
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7888  
   1η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268) 

υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης 

Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτο-

βουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για 

παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές δι-

ατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 «Α) Για 

τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργεί-
ων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2 (Α΄ 20), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Την αριθμ. 2545/17-10-2016 (Β΄ 3447) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ 
2014-2020 στις ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 
Περιφερειών».

7. Την αριθμ. 1065/19.04.2016 (Β΄ 1273) υπουργική από-
φαση για τη θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανά-
πτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Τον Κανονισμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών δια-
τάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ 
και ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΤΟΑ και για την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονι-
σμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, 
(ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 807/2014 για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

12. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 για 
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
1305/2013.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όσον αφορά το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέ-
τρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφω-
ση κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού (ΕΕ) 807/2004 
για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

14. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
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ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δα-
σοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως κάθε φορά.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 
14ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές 
και αερολιμενικές υποδομές, τα όρια κοινοποίησης για 
τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της 
κληρονομιάς και για τις ενισχύσεις για αθλητικές υπο-
δομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, 
καθώς και τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων 
λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 όσον 
αφορά τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1405/2006 του Συμβουλίου της 
18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τον καθορισμό ειδι-
κών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003.

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

20. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά 
τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρ-
θρωση προβληματικών επιχειρήσεων (2004/C 244/02).

21. Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

22. Την αριθμ. 2986/25-11-2016 (Β΄ 3885) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, περί προσδιορισμού των λειτουργικών 
μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων 
και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσο-
νται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

23. Τον ν. 4276/30-07-2017 (Α΄ 155), περί απλούστευ-
σης διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων 
και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού 
και άλλες διατάξεις.

24. Την αριθμ. 7888/08-05-2017 (Β΄ 1654) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, περί απλούστευσης πλαισίου λειτουργίας 
και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών.

25. Την αριθμ. 1746/21-01-2015 (Β΄ 135) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, περί καθορισμού των προδιαγραφών για 
τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) 
των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών 
των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων.

26. Την αριθμ. 543/34450/24-03-2017 (Β΄ 1145) κοινή 
υπουργική απόφαση, περί Πολυλειτουργικών Αγρο-
κτημάτων.

27. Την αριθμ. 2635/13-09-2017 (Β΄ 3313) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 

19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινο-
τήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

28. Την αριθμ. 2281/96031/14-09-2017 (Β΄ 3277) κοι-
νή υπουργική απόφαση, για την «Ανάθεση καθηκόντων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για 
τα Υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ 2014 2020».

29. Την αριθμ.  4912/120862/05-11-2015 (Β΄  2468) 
υπουργική απόφαση, περί καθορισμού των όρων και 
των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων 
οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών κατα-
χώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρι-
κό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 345/23924/02-03-2017 
υπουργική απόφαση και ισχύει.

30. Την αριθμ. 3206/12-12-2016 (Β΄ 4111) υπουργική 
απόφαση για την Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανά-
πτυξης στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του 
Π.Α.Α. 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας 
δαπάνης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3893/
20-12-2017 (Β΄ 4557) υπουργική απόφαση.

31. Την αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο 
Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

32. Το αριθμ. 81935/ΕΥΚΕ1279/27-7-2018 έγγραφο της 
ΕΥΚΕ για τη σύμφωνη γνώμη της.

33. Το σύμφωνο γνώμης του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν της από 
2-8-2018 (αριθμ. εισ. εγγρ. 6819/2-8-2018) ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας.

34. Το αριθμ. 2482/6-8-2018 (αριθμ. εισ. εγγρ. 6918/
6-8-2018) έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 για τη σύμ-
φωνη γνώμη της.

35. Την αριθμ. 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268) υπουργική 
απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέ-
τρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινο-
τήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοι-
πές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» 

36. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της 13214/30-11-2017 (Β΄  4268) 
υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Α

Άρθρο 1 
Ιδιωτική Συμμετοχή

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, σε ό,τι αφορά 

την πράξη, αποτελεί την διαφορά της Δημόσιας Δαπάνης 
από το Συνολικό Προϋπολογισμό του έργου.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητι-
κός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιή-
σει ιδίους πόρους ή/και δάνειο ή/και συνδυασμό τους. 
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Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υπο-
στηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, 
όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη 
επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, 
β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επι-
τόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις:

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

β) πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένω-
σης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασμού επιχορη-
γήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ,

γ) πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγρα-
φές για την κάθε μορφή στήριξης,

δ) μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια 
δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυ-
ασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό 
ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματο-
δοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί 
με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχο-
ρηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου),

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

στ) τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησι-
μοποιούνται για τη προχρηματοδότηση επιχειρήσεων.

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

Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκ-
μηριώνεται, είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, 
είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο.

Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του άρ-
θρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτι-
κή συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, 
είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματο-
δότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού 
δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκ-
δοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή 
που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Όταν γίνεται 
χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης περί ιδίων πόρων, θα πρέπει 
να αναγράφεται ότι σε περίπτωση δανεισμού, που θα 
ανέρχεται στο ως άνω ποσοστό, το δάνειο θα πρέπει να 
είναι ελεύθερο από κάθε είδους κρατική ενίσχυση, συ-
μπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ή επιδοτήσεων 
επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγη-
σης μέσω κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.

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

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη της 
Ιδιωτικής Συμμετοχής αποτελεί βαθμολογούμενο κριτή-
ριο, η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης βαθμολογείται 
με μηδέν (0).».

