίας Λυδίας) και σημαντικής φυσικής κληρονομιάς (ποταμός Νέστος,
Παγγαίο, Όρη Λιμνιάς, Περιοχές Natura). Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν ενισχύσουν την διαδικασία
διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της περιοχής και
ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και ελκυστικότητα της, αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα της
συνολικής Π.Π.
Βασικός στόχος αποτελεί η οργάνωση μιας ενιαίας τουριστικής περιήγησης σε όλη την περιοχή,
διαμορφώνοντας μια δυναμική στρατηγική ανάπτυξης της, αξιοποιώντας το τεράστιο απόθεμα της
περιοχής με την παραπέρα ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των μορφών Εναλλακτικού Τουρισμού στην
κατεύθυνση της διαμόρφωσης ομογενοποιημένων ενιαίων τουριστικών πακέτων, με αιχμή και θέμα
την ποικιλία των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και λοιπών πόρων της ΠΠ, ως δίαυλο επικοινωνίας
και συνεργασίας των επιμέρους περιοχών. Σε αυτήν την βάση της χωρικής διασποράς των πόρων,
μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές, που σήμερα λείπουν και θα λειτουργήσουν σε συνέργεια με
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόντα εναλλακτικού τουρισμού.

Στήριξη της απασχόλησης, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Νέων, Προώθηση Ίσων
Ευκαιριών.

Όλες οι Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος αποβλέπουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και
απασχολησιμότητας των νέων είτε σε επίπεδο Στήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων είτε σε
επίπεδο δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές με επίφαση στην κατάρτιση και
την παραγωγική ενσωμάτωση νέων απασχολουμένων.

1 Στο πλαίσιο της υφιστάμενης διαφορετικότητας (Θρακιώτες, Πόντιοι, Μικρασιάτες, Εντόπιοι)
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Ιδιαίτερα προωθείται η δυνατότητα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε διαφοροποιημένους Τομείς
της τοπικής οικονομίας νέων προερχομένων από Αγροτικές οικογένειες ενισχύοντας την
πολυαπασχόληση στις Αγροτικές περιοχές και την διαφοροποίηση της παραγωγικής τους βάσης.

Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος LEADER, η ΟΤΔ αναλαμβάνει, όχι μόνο να
διαχειριστεί και να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα, αλλά να προωθήσει και να εδραιώσει μία νέα
αντίληψη για την οργάνωση της περιοχής, να προωθήσει και να εφαρμόσει νέα μέτρα πολιτικής στο
πλαίσιο της αλληλεπίδρασης Φορέων τομέων και έργων, που διαμορφώνουν το πλαίσιο της Τοπικής
εταιρικής σχέσης για την διοίκηση και υλοποίηση του τοπικού Προγράμματος.
Πρόκειται για μία καινοτόμο προσέγγιση, η οποία δεν εστιάζεται μόνο στους υποψήφιους επενδυτές
του Τοπικού Προγράμματος, αλλά αγκαλιάζει όλο τον κοινωνικό ιστό της ΠΠ, σε μια προσπάθεια
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του, αναφορικά με όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής,
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής πραγματικότητας, έχοντας ως τελικό σκοπό την κινητοποίηση όλου
του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού στην γενικότερη αναπτυξιακή διαδικασία της ίδιας τους της
περιοχής. Η Ενίσχυση της Τοπικής Διακυβέρνησης αποσκοπεί στην δημιουργία δικτυώσεων μεταξύ
όλων των κοινωνικών ομάδων της ΠΠ, των νέων, των γυναικών, των εθελοντών, των ηλικιωμένων,
ειδικών ομάδων πληθυσμού, των ανέργων, και πολλών άλλων κατηγοριών του τοπικού πληθυσμού,
δικτυώσεις οι οποίες μέσα από την ενημέρωση και την εμψύχωση της Ο.Τ.Δ θα καταφέρουν να
συνδράμουν στην  ενεργή παρουσία της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε ο ίδιος αυτός κοινωνικός
ιστός να μπορεί να οργανώσει και να καθορίσει την αναπτυξιακή του συνέχεια μετά το πέρας της
Τέταρτης Προγραμματικής περιόδου.
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με την διοργάνωση διαδοχικών ημερίδων στις ΤΚ της ΠΠ, σε μια
προσπάθεια διάχυσης της Φιλοσοφίας Leader στον τοπικό πληθυσμό, παράλληλα με την ενημέρωση
υποψήφιων επενδυτών για την υλοποίηση του προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3.1. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων

ΔΡΑΣΗ 1η  (ΚΩΔΙΚΟΣ: L123α)
ΤΙΤΛΟΣ: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

 Αναλυτική περιγραφή:
Η δράση αποβλέπει στην ενίσχυση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων του
Αγροδιατροφικού τομέα στην κατεύθυνση ανάπτυξης μιας δομημένης Στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο,
που αποβλέπει στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ποιότητας και προστιθέμενης αξίας των
τοπικών προϊόντων.
Οι παρεμβάσεις αφορούν την ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων
μεταποίησης / εμπορίας αγροτικών προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης
και τα άρθρα 20 (β) (ιιι) και 28 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 19 και σημείο 5.3.1.2.3
Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006,
Οι ενισχυόμενοι Τομείς της ανωτέρω συνθήκης αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 Παράρτημα 4.1
σελίδα 47 της παρούσης.

Οι επενδύσεις θα αποβλέπουν:

 Στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας, στην προώθηση της
μεταποίησης της γεωργικής παραγωγής, στην ενθάρρυνση της παραγωγής με αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, στη διάνοιξη
νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα,

 Στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων,
 Στην βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της υγιεινής και

καλής διαβίωσης των ζώων,
Δεν είναι επιλέξιμα στα πλαίσια της παρούσας δράσης επενδύσεις στον Τομέα των
Οπωροκηπευτικών από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ
Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν
αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών),  διότι οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνο για τα μικρά
Νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (μέχρι 3.100 κατοίκους).
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Επιχορηγούνται παρεμβάσεις κατά 50% μέχρι 500.000€ συνολικού κόστους.

 Δικαιούχοι:
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Δεν παρέχεται
στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου
και της κοινοπραξίας.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

50,00% 95,00% 5,00% 50,00%
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 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η Δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την ΠΠ. Επιπλέον και ανάλογα με την παραγωγική εξειδίκευση της
κάθε περιοχής, πριμοδοτούνται οι επενδύσεις που αφορούν : Οπωροκηπευτικά στις Δημοτικές
Ενότητες Χρυσούπολης, Ελευθερών και Ορφανού, Οίνους στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερών,
Πιερρέων, Ορφανού και Φιλίππων, Γαλακτοκομικά στις Δημοτικές Ενότητες Παγγαίου,
Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης, Δημητριακά στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερούπολης,
Παγγαίου, Φιλίππων και Χρυσούπολης
Στις Δημοτικές Κοινότητες Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των
5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν
λόγω δημοτικών κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.

3.2. Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης

 Α) Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του
λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της μονάδας.
4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής
επένδυσης.
5. Αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος
προς το χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο
για τα νησιά του Αιγαίου.
6 Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης,
δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του
προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του
προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου
10% του συνόλου του προϋπολογισμού.
7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού),
καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα
αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων
αυτών.
8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με
ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.

 Β) Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Αγορά οικοπέδου.
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες
και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο
για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.).
4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου της επένδυσης.
5. Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.).
6. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο.
7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές, κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στο σημείο 8 της
παραγράφου (Α) ανωτέρω.
8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
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9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε
βάρος των δικαιούχων.
10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 της παραγράφου (Α) ανωτέρω.
11. Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για
τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η
ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
12. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις,
εκκρεμότητες κ.λπ.
13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
15. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των
απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
18. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης,
πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για να
εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή της.
19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
20. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην
παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος
αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

 Γ). Όροι περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010 όπως
τροποποιήθηκε με τις  ΚΥΑ 6102/02.05.2012 & ΚΥΑ 24958/28.11.2013), και όροι του ΠΑΑ

1. Στο πλαίσιο του υπομέτρου ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων
που καλύπτονται από το Παράρτημα I της Συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), κατά
την έννοια του άρθρου 28 του Καν (ΕΚ) 1698/2005.
2. Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά
με το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια.
3. Επιχορηγούνται παρεμβάσεις κατά 50% μέχρι 500.000€ συνολικού κόστους.
4. Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L123α, αναφέρονται
αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.
5. Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το αποτέλεσμα της
επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτημα I της Συνθήκης.
6. Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπο την μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας
αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
7. Αποκλείεται η ενίσχυση:
α) Επενδύσεων για την μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.
β) Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος
και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και του μελιού.
γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου
δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
ε) Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ.
8. Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
9. Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο παρόν υπομέτρο δεν μπορούν να ενισχυθούν για το ίδιο ή
συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο και από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ.
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 Δ). Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του
δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. και
μεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.  και δικαιούχων.
2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του
τοπικού προγράμματος.
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Αναπτυξιακή Εταιρεία) με σύμβαση εργασίας ή
έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου
που εντάσσεται στο μέτρο 41.
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η
δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου
41.
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ,
νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο
41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% της
δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41.
6. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συμπίπτει με αυτή της έγκρισης του
τοπικού προγράμματος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (νύν Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Ειδικότερα, για το μέτρο 41 ημερομηνία
έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Για τα υπομέτρα L123α, L321, L322, L323, καθώς
και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές
αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης.
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς  παρεκκλίσεις από  την  εγκεκριμένη από  την  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε
Ο.Τ.Α  μελέτη, όπως αυτή  περιλαμβάνεται στη  σύμβαση μεταξύ  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α και δικαιούχου
και τηρώντας όλες τις επίσημες  προδιαγραφές που συντάσσουν  οι αρμόδιες  υπηρεσίες  και
προβλέπονται  από την εθνική και κοινοτική  νομοθεσία.
Σε  περίπτωση που, κατά   την  υλοποίηση,  υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης  της μελέτης
πρέπει, προκειμένου  να συνεχιστεί η καταβολή της  ενίσχυσης,  να εγκριθεί προηγουμένως  από την
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α η σχετική  τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι  αυτή  δεν επηρεάζει τους
στόχους,  το χαρακτήρα,  τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία  αξιολόγησης και επιλογής  του. Η αύξηση του
αρχικά  εγκεκριμένου επιλέξιμου  προϋπολογισμού  του  επενδυτικού  σχεδίου δεν είναι  αποδεκτή,
εκτός  των περιπτώσεων που αυτό ανακύπτει  από σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις,  όπως αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με την επιφύλαξη  του ανωτάτου
συνολικού κόστους ανά δράση. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του προϋπολογισμού βαρύνει
αποκλειστικά το δικαιούχο. Τροποποιήσεις  που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν
υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους  γενικούς  κανόνες  του ΠΑΑ.
Μετά  την  έγκριση  της  σχετικής  τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α, εφόσον δεν απαιτείται
τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου υπογράφεται  τροποποιητική σύμβαση με το  δικαιούχο  και
κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Εφόσον η τροποποίηση προκαλεί  αλλαγές στο  Τεχνικό
Δελτίο Έργου η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α τροποποιεί αντίστοιχα το  Τεχνικό  Δελτίο Έργου και υποβάλλει
σχετικό  αίτημα  στην της ΕΥΕ ΠΑΑ για έγκριση  προκειμένου  στη συνέχεια  να προχωρήσει σε
τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο και να ενημερώσει  σχετικά την  ΕΥΕ ΠΑΑ.
Μείωση των προβλεπομένων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά,  όγκοι,
δυναμικότητες), επιφέρει  αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει:
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ να μην υποστούν
σημαντική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν (ΕΚ) 800/2008,
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iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για
παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεμβάσεις του υπομέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή
LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii)
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης
οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η
εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας
επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος  υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών,  στα
χρονικά όρια τήρησης  των μακροχρόνιων  υποχρεώσεών του, να καλύψει τις  θέσεις  απασχόλησης
σε ισοδύναμες  Ετήσιες Μονάδες  Εργασίας  (ΕΜΕ) που προβλέπονται  στη σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ.
Α.Ε Ο.Τ.Α,. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται. οικονομική  κύρωση σχετική  με τις  ελλείπουσες
θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω  τύπο:
Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1− a) Χ b
όπου : a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ/ Συμβατικά  δηλωθείσες
νέες  θέσεις  απασχόλησης  σε ΕΜΕ
b = (1,2+(0,05*c))/12
και : c = Συμβατικά  δηλωθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική  κύρωση δε θα είναι μικρότερη των 12.000 €. Σε περιπτώσεις
Δημόσιας Δαπάνης μεγαλύτερης ή ίσης των 200.000 € η οικονομική κύρωση δε θα είναι μεγαλύτερη
του 15% της Δημόσιας Δαπάνης.
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση
σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης  ΑΠΕ.
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η
σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα,
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί
επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια.
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α., η
Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ, η σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• οι εγκεκριμένες μελέτες,
• οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,
• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
• οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.
(προκαταβολών και δαπανών),
• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο),
• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.
14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε.
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη
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μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον
Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το
οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  (ΚΦΑΣ) και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και
στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή,
υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την
υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα
στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων
παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι
αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά
περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και
αμεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκομιστεί
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός
αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή τα
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό.
17. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται κατά το αίτημα πληρωμής
εκτός των άλλων και το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά
εμβάσματα, δηλαδή:

 Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμματίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος
καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού

 Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου
παραστατικού.
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3.3. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές
δραστηριότητες

ΔΡΑΣΗ 1η  (ΚΩΔΙΚΟΣ: L311-2)

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

 Αναλυτική περιγραφή:
Στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης της Αγροτικής οικογένειας και στην
δυνατότητα απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων ενισχύεται η ίδρυση η επέκταση και
εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής.

Ιδιαίτερα η τοπική γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιμο Αγροτουριστικό Προϊόν σε
άμεση σύνδεση με τις προσφερόμενες Αγροτουριστικές Υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται στις
Αγροτικές περιοχές σε συνεκτική σχέση με τα τοπικά ονομαστά προϊόντα που αποτελούν την βάση
αυτής της Γαστρονομίας, ανατροφοδοτώντας την υφιστάμενη επισκεψιμότητα και αναπτύσσοντας
παραπέρα αυτήν.

Πλέον των ανωτέρω και εφόσον η ανάπτυξη της τοπικής Γαστρονομίας είναι συνυφασμένη με τις
παραδοσιακές συνταγές και τα τοπικά προϊόντα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την Ύπαιθρο
υπάρχουν κίνητρα πριμοδότησης  για την χωροθέτηση των εν λόγω επιχειρήσεων εκτός παραλιακής
ζώνης με προτεραιότητα τους ορεινούς οικισμούς.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Επιχορηγούνται κατά προτίμηση οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη δαπάνη κατασκευής και
εξοπλισμού και μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €.

 Δικαιούχοι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική
απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

60,00% 95,00% 5,00% 40,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέμβασης. Στις Δημοτικές Κοινότητες
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών
κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.

ΔΡΑΣΗ 2η  (ΚΩΔΙΚΟΣ: L311-5)

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.

 Αναλυτική περιγραφή:
Στην αγροτική περιοχή υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ίδρυση μικρών βιοτεχνικών μονάδων
καθώς και μονάδων οικοτεχνίας , χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης  εφόσον τα μάρμαρα
και ο σχιστόλιθος είναι συνυφασμένοι τοπικοί πόροι και χαρακτηριστικό παραγωγικό δρώμενο των
ορέων Λεκάνης (Λιμνιάς) (το μάρμαρο) και του Παγγαίου (ο Σχιστόλιθος) αντίστοιχα καθώς και λοιποί
πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Με την δράση αυτή επιδιώκεται πλέον της διαφοροποίησης και της πολυσυλλεκτικής βάσης του
αγροτικού εισοδήματος:
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 Η διατήρηση και ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού της περιοχής, όσον
αφορά τις παραδοσιακές τεχνικές.

 Η ενθάρρυνση των μελών των αγροτικών οικογενειών να ασχοληθούν με αυτές.
 Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη περαιτέρω μικρών επιχειρήσεων στην Μικρή

Βιοτεχνία και στον Δευτερογενή τομέα.

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών μονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και βιοτεχνικών μονάδων σε ενδεικτικούς
κλάδους με βάση την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας
καλυπτόμενων τομέων.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Επιχορηγούνται οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000€ .
 Δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική
απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

60,00% 95,00% 5,00% 40,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέμβασης. Στις Δημοτικές Κοινότητες
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών
κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.

ΔΡΑΣΗ 3η (ΚΩΔΙΚΟΣ: L311-6)

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών.

 Αναλυτική περιγραφή:
Ο Τριτογενής Τομέας δραστηριότητας στην περιοχή LEADER παρουσιάζει γενικά μεγάλα ποσοστά
ανάπτυξης. Ιδιαίτερα οι δραστηριότητες στο εμπόριο και τις υπηρεσίες απορροφούν την συνεχή έξοδο
των παραγωγικών συντελεστών από τον Πρωτογενή Τομέα ενώ ολόκληρες περιοχές της ΠΠ έχουν
διαφοροποιήσει την εξειδίκευση τους από την πρωτογενή παραγωγή στον Τριτογενή τομέα
(χαρακτηριστικό παράδειγμα η Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης που καταγράφει 51% του
Τριτογενή τομέα και 13% στον Πρωτογενή στην οικονομική διάρθρωση των Κλάδων της Παραγωγής)
Την ομοιόμορφη ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου και του χονδρεμπορίου, και των υπηρεσιών μέσω
της ενθάρρυνσης των μελών των αγροτικών οικογενειών να ασχοληθούν με αυτές σε ευνοεί τη
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της περιοχής και να διαμορφώσει συνθήκες υπέρβασης των
οικονομικών και κοινωνικών αδιεξόδων της περιοχής αναφοράς.
Η δράση αποβλέπει να στηρίξει νέες δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών στις Αγροτικές
περιοχές που συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών και υποστηρίζουν την
βελτίωση του επίπεδο ζωής των ανθρώπων της Υπαίθρου, όπως δυνατότητες αξιοποίησης
ενισχύσεων σε περιπτώσεις όπως παντοπωλεία και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εκμετάλλευση
αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες ειδών λαϊκής τέχνης, κλπ.