Άρθρο 2 
Περίοδος Επιλεξιμότητας Δαπανών

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπα-

νών θεωρείται η οριστική υποβολή της αιτήσεως από το 
δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ) με εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στον 
Καν. 1407/2013 η επιλεξιμότητα των οποίων ξεκινάει 
από την ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε Τοπικού 
Προγράμματος. Δαπάνες που πραγματοποιούνται και 
εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται 
με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

Όσον αφορά στις Γενικές Δαπάνες, είναι επιλέξιμες:
1. Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμ-

ματος, για χρήση των Καν. 1305/2013 και 1407/2013.
2. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτη-

σης στήριξης για χρήση των Καν. 651/2014 και 702/2014.
Οι Γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες πρέπει να 

αφορούν αποκλειστικά το προτεινόμενο έργο.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις πράξεις οι οποίες υλοποι-

ούνται δυνάμει των Κανονισμών 651/2014 και 702/2014 
πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου και για τον 
σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του 
υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την οριστική υποβολή 
της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους. Οι προ-
παρασκευαστικές εργασίες και η αγορά γης, που πραγ-
ματοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης 
δεν αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. Στην περίπτωση 
αυτή αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη.».

Άρθρο 3 
Είδος της ενίσχυσης

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή 

επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 
επιλέξιμων δαπανών.

Ο προϋπολογισμός της πράξης που διαμορφώνεται 
με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, αποτελεί τον 
εγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό της. Δεν μπορεί 
να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμέ-
νου προϋπολογισμού της πράξης.

Τα καθεστώτα και οι εντάσεις ενίσχυσης αναλύονται 
στις εκάστοτε προσκλήσεις των ΟΤΔ.».

Άρθρο 4 
Διοικητικός Έλεγχος Αιτήσεων Στήριξης

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«9.1 Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της 

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

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης, συμπε-
ριλαμβανομένης της εξέτασης των προσφυγών, διενερ-
γείται από εισηγητές που ορίζονται με απόφαση της ΕΔΠ 
LEADER/CLLD. Οι εισηγητές, υποβάλλουν την εισήγηση 
τους στην ΕΔΠ, η οποία καταλήγει με δικαίωμα τροπο-
ποιήσεων στην αξιολόγηση της πρότασης.
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Οι εισηγητές δύναται να είναι:
α. στελέχη της ΟΤΔ,
β. άλλα στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,
γ. υπάλληλοι άλλων φορέων του Δημοσίου ή και ανε-

ξάρτητοι αξιολογητές. Στην περίπτωση ανεξάρτητων 
εισηγητών, η επιλογή τους γίνεται υποχρεωτικά, μετά 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διενερ-
γεί η ΟΤΔ.

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

Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτομα που μετέ-
χουν στη παραπάνω διαδικασία, δεν συντρέχουν λόγοι 
σύγκρουσης συμφερόντων, μέσω υποβολής υπεύθυνης 
δήλωσης.

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου ο φορέας που έχει συ-
στήσει την ΟΤΔ είναι ο δικαιούχος της στήριξης, οι διοι-
κητικοί έλεγχοι διενεργούνται από πρόσωπα ανεξάρτητα 
από την εν λόγω ΟΤΔ.

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

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

2. της επιλεξιμότητας του δικαιούχου,
3. των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και 

άλλων υποχρεώσεων που συνδέονται με την ενέργεια 
για την οποία ζητείται στήριξη,

4. της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής,
5. του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δα-

πανών του άρθρου 67 παρ. 1 στοιχείο α) του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1303/2013, εξαιρουμένων των συνεισφορών 
σε είδος και του κόστους απόσβεσης.

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

Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση όλων των αιτή-
σεων στήριξης και βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων 
επιλογής και προσδιορίζεται ο συνολικός εγκρινόμενος 
προϋπολογισμός και το ισχύον ποσοστό στήριξης, λαμ-
βάνοντας υπόψη και το «εύλογο κόστος» των προτεινό-
μενων δαπανών.

Σε κάθε περίπτωση ο ανωτέρω περιγραφόμενος διοι-
κητικός έλεγχος και η βαθμολόγηση όλων των κριτηρί-
ων επιλογής ολοκληρώνεται για κάθε αίτηση στήριξης 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα οποιουδήποτε σταδίου.

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΤΔ συντάσσει Πίνακα Απο-
τελεσμάτων, που περιλαμβάνει: τις παραδεκτές (εκείνες 
που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) και τις μη πα-
ραδεκτές (εκείνες που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας) αιτήσεις στήριξης και, οι οποίες κατατάσσο-
νται ενιαία ανά υποδράση και με φθίνουσα βαθμολογική 
σειρά, με την ένδειξη ’’παραδεκτή’’ ή ’’μη παραδεκτή’’.

Πιο αναλυτικά στον Πίνακα Αποτελεσμάτων περιλαμ-
βάνονται:

1. οι αιτήσεις που κρίνονται παραδεκτές προς στήρι-
ξη, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας 
δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της 
πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγα-
λύτερη του ελαχίστου ορίου που έχει τεθεί στην πρό-
σκληση για τη συγκεκριμένη υποδράση,

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

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

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

Η διαδικασία αξιολόγησης αναλυτικά έχει ως εξής:
1) Οι εισηγητές αξιολόγησης ορίζονται από την ΕΔΠ 

της ΟΤΔ και είναι κατάλληλων ειδικοτήτων αναφορικά 
με το είδος της εκάστοτε αξιολογούμενης πράξης. Κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατή η χρήση εμπει-
ρογνωμόνων.

2) Ο συντονιστής της ΟΤΔ χρεώνει στους εισηγητές αξι-
ολόγησης φακέλους αίτησης στήριξης προς αξιολόγηση.

3) Οι εισηγητές συντάσσουν την εισήγησή τους.
4) Η ΟΤΔ ελέγχει το καθεστώς de minimis μέσω της 

υποβαλλόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών 
Ενισχύσεων www.sorefsis.gr/soreusis/.

5) Η ΕΔΠ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση αξιολό-
γησης ολοκληρώνει την αξιολόγηση.