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ όπως αυτοί
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας Καλυπτόμενων τομέων.
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Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Επιχορηγούνται οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000€.

 Δικαιούχοι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική
απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

60,00% 95,00% 5,00% 40,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέμβασης. Στις Δημοτικές Κοινότητες
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών
κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.

3.4. Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης

Δράση L311-2

 Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς
και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις
περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για
δραστηριότητες περιήγησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών
και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

Δράσεις L311-5, L311-6

 Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
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2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς
και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός
της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι
πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών
και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι
ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 Όροι περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010 όπως
τροποποιήθηκε με τις  ΚΥΑ 6102/02.05.2012 & ΚΥΑ 24958/28.11.2013), και όροι του
Π.Α.Α

1. Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως ανωτέρω και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητές της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται με τη γεωργία ( Αγροτικός τουρισμός, Βιοτεχνία κλπ).
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2. Στο παρών υπομέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του Μέτρου
123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ, και του υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
3. Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του
δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. και
μεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.  και δικαιούχων.
2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του
τοπικού προγράμματος.
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Αναπτυξιακή Εταιρεία) με σύμβαση εργασίας ή
έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου
που εντάσσεται στο μέτρο 41.
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η
δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου
41.
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ,
νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο
41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% της
δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41.
6. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συμπίπτει με αυτή της έγκρισης του
τοπικού προγράμματος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (νύν Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Ειδικότερα, για το μέτρο 41 ημερομηνία
έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Για τα υπομέτρα L123α, L321, L322, L323, καθώς
και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές
αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης.
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς  παρεκκλίσεις από  την  εγκεκριμένη από  την  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε
Ο.Τ.Α  μελέτη, όπως αυτή  περιλαμβάνεται στη  σύμβαση μεταξύ  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α και δικαιούχου
και τηρώντας όλες τις επίσημες  προδιαγραφές που συντάσσουν  οι αρμόδιες  υπηρεσίες  και
προβλέπονται  από την εθνική και κοινοτική  νομοθεσία.
Σε  περίπτωση που, κατά   την  υλοποίηση,  υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης  της μελέτης
πρέπει, προκειμένου  να συνεχιστεί η καταβολή της  ενίσχυσης,  να εγκριθεί προηγουμένως  από την
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α η σχετική  τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι  αυτή  δεν επηρεάζει τους
στόχους,  το χαρακτήρα,  τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία  αξιολόγησης και επιλογής  του. Η αύξηση του
αρχικά  εγκεκριμένου επιλέξιμου  προϋπολογισμού  του  επενδυτικού  σχεδίου δεν είναι  αποδεκτή,
εκτός  των περιπτώσεων που αυτό ανακύπτει  από σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις,  όπως αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με την επιφύλαξη  του ανωτάτου
συνολικού κόστους ανά δράση. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του προϋπολογισμού βαρύνει
αποκλειστικά το δικαιούχο. Τροποποιήσεις  που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν
υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους  γενικούς  κανόνες  του ΠΑΑ.
Μετά  την  έγκριση  της  σχετικής  τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α, εφόσον δεν απαιτείται
τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου υπογράφεται  τροποποιητική σύμβαση με το  δικαιούχο  και
κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Εφόσον η τροποποίηση προκαλεί  αλλαγές στο  Τεχνικό
Δελτίο Έργου η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α τροποποιεί αντίστοιχα το  Τεχνικό  Δελτίο Έργου και υποβάλλει
σχετικό  αίτημα  στην της ΕΥΕ ΠΑΑ για έγκριση  προκειμένου  στη συνέχεια  να προχωρήσει σε
τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο και να ενημερώσει  σχετικά την  ΕΥΕ ΠΑΑ.
Μείωση των προβλεπομένων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά,  όγκοι,
δυναμικότητες), επιφέρει  αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει:
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i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ να μην υποστούν
σημαντική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν (ΕΚ) 800/2008,
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για
παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεμβάσεις του υπομέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή
LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii)
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης
οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η
εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας
επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος  υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών,  στα
χρονικά όρια τήρησης  των μακροχρόνιων  υποχρεώσεών του, να καλύψει τις  θέσεις  απασχόλησης
σε ισοδύναμες  Ετήσιες Μονάδες  Εργασίας  (ΕΜΕ) που προβλέπονται  στη σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ.
Α.Ε Ο.Τ.Α,. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται. οικονομική  κύρωση σχετική  με τις  ελλείπουσες
θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω  τύπο:
Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1− a) Χ b
όπου : a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ/ Συμβατικά  δηλωθείσες
νέες  θέσεις  απασχόλησης  σε ΕΜΕ
b = (1,2+(0,05*c))/12
και : c = Συμβατικά  δηλωθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική  κύρωση δε θα είναι μικρότερη των 12.000 €. Σε περιπτώσεις
Δημόσιας Δαπάνης μεγαλύτερης ή ίσης των 200.000 € η οικονομική κύρωση δε θα είναι μεγαλύτερη
του 15% της Δημόσιας Δαπάνης.
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση
σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης  ΑΠΕ.
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η
σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα,
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί
επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστ ικά πλαίσια.
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α., η
Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ, η σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• οι εγκεκριμένες μελέτες,
• οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,
• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
• οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.
(προκαταβολών και δαπανών),
• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο),
• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.
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14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε.
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη
μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον
Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το
οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  (ΚΦΑΣ) και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και
στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή,
υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την
υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα
στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων
παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι
αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά
περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και
αμεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκομιστεί
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός
αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή τα
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό.
17. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται κατά το αίτημα πληρωμής
εκτός των άλλων και το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά
εμβάσματα, δηλαδή:

 Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμματίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος
καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού

 Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου
παραστατικού.
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3.5. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312 Στήριξη της δημιουργίας και
ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΔΡΑΣΗ 1η (ΚΩΔΙΚΟΣ: L312-1)
ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Βιοτεχνικών μονάδων.

 Αναλυτική περιγραφή:
Στην περιοχή υπάρχουν πολλές μικρές βιοτεχνίες – οικοτεχνίες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με
παραδοσιακούς κλάδους που τείνουν να εξαλειφθούν και πρέπει να εκσυγχρονισθούν. Η τέχνη των
σαμαράδων, των καλαθάδων και των σιδεράδων καθώς και αυτή της επεξεργασία του ξύλου για την
κατασκευή επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης καθώς και αντικειμένων χρήσιμων στις καθημερινές
γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. Ιδιαίτερη άνθηση γνώρισαν
οι παραπάνω δραστηριότητες στο Παγγαίο Όρος. Η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός της ΠΠ,
καθόρισε αποκλειστικά την τεχνοτροπία της κάθε τεχνικής.

Χαρακτηριστικές είναι οι Βιοτεχνίες επίπλων στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλίππων και
Χρυσούπολης, Κεραμικά στις περιοχές Ελευθερών, Παγγαίου και Καρβάλης, Αγγειοπλαστική στις ΤΚ
Αβραμηλιάς, Λεύκης, Κοκκινοχώματος, Επεξεργασία Γυαλιού στα Αμισιανά, Παραδοσιακά
κουφώματα στον Αμυγδαλεώνα κ.ο.κ.
Με την δράση αυτή επιδιώκεται η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων που δίνει τη
δυνατότητα ανάπτυξης και διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγικής διάρθρωσης

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών βιοτεχνικών μονάδων
σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο
4.2 Πίνακας Καλυπτόμενων τομέων.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Επιχορηγούνται οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €.

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

60,00% 95,00% 5,00% 40,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Το σύνολο της ΠΠ και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη επικέντρωση της Βιοτεχνικής
Δραστηριότητας. Στις Δημοτικές Κοινότητες Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο
πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός
σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε
περίπτωση.
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ΔΡΑΣΗ 2η (ΚΩΔΙΚΟΣ: L312-2)

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών.

 Αναλυτική περιγραφή:
Η δράση αποβλέπει να στηρίξει νέες δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών στις Αγροτικές
περιοχές που συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών και υποστηρίζουν την
βελτίωση του επίπεδο ζωής των ανθρώπων της Υπαίθρου, όπως δυνατότητες αξιοποίησης
ενισχύσεων σε περιπτώσεις όπως παντοπωλεία και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (πλην γεωργικών
προϊόντων α’ μεταποίησης), εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες ειδών
λαϊκής τέχνης, κ.λ.π.

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ όπως αυτοί
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας Καλυπτόμενων τομέων.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Επιχορηγούνται οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης έως 300.000€.

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

60,00% 95,00% 5,00% 40,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέμβασης. Στις Δημοτικές Κοινότητες
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών
κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.