Οι εισηγήσεις υποβάλλονται στην ΕΔΠ για έγκριση και 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε περίπτω-
ση που η γνώμη της ΕΔΠ αποκλίνει από αυτή των εισηγη-
τών κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης, διαμορφώνεται 
σχετικά ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων και απο-
στέλλεται στη Διαχειριστική της αρμόδιας Περιφέρειας.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στή-
ριξης από την ΕΔΠ, αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ στο οποίο 
αναρτώνται οι εισηγήσεις των εισηγητών αξιολόγησης 
και η αξιολόγηση της ΕΔΠ σε ξεχωριστά έγγραφα.

Κατά την αξιολόγηση η ΟΤΔ δύναται να ζητήσει, την 
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσε-
ων, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που περιγράφεται 
στην πρόσκληση.

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, διορ-
θώνουν προφανή σφάλματα της αίτησης ή των δικαι-
ολογητικών που προβλέπονταν στην πρόσκληση και 
εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Oι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκο-
πό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και 
την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης 
στήριξης.

Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υποβάλλονται, στην 
ΟΤΔ και συμπληρώνουν τον φάκελο της αίτησης στήριξης.
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Οι δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους τους, αξι-
ολογούνται με χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολό-
γησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας τιμών ΟΤΔ), 
σύγκριση των διαφόρων προσφορών, διασταυρωτικός 
έλεγχος προσφορών ομοειδών προϊόντων άλλων πρά-
ξεων ή με τη χρήση διαδικτύου, από τους εισηγητές της 
αξιολόγησης.

Επίσης, η ΟΤΔ οφείλει επιπλέον να λαμβάνει υπόψη 
τους και τους επίσημους τιμοκαταλόγους των προμη-
θευτών καθώς και με διαθέσιμες σχετικές μελέτες προσ-
διορισμού του εύλογου κόστους που έχουν καταρτιστεί 
για τον σκοπό αυτό και έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδο-
μένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού εξοπλισμού και 
κτιριακών υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και 
επικαιροποιημένες.

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

Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές 
υποδομές ο έλεγχος του «εύλογου κόστους» θα πραγ-
ματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων Τι-
μών Μονάδος. Οι Πίνακες αυτοί θα προτείνονται από 
την ΟΤΔ και θα εγκρίνονται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 
Περιφέρειας σε συνάρτηση με τα στοιχεία διαθέσιμων 
σχετικών μελετών που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό 
αυτό, στο πλαίσιο της έγκρισης της πρώτης πρόσκλησης 
και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Οι Πίνακες 
αυτοί δύναται να επικαιροποιούνται στα πλαίσια της 
διαδικασίας έγκρισης μεταγενέστερων προσκλήσεων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει 
ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει ενίσχυση, η αί-
τηση στήριξης απορρίπτεται στη τρέχουσα πρόσκληση 
και δεν έχει δικαίωμα κατάθεσης αίτησης στήριξης σε 
προσκλήσεις του τρέχοντος και του επόμενου ημερολο-
γιακού έτους της διαπίστωσης για όλα τα ΤΠ. Στην περί-
πτωση αυτή η αρμόδια ΟΤΔ διαβιβάζει τα στοιχεία των 
αιτούντων που απορρίφθηκαν στην εν λόγω περίπτωση 
στη EYE ΠΑΑ 2014-2020 η οποία φροντίζει για την εξα-
σφάλιση της σχετικής πληροφόρησης σε όλες τις ΟΤΔ.

Στην περίπτωση εμπλοκής ανεξάρτητων εισηγητών, η 
αναγγελία της πρόσκλησης που έχει διενεργηθεί για την 
επιλογή αυτών, έχει συμπεριλάβει όλους τους προσήκο-
ντες κανόνες και ενέργειες διαφάνειας και δημοσιότητας 
(σε τοπικό επίπεδο).

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης και του φυσικού 
φακέλου των αιτήσεων στήριξης στην ΟΤΔ, ο συντο-
νιστής ορίζει στελέχη της ΟΤΔ προκειμένου να πραγ-
ματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο 

χώρο υλοποίησης όλων των πράξεων, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Τα αποτελέσμα-
τα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση 
αυτοψίας, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφική απο-
τύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Η έκθεση αυτοψί-
ας συνοδεύει, την εισήγηση αξιολόγησης των αιτήσεων 
στήριξης προς την ΕΔΠ. Εξαιρούνται της διαδικασίας οι 
άυλες ενέργειες.

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος επιθυμεί την 
έναρξη της υλοποίησης της πράξης, αμέσως μετά την 
οριστικοποίηση της αίτησής του, τότε ο Δικαιούχος το 
γνωστοποιεί εγγράφως στην ΟΤΔ και η ΟΤΔ κατά προ-
τεραιότητα πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη για την 
διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης.

9.2 Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας διενεργεί δειγ-
ματοληπτικό διοικητικό έλεγχο μετά και την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΕΔΠ.

Ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος της αξιολό-
γησης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, διε-
νεργείται στο ΠΣΚΕ. Ο δειγματοληπτικός διοικητικός 
έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον στο 5% του αριθμού 
των αιτήσεων στήριξης της εκάστοτε πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που ο φορέας που έχει συστήσει την 
ΟΤΔ, είτε φορείς μέλη της ΟΤΔ, είτε φορείς μέλη του Δ.Σ. 
του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ, είναι αιτούντες, 
τότε οι αιτήσεις τους τίθεται αυτομάτως στον δειγματο-
ληπτικό έλεγχο από την ΕΥΔ (ΕΠ) οικείας Περιφέρειας, 
πέραν του δείγματος του 5%.

Σε περίπτωση που ο δειγματοληπτικός διοικητικός 
έλεγχος έχει ευρήματα, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέ-
ρειας οφείλει να αυξήσει το δείγμα στο 10%, του αριθμού 
των αιτήσεων στήριξης.

Σε περίπτωση που ο δειγματοληπτικός διοικητικός 
έλεγχος έχει ευρήματα που τεκμηριώνουν συστημικό 
λάθος, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καλεί την ΟΤΔ 
να επαναξιολογήσει όλες τις αιτήσεις στήριξης και η δι-
αδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή.