ΔΡΑΣΗ 3η (ΚΩΔΙΚΟΣ: L312-3)

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

 Αναλυτική περιγραφή:

Ενισχύονται μικρές επιχειρήσεις σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση την
ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας Καλυπτόμενων τομέων.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Επιχορηγούνται οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη περίπτωση υποδομών διανυκτέρευσης μέχρι
ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €.
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 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311,
που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

60,00% 95,00% 5,00% 40,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέμβασης. Στις Δημοτικές Κοινότητες
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών
κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.

3.6. Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης

Δράσεις L312-1, L312-2, L312-3

 Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών,
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς
και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός
της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι
πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική
πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι
ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 Όροι περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010 όπως
τροποποιήθηκε με τις  ΚΥΑ 6102/02.05.2012 & ΚΥΑ 24958/28.11.2013), και όροι του ΠΑΑ

1. Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται στο
πλαίσιο του Μέτρου 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ, και των υπομέτρων L123 και L313 του Άξονα 4 του
ΠΑΑ.
2. Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του
δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. και
μεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.  και δικαιούχων.
2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του
τοπικού προγράμματος.
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Αναπτυξιακή Εταιρεία) με σύμβαση εργασίας ή
έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου
που εντάσσεται στο μέτρο 41.
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η
δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου
41.
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ,
νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο
41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% της
δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41.
6. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συμπίπτει με αυτή της έγκρισης του
τοπικού προγράμματος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (νύν Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Ειδικότερα, για το μέτρο 41 ημερομηνία
έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Για τα υπομέτρα L123α, L321, L322, L323, καθώς
και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές
αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης.
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς  παρεκκλίσεις από  την  εγκεκριμένη από  την  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε
Ο.Τ.Α  μελέτη, όπως αυτή  περιλαμβάνεται στη  σύμβαση μεταξύ  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α και δικαιούχου
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και τηρώντας όλες τις επίσημες  προδιαγραφές που συντάσσουν  οι αρμόδιες  υπηρεσίες  και
προβλέπονται  από την εθνική και κοινοτική  νομοθεσία.
Σε  περίπτωση που, κατά   την  υλοποίηση,  υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης  της μελέτης
πρέπει, προκειμένου  να συνεχιστεί η καταβολή της  ενίσχυσης,  να εγκριθεί προηγουμένως  από την
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α η σχετική  τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι  αυτή  δεν επηρεάζει τους
στόχους,  το χαρακτήρα,  τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία  αξιολόγησης και επιλογής  του. Η αύξηση του
αρχικά  εγκεκριμένου επιλέξιμου  προϋπολογισμού  του  επενδυτικού  σχεδίου δεν είναι  αποδεκτή,
εκτός  των περιπτώσεων που αυτό ανακύπτει  από σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις,  όπως αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με την επιφύλαξη  του ανωτάτου
συνολικού κόστους ανά δράση. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του προϋπολογισμού βαρύνει
αποκλειστικά το δικαιούχο. Τροποποιήσεις  που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν
υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους  γενικούς  κανόνες  του ΠΑΑ.
Μετά  την  έγκριση  της  σχετικής  τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α, εφόσον δεν απαιτείται
τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου υπογράφεται  τροποποιητική σύμβαση με το  δικαιούχο  και
κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Εφόσον η τροποποίηση προκαλεί  αλλαγές στο  Τεχνικό
Δελτίο Έργου η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α τροποποιεί αντίστοιχα το  Τεχνικό  Δελτίο Έργου και υποβάλλει
σχετικό  αίτημα  στην της ΕΥΕ ΠΑΑ για έγκριση  προκειμένου  στη συνέχεια  να προχωρήσει σε
τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο και να ενημερώσει  σχετικά την  ΕΥΕ ΠΑΑ.
Μείωση των προβλεπομένων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά,  όγκοι,
δυναμικότητες), επιφέρει  αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει:
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ να μην υποστούν
σημαντική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν (ΕΚ) 800/2008,
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για
παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεμβάσεις του υπομέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή
LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii)
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης
οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η
εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας
επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος  υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών,  στα
χρονικά όρια τήρησης  των μακροχρόνιων  υποχρεώσεών του, να καλύψει τις  θέσεις  απασχόλησης
σε ισοδύναμες  Ετήσιες Μονάδες  Εργασίας  (ΕΜΕ) που προβλέπονται  στη σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ.
Α.Ε Ο.Τ.Α,. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται. οικονομική  κύρωση σχετική  με τις  ελλείπουσες
θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω  τύπο:
Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1− a) Χ b
όπου : a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ/ Συμβατικά  δηλωθείσες
νέες  θέσεις  απασχόλησης  σε ΕΜΕ
b = (1,2+(0,05*c))/12
και : c = Συμβατικά  δηλωθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική  κύρωση δε θα είναι μικρότερη των 12.000 €. Σε περιπτώσεις
Δημόσιας Δαπάνης μεγαλύτερης ή ίσης των 200.000 € η οικονομική κύρωση δε θα είναι μεγαλύτερη
του 15% της Δημόσιας Δαπάνης.
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση
σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης  ΑΠΕ.
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11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η
σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα,
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί
επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια.
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α., η
Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ, η σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• οι εγκεκριμένες μελέτες,
• οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,
• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
• οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.
(προκαταβολών και δαπανών),
• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο),
• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.
14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε.
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη
μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον
Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το
οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  (ΚΦΑΣ) και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και
στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή,
υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την
υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα
στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων
παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι
αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά
περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και
αμεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκομιστεί
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός
αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή τα
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό.
17. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται κατά το αίτημα πληρωμής
εκτός των άλλων και το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά
εμβάσματα, δηλαδή:

 Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμματίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος
καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού

 Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου
παραστατικού.
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3.7. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας

 Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα

ΔΡΑΣΗ 1η  (ΚΩΔΙΚΟΣ: L313-1)

ΤΙΤΛΟΣ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
(γραφεία -περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

 Αναλυτική περιγραφή:
Στην Περιοχή Παρέμβασης υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
που «δεν υπακούει» σε καμία συνολική οργάνωση και αξιοποίηση του. Ιδιαίτερα, εκτός από τις
ελλείψεις στις υποδομές φιλοξενίας κύρια στην ενδοχώρα, παρατηρούνται και μεγάλες ελλείψεις σε
υποδομές πληροφόρησης και διαχείρισης της επισκεψιμότητας. Αυτή η διάσταση αποκτά ακόμη
μεγαλύτερο ενδιαφέρον εφόσον τα τελευταία χρόνια και μετά την είσοδο στην ΕΕ των Βαλκάνιων
εταίρων μας παρατηρείται σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας στον νομό καθ΄ όλη την διάρκεια
τους έτους. Στην κατεύθυνση επομένως της οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος είναι ανάγκη να
δημιουργηθούν οι υποδομές οι οποίες θα παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση στους επισκέπτες για τα
σημεία που μπορούν να επισκεφτούν στην ενδοχώρα και τις δραστηριότητες που μπορούν να
συμμετέχουν.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν:
 στην ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και στη

βελτίωση υφιστάμενων κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται κοντά ή και εντός των κέντρων
δραστηριότητας της τουριστικής κίνησης του Νομού, ώστε να διευκολύνεται άμεσα η πληροφόρηση
του επισκέπτη για περιοχές ειδικής σημασίας στην ενδοχώρα, για διαδρομές ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους και περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται ειδικό τουριστικό ενδιαφέρον.
Τα κέντρα θα λειτουργούν ως σημεία πληροφόρησης επισκεπτών για τις δυνατότητες που υπάρχουν
στην ενδοχώρα για επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, φυσιολατρικών διαδρομών, πολιτιστικών
δρώμενων, παρουσιάζοντας παράλληλα και τα τοπικά προϊόντα που θα μπορούσαν να
προμηθευτούν από κάθε περιοχή.
Οι παρεμβάσεις θα αφορούν στην κατασκευή ή στη βελτίωση των κέντρων πληροφόρησης, στην
προμήθεια εξοπλισμού και στη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
Οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα
στον δικαιούχο κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον μπορούν να
υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 2000.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται κατά 100% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000€. Το ποσό
είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη.

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου
χαρακτήρα.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

100,00% 95,00% 5,00% 0,00%
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 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης με κομβικά σημεία υλοποίησης της
Δράσης τα οποία και θα πριμοδοτηθούν με επιπλέον μόρια στην διαδικασία αξιολόγησης τα
ακόλουθα:

 Στις Κρηνίδες της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων δίπλα στον Αρχαιολογικό χώρο
 Στις νότιες Παραθαλάσσιες Δημοτικές Ενότητες Ελευθερών και Ορφανού
 Πλησίον των 6 περιοχών NATURA 2000.

 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΔΡΑΣΗ 3η (ΚΩΔΙΚΟΣ: L313-5)

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης.

 Αναλυτική περιγραφή:
Στην Περιοχή Παρέμβασης  υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
που δεν υπακούει σε καμία συνολική οργάνωση και αξιοποίηση του σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες
εφόσον το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν της ΠΠ (πλην της επισκεψιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο
των Φιλίππων), προσανατολίζεται προς το μαζικό τουρισμό στις παραθαλάσσιες περιοχές
Ελευθερών και Ορφανού που  αναπτύσσεται κυρίως σε μέσης προς χαμηλή ποιότητας ξενοδοχειακές
υποδομές, περιορισμένης ανταγωνιστικότητας και υψηλού βαθμού εποχικότητας.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ιδρύσεις  η επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί υποδομών
διανυκτέρευσης σε λειτουργικές μορφές καταλυμάτων υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών ΑΑΤ και
Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, οι σχετικές
παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους μέχρι το
όριο των 40 κλινών, με προσθήκη καθ’ ύψος ή και κατ’ επέκταση.
Επιθυμητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για τον Τουρισμό που διαμορφώθηκε στο
Leader+, οπότε και θα πριμοδοτείται ανάλογα.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Επιχορηγούνται κατά προτίμηση οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη δαπάνη κατασκευής και
εξοπλισμού και μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 600.000 € και έως 40 κλίνες.

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου
L311, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό 800/2008.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

60,00% 95,00% 5,00% 40,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέμβασης. Στις Δημοτικές Κοινότητες
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών
κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.
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ΔΡΑΣΗ 4η (ΚΩΔΙΚΟΣ: L313-6)
ΤΙΤΛΟΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

 Αναλυτική περιγραφή:
Σε συνέχεια της προηγούμενης δράσης και στην κατεύθυνση της οργάνωσης του τουριστικού
προϊόντος είναι ανάγκη να δημιουργηθούν ποιοτικές υποδομές εστίασης συνδεδεμένες με την
Αγροτουριστική προσφορά της Υπαίθρου.
Ιδιαίτερα η τοπική γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιμο Αγροτουριστικό Προϊόν σε
άμεση σύνδεση με τις προσφερόμενες Αγροτουριστικές Υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται στις
Αγροτικές περιοχές σε συνεκτική σχέση με τα τοπικά ονομαστά προϊόντα που αποτελούν την βάση
αυτής της Γαστρονομίας, ανατροφοδοτώντας την υφιστάμενη επισκεψιμότητα και αναπτύσσοντας
παραπέρα αυτήν.
Επιθυμητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για τον Τουρισμό που διαμορφώθηκε στο
Leader+, οπότε και θα πριμοδοτείται ανάλογα.
Πλέον των ανωτέρω και εφόσον η ανάπτυξη της τοπικής Γαστρονομίας είναι συνυφασμένη με τις
παραδοσιακές συνταγές και τα τοπικά προϊόντα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την Ύπαιθρο
υπάρχουν κίνητρα πριμοδότησης  για την χωροθέτηση των εν λόγω επιχειρήσεων εκτός παραλιακής
ζώνης με προτεραιότητα τους ορεινούς οικισμούς
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Επιχορηγούνται κατά προτίμηση οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% και μέχρι ανώτατου ύψους
επένδυσης 300.000 €.

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου
L311, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό 800/2008.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

60,00% 95,00% 5,00% 40,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέμβασης. Στις Δημοτικές Κοινότητες
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών
κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.

3.8. Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης

 Επιλέξιμες Δαπάνες

Δράση L313-1
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου
του λογισμικού, καθώς και δαπάνες δημιουργίας βάσεων δεδομένων.
4. Δαπάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής, καθώς και ιστοσελίδα.

Δράσεις L313-5, L313-6,
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
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2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς
και εγκατάστασης.
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις
περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για
δραστηριότητες περιήγησης.
5. Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη μεταφορά
ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.
6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και
οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών
και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι
ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 Όροι περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010 όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ 6102/02.05.2012 & ΚΥΑ 24958/28.11.2013), ΚΥΑ
2974 /08.04.2009 όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 3427/09.06.2010, και όροι
του Π.Α.Α

1. Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που αφορούν την βελτίωση και
οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της
επισκεψιμότητας της περιοχής παρέμβασης, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και την
προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης.
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2. Οι επενδύσεις των υποδομών διανυκτέρευσης και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων θα
υλοποιηθούν υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/08-04-2009
(ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) των Υπουργών Α.Α.Τ &Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Ειδικότερα όσον αφορά την δράση L313-5, και για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού υποδομών
διανυκτέρευσης οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της
δυναμικότητάς τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω, με  προσθήκη καθ΄ ύψος ή/και επέκταση.
4. Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του
δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. και
μεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.  και δικαιούχων.
2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του
τοπικού προγράμματος.
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Αναπτυξιακή Εταιρεία) με σύμβαση εργασίας ή
έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου
που εντάσσεται στο μέτρο 41.
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η
δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου
41.
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ,
νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο
41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% της
δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41.
6. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συμπίπτει με αυτή της έγκρισης του
τοπικού προγράμματος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (νύν Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Ειδικότερα, για το μέτρο 41 ημερομηνία
έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Για τα υπομέτρα L123α, L321, L322, L323, καθώς
και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές
αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης.
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς  παρεκκλίσεις από  την  εγκεκριμένη από  την  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε
Ο.Τ.Α  μελέτη, όπως αυτή  περιλαμβάνεται στη  σύμβαση μεταξύ  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α και δικαιούχου
και τηρώντας όλες τις επίσημες  προδιαγραφές που συντάσσουν  οι αρμόδιες  υπηρεσίες  και
προβλέπονται  από την εθνική και κοινοτική  νομοθεσία.
Σε  περίπτωση που, κατά   την  υλοποίηση,  υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης  της μελέτης
πρέπει, προκειμένου  να συνεχιστεί η καταβολή της  ενίσχυσης,  να εγκριθεί προηγουμένως  από την
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α η σχετική  τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι  αυτή  δεν επηρεάζει τους
στόχους,  το χαρακτήρα,  τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία  αξιολόγησης και επιλογής  του. Η αύξηση του
αρχικά  εγκεκριμένου επιλέξιμου  προϋπολογισμού  του  επενδυτικού  σχεδίου δεν είναι  αποδεκτή,
εκτός  των περιπτώσεων που αυτό ανακύπτει  από σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις,  όπως αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με την επιφύλαξη  του ανωτάτου
συνολικού κόστους ανά δράση. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του προϋπολογισμού βαρύνει
αποκλειστικά το δικαιούχο. Τροποποιήσεις  που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν
υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους  γενικούς  κανόνες  του ΠΑΑ.
Μετά  την  έγκριση  της  σχετικής  τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α, εφόσον δεν απαιτείται
τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου υπογράφεται  τροποποιητική σύμβαση με το  δικαιούχο  και
κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Εφόσον η τροποποίηση προκαλεί  αλλαγές στο  Τεχνικό
Δελτίο Έργου η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α τροποποιεί αντίστοιχα το  Τεχνικό  Δελτίο Έργου και υποβάλλει
σχετικό  αίτημα  στην της ΕΥΕ ΠΑΑ για έγκριση  προκειμένου  στη συνέχεια  να προχωρήσει σε
τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο και να ενημερώσει  σχετικά την  ΕΥΕ ΠΑΑ.
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Μείωση των προβλεπομένων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά,  όγκοι,
δυναμικότητες), επιφέρει  αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει:
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ να μην υποστούν
σημαντική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν (ΕΚ) 800/2008,
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για
παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεμβάσεις του υπομέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή
LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii)
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης
οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η
εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας
επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος  υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών,  στα
χρονικά όρια τήρησης  των μακροχρόνιων  υποχρεώσεών του, να καλύψει τις  θέσεις  απασχόλησης
σε ισοδύναμες  Ετήσιες Μονάδες  Εργασίας  (ΕΜΕ) που προβλέπονται  στη σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ.
Α.Ε Ο.Τ.Α,. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται. οικονομική  κύρωση σχετική  με τις  ελλείπουσες
θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω  τύπο:
Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1− a) Χ b
όπου : a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ/ Συμβατικά  δηλωθείσες
νέες  θέσεις  απασχόλησης  σε ΕΜΕ
b = (1,2+(0,05*c))/12
και : c = Συμβατικά  δηλωθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική  κύρωση δε θα είναι μικρότερη των 12.000 €. Σε περιπτώσεις
Δημόσιας Δαπάνης μεγαλύτερης ή ίσης των 200.000 € η οικονομική κύρωση δε θα είναι μεγαλύτερη
του 15% της Δημόσιας Δαπάνης.
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση
σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης  ΑΠΕ.
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η
σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα,
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί
επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια.
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α., η
Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ, η σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• οι εγκεκριμένες μελέτες,
• οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,
• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
• οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
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• τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.
(προκαταβολών και δαπανών),
• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο),
• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.
14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε.
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη
μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον
Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το
οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  (ΚΦΑΣ) και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και
στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή,
υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την
υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα
στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων
παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι
αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά
περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και
αμεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκομιστεί
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός
αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή τα
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό.
17. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται κατά το αίτημα πληρωμής
εκτός των άλλων και το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά
εμβάσματα, δηλαδή:

 Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμματίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος
καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού

 Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου
παραστατικού.
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3.9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία
και τον αγροτικό πληθυσμό

ΔΡΑΣΗ 1η  (ΚΩΔΙΚΟΣ: L321-1)

ΤΙΤΛΟΣ:
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας  (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις).

 Αναλυτική περιγραφή:
Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ιδιαίτερα στις ΤΚ του Δήμου Παγγαίου εκτεταμένες
πλημμύρες ο οποίες προκύπτουν από τις συνεχόμενες πυρκαγιές και λαθροϋλοτομίες των ορεινών
περιοχών και από την περιορισμένη προστασία μικρών φραγμάτων που θα μπορούσαν να
αξιοποιήσουν παραγωγικότερα το υδατικό δυναμικό για την άρδευση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
Επίσης λόγω εκμηχάνισης της γεωργίας απαιτείται βελτίωση της Αγροτικής οδοποιίας για την
πρόσβαση των μηχανημάτων και αγροτών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στην ΠΠ είναι απαραίτητα
μικρά έργα όπως αντιστήριξη επικλινών εδαφών, τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων κτλ.
Με την εν λόγω δράση προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα
στον δικαιούχο κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου.
Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.
Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται κατά 100% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 500.000 €. Το
ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. ά βαθμού.

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

100,00% 95,00% 5,00% 0,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Το σύνολο της Π.Π, πλην των αστικών ζωνών Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης

ΔΡΑΣΗ 2η  (ΚΩΔΙΚΟΣ: L321-2)

ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες,
ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

 Αναλυτική περιγραφή:
Στην ΠΠ λειτουργούν κρατικοί παιδικοί σταθμοί, καθώς και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Επίσης υπάρχει
ένας μικρός αριθμός τοπικού χαρακτήρα δημοτικών βιβλιοθηκών, οι οποίες αποτελούν παλαιά
κληροδοτήματα τοπικών ευεργετών.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις περιορίζονται σε όλες τις περιοχές σε 2-3 μέρες κατά την καλοκαιρινή
περίοδο, κυρίως από πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, ενώ όλο το υπόλοιπο έτος, δεν υπάρχει
καμία δυνατότητα, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές για ανάλογες δραστηριότητες.
Είναι εμφανής λοιπόν η έλλειψη κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, στην ενδοχώρα κυρίως της
περιοχής, τόσο σε μόνιμες και σύγχρονες δομές φροντίδας παιδιών, όσο και σε βιβλιοθήκες, ωδεία
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και χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανισότητα στον τομέα
αυτό, του πληθυσμού της ενδοχώρας, με αυτόν των αστικών κέντρων.
Μέσω της δράσης επιδιώκεται:

 η οργανωμένη παρέμβαση στην ανάπτυξη οργανωμένων και σύγχρονων δομών φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας,

 ο εκσυγχρονισμός κυρίως βιβλιοθηκών με στόχο την προστασία του υπάρχοντος υλικού, τον
εμπλουτισμό των συλλογών τους και τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της
σύγχρονης τεχνολογίας (ψηφιοποίηση υλικού, ηλεκτρονική οργάνωση δεδομένων κλπ).

 η δημιουργία οργανωμένων χώρων μόνιμης άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 η δημιουργία ωδείων σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται ανυπαρξία υποδομών και

παρατηρείται δυναμική από τον τοπικό πληθυσμό στην μουσική εκπαίδευση.
Έμφαση θα δοθεί σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται σημαντικό έλλειμμα σε αυτού του είδους τις
υποδομές, ενώ θα επιδιωχθεί και η ανάπτυξη συνεργιών με συναφείς τοπικού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες από την τοπική κοινότητα στο κομμάτι της μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
(π.χ. ύπαρξη ομάδων άτυπης εκμάθησης παραδοσιακών χορών και μουσικής σε παιδιά, έντονη
δραστηριότητα τοπικών πολιτιστικών συλλόγων κλπ).
Επιχορηγούνται ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό
την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, κατά
100% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000€. Για τις περιπτώσεις των ΟΤΑ, το ανώτατο όριο
είναι πλέον ΦΠΑ.

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό
την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

100,00% 95,00% 5,00% 0,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Το σύνολο της Π.Π, πλην των αστικών ζωνών Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης

3.10. Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης

 Επιλέξιμες Δαπάνες

Δράση L321-1
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής.
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού.

Δράση L321-2
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ.
4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού.
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6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως
αιτιολογημένη από το είδος του έργου.

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι
ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 Όροι περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010 όπως
τροποποιήθηκε με τις  ΚΥΑ 6102/02.05.2012 & ΚΥΑ 24958/28.11.2013), και όροι του
Π.Α.Α

1. Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του
δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. και
μεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.  και δικαιούχων.
2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του
τοπικού προγράμματος.
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Αναπτυξιακή Εταιρεία) με σύμβαση εργασίας ή
έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου
που εντάσσεται στο μέτρο 41.
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η
δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου
41.
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ,
νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο
41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% της
δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41.
6. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συμπίπτει με αυτή της έγκρισης του
τοπικού προγράμματος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (νύν Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Ειδικότερα, για το μέτρο 41 ημερομηνία
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έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Για τα υπομέτρα L123α, L321, L322, L323, καθώς
και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές
αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης.
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς  παρεκκλίσεις από  την  εγκεκριμένη από  την  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε
Ο.Τ.Α  μελέτη, όπως αυτή  περιλαμβάνεται στη  σύμβαση μεταξύ  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α και δικαιούχου
και τηρώντας όλες τις επίσημες  προδιαγραφές που συντάσσουν  οι αρμόδιες  υπηρεσίες  και
προβλέπονται  από την εθνική και κοινοτική  νομοθεσία.
Σε  περίπτωση που, κατά   την  υλοποίηση,  υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης  της μελέτης
πρέπει, προκειμένου  να συνεχιστεί η καταβολή της  ενίσχυσης,  να εγκριθεί προηγουμένως  από την
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α η σχετική  τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι  αυτή  δεν επηρεάζει τους
στόχους,  το χαρακτήρα,  τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία  αξιολόγησης και επιλογής  του. Η αύξηση του
αρχικά  εγκεκριμένου επιλέξιμου  προϋπολογισμού  του  επενδυτικού  σχεδίου δεν είναι  αποδεκτή,
εκτός  των περιπτώσεων που αυτό ανακύπτει  από σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις,  όπως αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με την επιφύλαξη  του ανωτάτου
συνολικού κόστους ανά δράση. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του προϋπολογισμού βαρύνει
αποκλειστικά το δικαιούχο. Τροποποιήσεις  που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν
υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους  γενικούς  κανόνες  του ΠΑΑ.
Μετά  την  έγκριση  της  σχετικής  τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α, εφόσον δεν απαιτείται
τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου υπογράφεται  τροποποιητική σύμβαση με το  δικαιούχο  και
κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Εφόσον η τροποποίηση προκαλεί  αλλαγές στο  Τεχνικό
Δελτίο Έργου η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α τροποποιεί αντίστοιχα το  Τεχνικό  Δελτίο Έργου και υποβάλλει
σχετικό  αίτημα  στην της ΕΥΕ ΠΑΑ για έγκριση  προκειμένου  στη συνέχεια  να προχωρήσει σε
τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο και να ενημερώσει  σχετικά την  ΕΥΕ ΠΑΑ.
Μείωση των προβλεπομένων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά,  όγκοι,
δυναμικότητες), επιφέρει  αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει:
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ να μην υποστούν
σημαντική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν (ΕΚ) 800/2008,
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για
παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεμβάσεις του υπομέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή
LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii)
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης
οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η
εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας
επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος  υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών,  στα
χρονικά όρια τήρησης  των μακροχρόνιων  υποχρεώσεών του, να καλύψει τις  θέσεις  απασχόλησης
σε ισοδύναμες  Ετήσιες Μονάδες  Εργασίας  (ΕΜΕ) που προβλέπονται  στη σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ.
Α.Ε Ο.Τ.Α,. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται. οικονομική  κύρωση σχετική  με τις  ελλείπουσες
θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω  τύπο:
Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1− a) Χ b
όπου : a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ/ Συμβατικά  δηλωθείσες
νέες  θέσεις  απασχόλησης  σε ΕΜΕ
b = (1,2+(0,05*c))/12
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και : c = Συμβατικά  δηλωθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική  κύρωση δε θα είναι μικρότερη των 12.000 €. Σε περιπτώσεις
Δημόσιας Δαπάνης μεγαλύτερης ή ίσης των 200.000 € η οικονομική κύρωση δε θα είναι μεγαλύτερη
του 15% της Δημόσιας Δαπάνης.
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση
σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης  ΑΠΕ.
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η
σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα,
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί
επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια.
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α., η
Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ, η σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• οι εγκεκριμένες μελέτες,
• οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,
• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
• οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.
(προκαταβολών και δαπανών),
• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο),
• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.
14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε.
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη
μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον
Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το
οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  (ΚΦΑΣ) και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και
στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή,
υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την
υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα
στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων
παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι
αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά
περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και
αμεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκομιστεί
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός
αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή τα
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό.
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17. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται κατά το αίτημα πληρωμής
εκτός των άλλων και το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά
εμβάσματα, δηλαδή:

 Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμματίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος
καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού

 Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου
παραστατικού.

3.11. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

ΔΡΑΣΗ 1η (ΚΩΔΙΚΟΣ: L322-1)

ΤΙΤΛΟΣ: Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων.

 Αναλυτική περιγραφή:
Στο δομημένο περιβάλλον της Π.Π. υπάρχει πλήθος παραδοσιακών, ιστορικών οικισμών, όπου η
τάσεις αστικοποίησης έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον με εμφανή τον κίνδυνο υποβάθμισης του
παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών εφόσον εμφανίζεται σε τοπικό επίπεδο έλλειψη πολιτικών
αξιοποίησης ώστε να αξιοποιηθούν οι οικισμοί ως διακριτή εικόνα που ενισχύει την αναγνωρισιμότητα
και εξωστρέφεια της ΠΠ. ως συνόλου.
Μέσω της Κ.Π. LEADER+ χρηματοδοτήθηκε η ανάπλαση 2 οικισμών (Καζαβητίου και Θεολόγου του
Δήμου Θάσου), με σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τόσο στην επιχειρηματικότητα και
την επισκεψιμότητα των οικισμών αυτών, όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.
Μέσω της δράσης επιδιώκεται:
 η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και η ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς του αγροτικού χώρου, σε επιλεγμένα σημεία κατά μήκος διαδρομών, ώστε να
αναδειχτούν πόλοι έλξης επισκεπτών, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία και
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής,

 η ευαισθητοποίηση των κατοίκων στην ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και στο
σεβασμό του δομημένου περιβάλλοντος ιδιαίτερα στα νέα κτίσματα,

 η δημιουργία πόλων έλξης επισκεπτών αλλοδαπών και ημεδαπών στην ενδοχώρα.
Προτεραιότητα θα δοθεί:
 Στην ανάπλαση, ανάδειξη οικισμών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογο

συνεκτικό πυρήνα, βρίσκονται σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον και
δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ δεν είναι χαρακτηρισμένοι
παραδοσιακοί.

 Στις περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης,
αποχέτευσης).

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις, πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στον δικαιούχο,
κατά την διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. Η δράση ενισχύεται κατά 100%.

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

 Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηματοδότησης

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή
ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.Δ)

Εθνική Συμμετοχή
(% επι Τ.Δ)

Ιδιωτική Συμμετοχή

100,00% 80,00% 20,00% 0,00%

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης
Σε στοχευμένους οικισμούς που καλύπτουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στο σύνολο της ΠΠ,
πλην των αστικών κέντρων Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης.
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3.12. Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης
 Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.
2. Δαπάνες κατασκευής.
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού.

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,
παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι
ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή
τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης.
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπάνες.
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που
τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

 Όροι περιορισμοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: ((ΚΥΑ 401/ 10.03.2010 όπως
τροποποιήθηκε με τις  ΚΥΑ 6102/02.05.2012 & ΚΥΑ 24958/28.11.2013), και όροι του
Π.Α.Α

1. Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του
δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. και
μεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.  και δικαιούχων.
2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του
τοπικού προγράμματος.
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Αναπτυξιακή Εταιρεία) με σύμβαση εργασίας ή
έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου
που εντάσσεται στο μέτρο 41.
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η
δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου
41.
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ,
νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο
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41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% της
δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41.
6. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συμπίπτει με αυτή της έγκρισης του
τοπικού προγράμματος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (νύν Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Ειδικότερα, για το μέτρο 41 ημερομηνία
έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Για τα υπομέτρα L123α, L321, L322, L323, καθώς
και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές
αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης.
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς  παρεκκλίσεις από  την  εγκεκριμένη από  την  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε
Ο.Τ.Α  μελέτη, όπως αυτή  περιλαμβάνεται στη  σύμβαση μεταξύ  ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α και δικαιούχου
και τηρώντας όλες τις επίσημες  προδιαγραφές που συντάσσουν  οι αρμόδιες  υπηρεσίες  και
προβλέπονται  από την εθνική και κοινοτική  νομοθεσία.
Σε  περίπτωση που, κατά   την  υλοποίηση,  υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης  της μελέτης
πρέπει, προκειμένου  να συνεχιστεί η καταβολή της  ενίσχυσης,  να εγκριθεί προηγουμένως  από την
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α η σχετική  τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι  αυτή  δεν επηρεάζει τους
στόχους,  το χαρακτήρα,  τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία  αξιολόγησης και επιλογής  του. Η αύξηση του
αρχικά  εγκεκριμένου επιλέξιμου  προϋπολογισμού  του  επενδυτικού  σχεδίου δεν είναι  αποδεκτή,
εκτός  των περιπτώσεων που αυτό ανακύπτει  από σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις,  όπως αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με την επιφύλαξη  του ανωτάτου
συνολικού κόστους ανά δράση. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του προϋπολογισμού βαρύνει
αποκλειστικά το δικαιούχο. Τροποποιήσεις  που αφορούν στο χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν
υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους  γενικούς  κανόνες  του ΠΑΑ.
Μετά  την  έγκριση  της  σχετικής  τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α, εφόσον δεν απαιτείται
τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου υπογράφεται  τροποποιητική σύμβαση με το  δικαιούχο  και
κοινοποιείται ηλεκτρονικώς στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Εφόσον η τροποποίηση προκαλεί  αλλαγές στο  Τεχνικό
Δελτίο Έργου η ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε Ο.Τ.Α τροποποιεί αντίστοιχα το  Τεχνικό  Δελτίο Έργου και υποβάλλει
σχετικό  αίτημα  στην της ΕΥΕ ΠΑΑ για έγκριση  προκειμένου  στη συνέχεια  να προχωρήσει σε
τροποποιητική σύμβαση με το δικαιούχο και να ενημερώσει  σχετικά την  ΕΥΕ ΠΑΑ.
Μείωση των προβλεπομένων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά,  όγκοι,
δυναμικότητες), επιφέρει  αντίστοιχη μείωση των ποσών ενίσχυσης.
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει:
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ να μην υποστούν
σημαντική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν (ΕΚ) 800/2008,
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για
παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεμβάσεις του υπομέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή
LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii)
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης
οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η
εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας
επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος  υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών,  στα
χρονικά όρια τήρησης  των μακροχρόνιων  υποχρεώσεών του, να καλύψει τις  θέσεις  απασχόλησης
σε ισοδύναμες  Ετήσιες Μονάδες  Εργασίας  (ΕΜΕ) που προβλέπονται  στη σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ.
Α.Ε Ο.Τ.Α,. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται. οικονομική  κύρωση σχετική  με τις  ελλείπουσες
θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω  τύπο:
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Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1− a) Χ b
όπου : a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ/ Συμβατικά  δηλωθείσες
νέες  θέσεις  απασχόλησης  σε ΕΜΕ
b = (1,2+(0,05*c))/12
και : c = Συμβατικά  δηλωθείσες νέες  θέσεις απασχόλησης  σε ΕΜΕ
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική  κύρωση δε θα είναι μικρότερη των 12.000 €. Σε περιπτώσεις
Δημόσιας Δαπάνης μεγαλύτερης ή ίσης των 200.000 € η οικονομική κύρωση δε θα είναι μεγαλύτερη
του 15% της Δημόσιας Δαπάνης.
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση
σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης  ΑΠΕ.
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η
σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα,
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί
επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια.
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α., η
Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ, η σύμβαση με την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• οι εγκεκριμένες μελέτες,
• οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,
• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
• οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
• τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.
(προκαταβολών και δαπανών),
• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο),
• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου.
14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε.
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη
μετά από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον
Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το
οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  (ΚΦΑΣ) και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων και
στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή,
υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την
υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα
στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων
παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι
αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο.
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά
περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και
αμεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκομιστεί
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σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός
αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή τα
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό.
17. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται κατά το αίτημα πληρωμής
εκτός των άλλων και το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά
εμβάσματα, δηλαδή:

 Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμματίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος
καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού

 Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου
παραστατικού.
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3.13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
                   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

ΜΕΤΡΑ / ΥΠΟΜΕΤΡΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ Συνολικό
Κόστος

Δημόσια
Δαπάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

Ιδιωτική
Συμμετοχή

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 360.000,00 € 180.000,00 € 171.000,00 € 9.000,00 € 180.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 360.000,00 € 180.000,00 € 171.000,00 € 9.000,00 € 180.000,00 €

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 83.333,33 € 50.000,00 € 47.500,00 € 2.500,00 € 33.333,33 €

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 83.333,33 € 50.000,00 € 47.500,00 € 2.500,00 € 33.333,33 €

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 83.333,33 € 50.000,00 € 47.500,00 € 2.500,00 € 33.333,33 €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 250.000,00 € 150.000,00 € 142.500,00 € 7.500,00 € 100.000,00 €

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  Βιοτεχνικών μονάδων 283.333,33 € 170.000,00 € 161.500,00 € 8.500,00 € 113.333,33 €

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 333.333,33 € 200.000,00 € 190.000,00 € 10.000,00 € 133.333,33 €

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την
α΄ μεταποίηση 166.666,67 € 100.000,00 € 95.000,00 € 5.000,00 € 66.666,67 €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 783.333,33 € 470.000,00 € 446.500,00 € 23.500,00 € 313.333,33 €

L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία -περίπτερα
ενημέρωσης και πληροφόρησης) 200.000,00 € 200.000,00 € 190.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης. 416.666,67 € 250.000,00 € 237.500,00 € 12.500,00 € 166.666,67 €

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Χώρων εστίασης και αναψυχής. 213.318,22 € 127.990,93 € 121.591,38 € 6.399,55 € 85.327,29 €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 829.984,89 € 577.990,93 € 549.091,38 € 28.899,55 € 251.993,96 €

L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών
πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις). 300.000,00 € 300.000,00 € 285.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €

L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 380.000,00 € 380.000,00 € 361.000,00 € 19.000,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 680.000,00 € 680.000,00 € 646.000,00 € 34.000,00 € 0,00 €

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 200.000,00 € 200.000,00 € 190.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322 200.000,00 € 200.000,00 € 190.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.023.318,22 € 1.177.990,93 € 1.119.091,38 € 58.899,55 € 845.327,29 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.080.000,00 € 1.080.000,00 € 1.026.000,00 € 54.000,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 3.103.318,22 € 2.257.990,93 € 2.145.091,38 € 112.899,55 € 845.327,29 €

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3.103.318,22 € 2.257.990,93 € 2.145.091,38 € 112.899,55 € 845.327,29 €
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4.1. Ενισχυόμενοι τομείς της Δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των
Γεωργικών Προϊόντων»

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ
Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων
τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.
Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία -κονσέρβες
κ.λπ.).

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ
Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.
Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί
όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων
γάλακτος.
Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης
και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός - επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ
Δράση 3.1.1.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων
τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα
αυγά.
Δράση 3.1.4: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που
τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά
κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.

4. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ
Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων τυποποίησης - επεξεργασίας - μεταποίησης - συσκευασία μελιού.
Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης - συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές -
νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης - επεξεργασίας - μεταποίησης
βιολογικού μελιού.
Δράση 4.3.: Ίδρυση - εκσυγχρονισμός - επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή
σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.
Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του
Καν. 797/2004.

5. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ



Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ.

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139

48

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
Δράση 5.1.: Ίδρυση - επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.3.: Ίδρυση - επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
Δράση 5.4.:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
6. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις
αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
Δράση 6.2.:  Εκσυγχρονισμός - βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
Δράση 6.3.:  Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.5.: Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης &
ψύξης.
Δράση 6.6.:  Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας - τυποποίησης ρυζιού.
Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης
ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης -
συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.
Δράση 6.8.:  Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.
Δράση 6.9.:  Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α) Ελαιόλαδο
Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία
α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας με
προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από βιολογική
πρώτη ύλη.
Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων -συσκευαστηρίων
ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 7.3.: Ιδρύσεις - επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων
ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
προϊόντος.
Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας.
Β) Άλλα Έλαια
Δράση 7.5: Ίδρυση - Επέκταση - Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς
μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας.

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ
Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.
Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και
μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς
αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 8.3.:  Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και
συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Δράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την
κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.
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9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
I. Στο επίπεδο της εμπορίας
Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων
συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών,
πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών:

II. Στο επίπεδο της μεταποίησης
Δράση 9.7.:  Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων
χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.)
α) Κονσερβοποιεία - Χυμοί φρούτων - Αποξηραμένα φρούτα
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων
κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και
λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
• Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής
τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.
β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης,
κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας.
δ) Αποξηραμένων φρούτων
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων
(δαμάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.).
ε) Ίδρυση - εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και
γλυκών κουταλιού.
στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης
εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• τις ψυκτικές εγκαταστάσεις,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισμός και επέκταση
με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά :
• στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και
• στην παραγωγή νέων προϊόντων
β) Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.
Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή
λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.
Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών.
Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων
για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ.
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Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων
α)Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων.
β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης - αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.

III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση
δυναμικότητας.
Δράση 9.14.: Ίδρυση - επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές
παραγωγής νέων προϊόντων.
Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για
λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
IV. Στον τομέα των Γεωμήλων
Δράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός - επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση,
συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης
γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως:
• προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,
• τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ.
• άλλα νέα προϊόντα
Έργα του Τομέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή
προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ,
καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών), είναι επιλέξιμα μόνο για τα
μικρά Νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (μέχρι 3.100 κατοίκους).

10. ΤΟΜΕΑΣ :ΑΝΘΗ
Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων
μονάδων.
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών.
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.
Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές - κέντρα διανομής) από
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δράση 12.1.: Ίδρυση - επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης
σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Δράση 13.1.: Ίδρυση - επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.
Δράση 13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ:
Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92
και Καν.(ΕΚ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που καθορίζονται από
την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.
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4.2. Πίνακας καλυπτόμενων τομέων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 311
Κ.Α.Δ. 2008 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

55 Καταλύματα*

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

10.39.22 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος

10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.72.1 Παραγωγή    παξιμαδιών    και    μπισκότων·    παραγωγή    διατηρούμενων    ειδών
ζαχαροπλαστικής

10.82.1 Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού
κακάου και κακάου σε σκόνη

10.82.2 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.73.1 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών
προϊόντων

10.83.1 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.89.1 Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών
κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

13.20.1 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού

13.20.2 Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

13.20.3 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή
ασυνεχείς ίνες

13.20.4 Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων
ειδικών υφασμάτων

13.93.1 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

14.12.1 Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας

14.12.2 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας

14.12.3 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων
δερμάτινων ειδών

16.10.1 Παραγωγή   ξυλείας,   πριονισμένης   ή   πελεκημένης  κατά   μήκος,   τεμαχισμένης   ή
αποφλοιωμένης,  με πάχος > 6 mm-  στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από
μη εμποτισμένη ξυλεία

16.10.2 Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας·
ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.3 Παραγωγή   ακατέργαστης   ξυλείας·   στρωτήρων   (τραβερσών)   σιδηροδρόμων   ή τροχιοδρόμων
από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

16.23.1 Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα
προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο

16.29.2 Κατασκευή   ειδών  από   φελλό,   άχυρο   ή   άλλα   υλικά   σπαρτοπλεκτικής·   ειδών
καλαθοπλεκτικής

17.21.1 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι.

20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα



Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ.

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139

52

20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων

3.13.1 Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.41.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.49.1 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

25.71.11 Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους

25.73.1 Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη
δασοκομία

25.73.2 Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.73.3 Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4 Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν
με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα

28.30.3 Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους

28.30.4 Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.5 Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων

28.30.6 Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων
για τη γεωργία ή την κηπουρική

28.30.7 Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης
ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς

28.30.8 Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων

28.30.9 Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού·

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.09.1 Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους

31.09.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων

31.09.92 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και
καθισμάτων)

32.12.1 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.20.1 Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με
κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά

32.20.2 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

47.25.2 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

79.1 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

77.21.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού

90.03.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των
καλλιτεχνών του θεάματος

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
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10.39.22 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος

10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.72.1 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82.1 Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου
και κακάου σε σκόνη

10.82.2 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.73.1 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.83.1 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.89.1 Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος,
ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

13.20.1 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού

13.20.2 Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

13.20.3 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.20.4 Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών
υφασμάτων

13.93.1 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

14.12.1 Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας

14.12.2 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας

14.12.3 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

15.12.1 Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων δερμάτινων
ειδών

16.10.1 Παραγωγή   ξυλείας,   πριονισμένης   ή   πελεκημένης   κατά   μήκος,   τεμαχισμένης   ή αποφλοιωμένης,
με πάχος > 6 mm- στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία

16.10.2 Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου·
ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.3 Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο,
εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

16.23.1 Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα
προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο

16.29.2 Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

17.21.1 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι.

20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα

20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων

23.13.1 Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.41.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.49.1 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

25.71.11 Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους

25.73.1 Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη
δασοκομία

25.73.2 Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
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25.73.3 Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4 Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με
ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα

28.30.3 Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους

28.30.4 Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.5 Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων

28.30.6 Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη
γεωργία ή την κηπουρική

28.30.7 Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή
εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς

28.30.8 Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων

28.30.9 Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού·

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.09.1 Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους

31.09.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων

31.09.92 Υπηρεσίες  τελειοποίησης  (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός  του  ταπετσαρίσματος καρεκλών και
καθισμάτων)

32.12.1 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.20.1 Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με
κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά

32.20.2 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

47.25.2 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

90.03.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των
καλλιτεχνών του θεάματος

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία