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

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται με κάθε 
πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση των αιτούντων. Επι-
πλέον, η ΟΤΔ ενημερώνει και ατομικά τον κάθε αιτούντα 
για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με απόδειξη παρα-
λαβής αναφέροντας το δικαίωμα κάθε δικαιούχου για 
την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και ότι ο εν λόγω 
Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η 
οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπό-
ψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας 
των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών 
πόρων ανά υποδράση.
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9.3. Συστήνεται Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυ-
γών με απόφαση του ΕΔΠ. Η διαδικασία ενστάσε-
ων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της αριθμ. 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης των 
’’Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/
ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 
για τους Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για 
τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020’’ (Β΄ 3521) όπως ισχύ-
ει κάθε φορά.

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

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

Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο 
ΠΣΚΕ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης απο-
στέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), 
στην ΟΤΔ. Η προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή 
Ενδικοφανών Προσφυγών εντός δέκα (10) ημερών από 
την ημερομηνία λήξης των προσφυγών και η οποία έχει 
ορισθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση ΕΔΠ. Τα 
μέλη της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών δεν μπο-
ρεί να είναι και αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των προσφυγών, απο-
τυπώνονται στο ΠΣΚΕ.

Επιπλέον, η ΟΤΔ ενημερώνει και ατομικά όλους τους 
αιτούντες προσφυγών για το αποτέλεσμα της αξιολόγη-
σης αυτών, με απόδειξη παραλαβής.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυ-
γών, συντάσσεται ο Πίνακας Κατάταξης της αρχικής αξι-
ολόγησης συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων 
που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των προσφυγών θετικά 
και με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του τελευταίου 
εγκεκριμένου δικαιούχου του Πίνακα Αποτελεσμάτων, 
και εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΠ, η οποία δεν μπο-
ρεί να αποκλίνει από αυτή της Επιτροπής Ενδικοφανών 
Προσφυγών, με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενδικοφα-
νών προσφυγών δημοσιοποιείται, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, ο πίνακας κατάταξης.

Όλες οι αιτήσεις στήριξης και τα αποτελέσματα των 
διοικητικών ελέγχων μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ με κα-
τάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το 
τελευταίο.

9.4 Η ΕΔΠ δύναται με την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτα-
σης των ενδικοφανών προσφυγών, με απόφασή της να 
εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, μιας ή περισσότερων υπο-
δράσεων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (και με-
γαλύτερη της ελάχιστης τεθείσας από την ΟΤΔ βαθμο-
λογίας), πέραν του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης 
υποδράσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις:

1. είτε κατόπιν απόφασής της, για υπερδέσμευση της 
τρέχουσας πρόσκλησης, μέχρι το 110% του προϋπολο-
γισμού του ΤΠ,

2. είτε κατόπιν απόφασής της από ανακατανομή πό-
ρων εντός θεματικών κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύ-
ξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης,

3. είτε από ανακατανομή πόρων μεταξύ θεματικών 
κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύξηση του προϋπολογι-
σμού της πρόσκλησης,

4. είτε από υπερδεύσμευση της τρέχουσας πρόσκλη-
σης, πέραν το 110% του προϋπολογισμού του ΤΠ.

Στην περίπτωση (3) θα πρέπει να έχει προηγηθεί και 
εγκριθεί σχετικό αίτημα, με σύμφωνη γνώμη της EYE 
ΠΑΑ 2014-2020, από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέ-
ρειας.

Στην περίπτωση (4) θα πρέπει η ΟΤΔ να αιτηθεί υπερ-
δεύσμευση πόρων από την EYE ΠΑΑ. Η EYE ΠΑΑ 
2014-2020 αποφασίζει σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 
2014-2020 για την έγκριση ή όχι του σχετικού αιτήματος.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμούντων δυνητικών δικαιού-
χων, εντάσσονται όλοι εφόσον επαρκεί ο προϋπολογι-
σμός της υποδράσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εντάσ-
σεται κανείς από τους ισοβαθμούντες.».

Άρθρο 5 
Ένταξη πράξεων

Η παρακάτω παράγραφος του άρθρου 10:
«Κάθε Απόφαση Ένταξης, η οποία ενέχει ισχύ σύμβα-

σης μεταξύ του δικαιούχου και της ΟΤΔ, περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τις υποχρεώσεις/δεσμεύσεις των δικαι-
ούχων, τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, ελέγ-
χους, κυρώσεις και ρητή αναφορά για την δέσμευση του 
δικαιούχου απέναντι στην ΟΤΔ για την υλοποίηση της 
πράξης καθώς επίσης και την δυνατότητα ελέγχου της 
επιλεξιμότητας και της αναλογικότητας των δαπανών 
κατά τα στάδια αποπληρωμής του έργου.».

Αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε Απόφαση Ένταξης, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

τον τίτλο της πράξης, τον Κωδικό ΟΠΣΑΑ της πράξης, το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την περίοδο επιλεξι-
μότητας της πράξης, τους όρους χρηματοδότησης, το 
χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης, γενικές διατάξεις και 
το Τ.Δ.Π. του ΟΠΣΑΑ.

Μεταξύ του δικαιούχου και της ΟΤΔ υπογράφεται σύμ-
βαση η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους όρους 
που διέπουν την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης.».

Άρθρο 6 
Ανάκληση Ένταξης Πράξης

Στο άρθρο 11 αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος 
από την ακόλουθη:

«Είναι δυνατό να αρθεί η απόφαση ένταξης μιας πρά-
ξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω τεκ-
μηριωμένων αδυναμιών εκτέλεσής της ή μη τήρησης 
των όρων της σχετικής Απόφασης Ένταξης Πράξης. 
Διασφαλίζεται επίσης το δικαίωμα των δικαιούχων να 
αποσύρουν, ανά πάσα, στιγμή την αίτηση στήριξης που 
έχουν υποβάλει, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των δικαιούχων.».
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Άρθρο 7
Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων

Στην αρχή του άρθρου 12 προστίθεται η επόμενη πα-
ράγραφος:

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

Επιπρόσθετα η παράγραφος του άρθρου 12:
«Η ΟΤΔ έχει ως υποχρέωση να κάνει αναλυτική πε-

ριγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης,οι 
οποίοι πρέπει να συνάδουν με την φύση του έργου και 
την προστιθέμενη αξία τους. Με βάση το αποτέλεσμα 
της εξέτασης, η ΟΤΔ εγκρίνει ή απορρίπτει με απόφαση 
της ΕΔΠ το σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση απόρριψης 
ενημερώνει εγγράφως το δικαιούχο.».

Αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαιούχος έχει ως υποχρέωση να κάνει αναλυτική 

περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης οι 
οποίοι πρέπει να συνάδουν με την φύση του έργου και 
την προστιθέμενη αξία τους. Με βάση το αποτέλεσμα 
της εξέτασης, η ΟΤΔ εγκρίνει ή απορρίπτει με απόφαση 
της ΕΔΠ το σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση απόρριψης 
ενημερώνει εγγράφως το δικαιούχο.».

Άρθρο 8 
Προκαταβολή στον Δικαιούχο

Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθεται η επόμενη πα-
ράγραφος:

«Η προκαταβολή πρέπει να καλύπτεται από τις δαπά-
νες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με 
εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος κατα-
βολής της προκαταβολής, εάν η ημερομηνία αυτή είναι 
προγενέστερη, ή την 30 Ιουνίου 2023.».

Άρθρο 9 
Αίτηση πληρωμής/προκαταβολής Δικαιούχου

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση 

τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής/προκαταβολής 

πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 
στην ΟΤΔ.

Τα Αιτήματα Πληρωμής/Προκαταβολής υποβάλλονται 
από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος 
επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο αιτήματος πληρωμής/
προκαταβολής, το οποίο παρέχεται από την ΟΤΔ στον 

ιστότοπο της ΟΤΔ και στο ΠΣΚΕ, το οποίο ο δικαιούχος 
αναπαράγει και συμπληρώνει κατάλληλα και το επισυνά-
πτει στο ΠΣΚΕ σε pdf μορφή. Ο δικαιούχος υποχρεούται 
να υποβάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά και παραστατικά όπως αυτά θα καθορισθούν 
με σχετική εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση το αίτημα εξε-
τάζεται με την υποβολή του φυσικού φακέλου εφόσον 
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά

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

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι πέ-
ντε (5) αιτήματα πληρωμής. Στο εν λόγω πλήθος αιτημά-
των πληρωμής δεν συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή.

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

Όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα πληρωμής, 
η ΟΤΔ κατά τον προσφορότερο τρόπο ενημερώνει τους 
δικαιούχους π.χ. ανάρτηση των εντύπων στην ιστοσε-
λίδα της.

Οι αιτήσεις πληρωμών που υποβλήθηκαν μέσω του 
ΠΣΚΕ μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλης υπη-
ρεσίας του διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.».

Άρθρο 10 
Διοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων 
πληρωμής/προκαταβολής του Δικαιούχου

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Η ΕΔΠ με απόφασή της, ορίζει Επιτροπή Παρακο-

λούθησης Πράξεων (ΕΠΠ) που αποτελείται από τουλά-
χιστον δύο στελέχη της ΟΤΔ, σχετικά με το αντικείμενο 
της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη, τα οποία συμμετείχαν 
στις διαδικασίες αξιολόγησης και ενδικοφανών προσφυ-
γών, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) των συγκεκριμένων 
αιτήσεων στήριξης.

Η Ε.Π.Π. διενεργεί διοικητικό έλεγχο με την υποστήρι-
ξη του ΠΣΚΕ και επιτόπια επίσκεψη σε όλα τα αιτήματα 
πληρωμής, προκειμένου να πιστοποιήσει το οικονομικό 
και φυσικό αντικείμενο.

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

Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών δεν απαιτείται επι-
τόπια επίσκεψη.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:
1. την επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε 

σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χο-
ρηγήθηκε η στήριξη,

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

3. την καταχώριση στο ΠΣΚΕ των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου.
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Όσον αφορά τις διαδικασίες και τα σχετικά έντυπα τα 
οποία θα καθορισθούν με σχετική εγκύκλιο, η ΟΤΔ ενη-
μερώνει τους δικαιούχους με τον προσφορότερο τρόπο 
π.χ. ανάρτηση των εντύπων στην ιστοσελίδα της.

Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού 
ελέγχου του αιτήματος πληρωμής, η ΟΤΔ καταβάλει 
δημόσια δαπάνη στον δικαιούχο σύμφωνα και με όσα 
περιγράφονται στην Διαδικασία 1.6.5 του ΣΔΕ έτσι όπως 
κάθε φορά ισχύει.

Σε περίπτωση που μετά από την εξέταση ενός αιτή-
ματος πληρωμής πράξης, από την ΟΤΔ, προκύπτει δια-
φορά μεταξύ του αιτούμενου και του επιλέξιμου ποσού, 
τότε λαμβάνεται υπόψη και το άρθρο 63 του Καν. (ΕΕ) 
809_2014 όπως εκάστοτε ισχύει.

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

Με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης 
από την αρχική και την ετήσια προχρηματοδότηση 
και τις ενδιάμεσες πληρωμές, η ΟΤΔ σε συνεργασία με 
την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, εξασφαλίζει ότι 
ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της 
οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, το αργότερο 
60 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
πληρωμής από τον δικαιούχο.

Η προθεσμία πληρωμής των 60 ημερών μπορεί να 
μην τηρηθεί από την ΟΤΔ σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις όπου:

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

2. έχει κινηθεί διαδικασία διερεύνησης όσον αφορά 
ενδεχόμενη παρατυπία που επηρεάζει την εν λόγω δα-
πάνη.

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος ενημερώνεται εγγρά-
φως από την ΟΤΔ, για την καθυστέρηση και τους λόγους 
που οδήγησαν σε αυτή.

Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και 
δεν εισπράττεται καμία ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος 
ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση 
των ποσών επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαι-
ούχους. Εξαιρούνται κατά την τελευταία πληρωμή οι 
παρακρατήσεις στη ΔΟΥ, ή ΕΦΚΑ, κ.λπ.

Οι Διοικητικοί Έλεγχοι των Αιτήσεων Πληρωμής κα-
ταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ και μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ 
μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέ-
χεται από το ΟΠΣΑΑ.».

Άρθρο 11
Ανάκληση αιτήματος - Διόρθωση προφανών 
σφαλμάτων πληρωμής/προκαταβολής

Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθεται η επόμενη πα-
ράγραφος:

«Oι ανακλήσεις (αιτήματα) καταχωρίζονται στο ΠΣΚΕ. 
Ο διοικητικός έλεγχος αυτών γίνεται στο ΠΣΚΕ και μετα-
φέρεται στο ΟΠΣΑΑ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής 
υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.».

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Η κύρια υποχρέωση των δικαιούχων κατά την υλο-

ποίηση της επένδυσης είναι να υλοποιούν την επένδυση, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκήρυξη, στην 
απόφαση ένταξης και στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Επιπρόσθετα:
1. Να μη μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

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

2. Να μη χρησιμοποιούν πάγια στοιχεία που έχουν ενι-
σχυθεί για δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση 
με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της αίτησης στήριξης. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί το παραπάνω από την ΟΤΔ 
ή τους αρμόδιους φορείς του άρθρου 2 της παρούσης, 
ότι κατά την διάρκεια της υλοποίησης της πράξης, τότε 
η δημόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί για τα συγκεκρι-
μένα πάγια επιστρέφεται με την διαδικασία των αχρεω-
στήτως καταβληθέντων.

3. Να μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν, 
πριν την τελική πληρωμή της πράξης, από άλλα, κυρι-
ότητας του δικαιούχου και τουλάχιστον ίσης αξίας και 
δυναμικότητας, ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση 
της λειτουργίας της πράξης. Ο δικαιούχος οφείλει να 
γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στην αρμόδια ΟΤΔ.

4. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την εισαγωγή στο ΠΣΚΕ δεδομένων και εγγράφων 
που απαιτούνται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο των πράξεων που υλο-
ποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.

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

6. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους στην 
έδρα της πράξης από την ΟΤΔ και άλλα αρμόδια ελε-
γκτικά όργανα.».
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Άρθρο 13 
Ολοκλήρωση Πράξης

Στο τέλος του άρθρου 19 προστίθεται η επόμενη πα-
ράγραφος:

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγεται Βε-
βαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης.».

Άρθρο 14 
Γενικοί κανόνες για τις πράξεις

1. Η παρακάτω παράγραφος του άρθρου 20:
«Οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 19.2 περιγράφονται στο 

άρθρο 2 της 2635/13-09-2017 (Β΄ 3313) υπουργικής από-
φασης. Επιπλέον για τους δικαιούχους ισχύουν τα εξής:

1. Δύναται να είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επι-
χειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση: 

1.1. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης.
1.2. Για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται σχέδιο κατα-

στατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης, που σε κάθε 
περίπτωση αποκτούν ΑΦΜ πριν την ένταξη της πράξης.

2. Δικαιούχος δύναται να είναι το νομικό πρόσωπο 
που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει 
συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς 
επίσης και μέλη του ΔΣ του εν λόγω νομικού προσώπου, 
σε επίπεδο φορέων.

3. Δικαιούχος δύναται να είναι εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ, 
εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού 
της ΔΕΚΟ ή Δημόσιος Υπάλληλος που διαθέτει σχετική 
άδεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι:
1. Εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες.
2. Φυσικά πρόσωπα:
2.1. στελέχη της ΟΤΔ,
2.2. στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,
2.3. εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης 

Προγράμματος (ΕΔΠ) και στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ.».

Αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και φορείς τους, 

Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατι-
κό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλε-
ξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα 
της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Η ίδια η ΟΤΔ μπορεί 
επίσης να είναι δικαιούχος με την έννοια του άρθρου 2 
στοιχείο 10 Καν. (ΕΕ) 1303/2013 εφόσον αφορά σε έργο 
με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί ένα 
πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κ.λπ.) που απαι-
τούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής.

(Στο πλαίσιο της κάθε πρόσκλησης, βάσει και του σχε-
τικού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής, η ΟΤΔ δύναται να 
εξειδικεύει περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο δρά-
σεων ή υποδράσεων, σε εφαρμογή της εγκεκριμένης 
τοπικής τους στρατηγικής).

Γενικότερα οι δικαιούχοι δύναται να είναι:
α. Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά 

για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση 
στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατά-
θεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο 
στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.

β. Το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή 
μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των 
μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομι-
κού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα 
που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορεί 
να είναι δικαιούχοι.

γ. Εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από 
διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος 
σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική 
άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όρ-
γανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:
α) υποβάλλουν αίτηση στήριξης κάνοντας χρήση του 

προσωπικού ΑΦΜ του Νόμιμου εκπροσώπου,
β) υποχρεούνται μετά την αίτηση στήριξης να απο-

κτήσουν ΑΦΜ και να προσκομίσουν την έναρξη δρα-
στηριότητας στην ΟΤΔ:

• επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποί-
ηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκρι-
μένης αίτησης ή

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

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να 
δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριό-
τητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την 
παρούσα.

Δικαιούχοι δεν είναι:
α. εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες,
β. προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών όσον αφορά τις 
Κρατικές Ενισχύσεις με βάση τον ορισμό της προβλη-
ματικής επιχείρησης στον Καν. ΕΕ 651/2014 άρθρο 2 
σημείο 18 ή στον Καν. ΕΕ 702/2014 άρθρο 2 σημείο 14 
κατά περίπτωση. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά σε 
πράξεις που ενισχύονται βάσει των Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
και Καν. (ΕΕ) 1407/2013,

γ. φυσικά πρόσωπα:
γ.1 του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ,
γ.2 στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,
γ.3 εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης 

Προγράμματος (ΕΔΠ) στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ,

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

2. Η παρακάτω παράγραφος του άρθρου 20:
«Σε περίπτωση μη άυλων πράξεων ο μέγιστος προϋ-

πολογισμός πράξεων και ο μέγιστος επιλέξιμος προϋ-
πολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000 €, και 
100.000 € σε περίπτωση άυλων πράξεων. Σε περίπτωση 
χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια 
Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000 € την τριετία. 
Σε κάθε περίπτωση τα όρια προϋπολογισμών που τίθε-
νται στο άρθρο 4 της 2635/13-09-2017 (Β΄ 3313) κοινής 
υπουργικής απόφασης, αφορούν στο Συνολικό Κόστος 
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της πράξης, το οποίο μπορεί να ταυτίζεται με το μέγιστο 
Επιλέξιμο Κόστος. Άυλη ενέργεια ή πράξη θεωρείται η 
ενέργεια ή πράξη που δεν περιλαμβάνει υλικές υποδομές 
και εξοπλισμό.».

Αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης 

δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί 
τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/
και εξοπλισμό και τις 100.000 € για άυλες πράξεις.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιή-
σει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια ωστόσο 
ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλη-
σης. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλου-
σες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγη-
σης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο 
της πράξης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, 
καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis 
η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 
200.000 € την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύ-
σεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα 
που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήπο-
τε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σε κάθε περίπτωση 
τα όρια προϋπολογισμών που τίθενται στο άρθρο 4 της 
2635/13-09-2017 (Β΄ 3313) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, αφορούν στο Συνολικό Κόστος της πράξης.

Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες 
δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε αγορά 
μηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισμού.».

3. Διαγράφεται η παρακάτω παράγραφος του άρθρου 20:
«Επιτρέπεται η κατάθεση πέραν της μιας αίτησης στή-

ριξης, ανά ΑΦΜ για διαφορετικές Υποδράσεις, στην ίδια 
πρόσκληση ή μεταγενέστερη πρόσκληση του ίδιου ΤΠ.».

Και προστίθεται η ακόλουθη:
«Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δηλώνει 

ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει ενίσχυση, η αί-
τηση στήριξης απορρίπτεται στην τρέχουσα πρόκληση 
και δεν έχει δικαίωμα κατάθεσης αίτησης στήριξης σε 
προσκλήσεις του τρέχοντος και του επόμενου ημερο-
λογιακού έτους της διαπίστωσης για όλα τα ΤΠ. Για τις 
ανάγκες της διαδικασίας αυτής η ΟΤΔ που διαπιστώνει 
την δήλωση ψευδών στοιχείων σε μια αίτηση στήριξης, 
κοινοποιεί τα στοιχεία του δικαιούχου στην EYE ΠΑΑ, η 
οποία με ευθύνη της ενημερώνει όλες τις ΟΤΔ.».

Στο τέλος του άρθρου 20 προστίθεται το ακόλουθο 
κείμενο:

«Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής παρουσι-
άζονται αναλυτικά στους σχετικούς Πίνακες της πρό-
σκλησης.

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

Τα κριτήρια επιλογής παίρνουν τιμές όπως περιλαμβά-
νονται στις σχετικές στήλες και πολλαπλασιάζονται με 
την ανάλογη βαρύτητα. Το αποτέλεσμα κάθε κριτηρίου 
αθροίζεται και προκύπτει η συνολική βαθμολογία. Κάθε 
κριτήριο βαθμολογείται από 0-100 ανάλογα με το βαθμό 
επίτευξής του.

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των κριτηρίων επιλε-
ξιμότητας και επιλογής περιλαμβάνονται στην τελευταία 
στήλη κάθε πίνακα.

Επισημαίνεται ότι: η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό και προσκομίζεται 
στην ΟΤΔ:

• κατά την αρχική αίτηση ή
• επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποί-

ηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκρι-
μένης αίτησης ή

• επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποί-
ηση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, σε περίπτωση εγκε-
κριμένης αίτησης από την διαδικασία των ενστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής.

Επιπλέον, για να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τους 
κοινοτικούς κανόνες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πα-
ρακάτω, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης της πράξης.

1. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. 1407/2013 από τον 
δικαιούχο, η ενίσχυση βάσει της παρούσας πρόσκλησης, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 € Δημόσια Δαπά-
νη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν λη-
φθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο 
καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών.

2. Ενίσχυση χορηγείται για αιτήσεις στήριξης στα 
πλαίσια των Καν. 702/2014 και 651/2014, μόνο στις περι-
πτώσεις που διέπονται από ’’χαρακτήρα κινήτρου’’, όπως 
αυτό περιγράφεται στους ορισμούς της πρόσκλησης.

3. Ενίσχυση χορηγείται για αιτήσεις στήριξης στα πλαί-
σια του άρθρου 14 του Καν. 651/2014, για ΜΜΕ επιχείρη-
σης για ’’αρχική επένδυση’’ και για μεγάλες επιχειρήσεις 
για ’’αρχική επένδυση για νέα δραστηριότητα’’, [στις περι-
φέρειες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 
παρ. 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης] έτσι όπως η ’’αρχική 
επένδυση’’ και η ’’αρχική επένδυση για νέα δραστηριό-
τητα’’ περιγράφεται στους ορισμούς της πρόσκλησης.

4. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. 1407/2013 και σε 
περίπτωση επένδυσης μίας ενιαίας επιχείρησης που 
εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογα-
ριασμό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να 
τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικο-
νομικών ετών.

5. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. ΕΕ 651/2014, ο κανο-
νισμός δεν εφαρμόζεται: α) στις ενισχύσεις που χορηγού-
νται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
οι οποίες εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΕ) 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), με 
εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, τις 
ενισχύσεις για πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
τις ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, 
τις ενισχύσεις καινοτομίας προς ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για 
εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους 
με αναπηρία, τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα καθεστώτα πε-
ριφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας,

β) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, με εξαίρεση τις 
περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τα καθεστώτα περιφερειακών 
ενισχύσεων λειτουργίας, τις ενισχύσεις για την παρο-
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χή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, τις ενισχύσεις 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, τις ενισχύ-
σεις για έρευνα και ανάπτυξη, τις ενισχύσεις καινοτομίας 
προς τις ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για την προστασία του περι-
βάλλοντος, τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση 
και τις ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση 
και εργαζομένους με αναπηρία,

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

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση 
την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που 
αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθε-
νται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση 
της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογε-
νείς παραγωγούς,

δ) στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λει-
τουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που 
εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 
651/2014, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

α) στις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον 
τομέα του χάλυβα, στον τομέα του άνθρακα, στον ναυ-
πηγικό τομέα ή στον τομέα των συνθετικών ινών,

β) στις ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών καθώς 
και στη συναφή υποδομή, ούτε στις ενισχύσεις για πα-
ραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας,

γ) στις περιφερειακές ενισχύσεις υπό μορφή καθε-
στώτων που στοχεύουν σε περιορισμένο αριθμό συ-
γκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Τα 
καθεστώτα που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες, 
υποδομές ευρυζωνικών δικτύων ή τη μεταποίηση και 
την εμπορία γεωργικών προϊόντων δεν θεωρείται ότι 
στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δρα-
στηριότητας.

7. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. ΕΕ 702/2014, ο κα-
νονισμός δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις υπέρ:

α) της δασοκομίας που δεν συγχρηματοδοτούνται από 
το ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρημα-
τοδότηση για τέτοια συγχρηματοδοτούμενα μέτρα, με 
εξαίρεση τα άρθρα 31, 38, 39 και 43,

β) των ΜΜΕ για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης, οι 
οποίες δεν συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ ή χο-
ρηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για το 
εν λόγω συγχρηματοδοτούμενο μέτρο.

8. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. ΕΕ 1407/2013, ο κα-
νονισμός δεν εφαρμόζεται στις:

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργει-
ας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) 104/2000 του 
Συμβουλίου (1),

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωρ-
γικών προϊόντων,

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

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

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

9. Στο πλαίσιο της παρούσας δεν παρέχονται:
α) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με 

εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως 
δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 
ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου δι-
ανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται 
με την εξαγωγική δραστηριότητα,

β) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση 
εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων, βάσει των 
ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπεται διαφορετικά (π.χ. προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ), 

γ) δεν παρέχονται ενισχύσεις σε δικαιούχους για τους 
οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει 
προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικα-
στηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Οι δυνητικοί 
δικαιούχοι οφείλουν να δηλώσουν συμπληρώνοντας την 
υπεύθυνη δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στα δικαι-
ολογητικά συμμετοχής κατωτέρω, ότι δεν εκκρεμεί εις 
βάρος τους τέτοια εντολή.

10. Στην περίπτωση χρήσης του άρθρου  22 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014 ισχύουν τα κάτωθι:

Κάθε υφιστάμενη επιχείρηση κάτω της πενταετίας δύ-
ναται να υποβάλει αίτηση στήριξης είτε για εκσυγχρονι-
σμό είτε για προσθήκη νέας δραστηριότητας, εφόσον εί-
ναι μικρή επιχείρηση μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο και

α. δεν έχει αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχεί-
ρησης,

β. δεν έχει ακόμα προβεί σε διανομή κερδών και
γ. δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης.

Άρθρο 15
Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλεξιμότητες δαπανών των άρθρων 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 και 29 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες:

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

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι 
επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικο-
δομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περι-
λαμβάνουν κτιριακές υποδομές, καθώς και οι δαπάνες 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου 
να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό 
μέχρι το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της 
πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο 
αυτό αυξάνεται στο 15%. Ειδικότερα, για τις πράξεις που 
ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 702/2014 το ποσοστό 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% ακόμα και στις περι-
πτώσεις εγκαταλελειμμένων και πρώην βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων.
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2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και 
ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρε-
τεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης ο εξοπλισμός 
παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων 
εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες 
της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη 
αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύ-
σεις. Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 
702/2014 δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις που συνδέ-
ονται με την παραγωγή βιοκαυσίμων ή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: 
i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα 
οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται 
απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος 
της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου, ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς 
που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. Δεν είναι 
επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, 
εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφο-
ρετικά. Σε περίπτωση χρήσης του Καν. 1407/2014, δεν 
είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

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

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνί-
ας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερει-
ακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, 
συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστά-
σεων.

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις 
και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτό-
νων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές 
σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμό-
τητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες 
σκοπιμότητας. Οι δαπάνες αυτές εν μπορούν να υπερ-
βαίνουν το 10% του Συνολικού Κόστους της πράξης. Επί-
σης στις δαπάνες αυτές δύναται να συμπεριλαμβάνεται 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την 
τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης.

8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και 
αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 
δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προ-
ϊόντος, έρευνα, αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας 
του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, δι-
αφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% 
του συνολικού κόστους της πράξης. Στις περιπτώσεις 
πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 
651/2014 και 702/2014 θα πρέπει να ελέγχεται η επιλε-
ξιμότητα των δαπανών αυτών με βάση το χρησιμοποι-
ούμενο άρθρο. Οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή 

ιστοσελίδας και έντυπου διαφημιστικού υλικού της επεν-
δύσεις αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις 
πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 
651/2014 (άρθρο 14) και 702/2014 οι δαπάνες έντυπου 
διαφημιστικού υλικού δεν είναι επιλέξιμες.

10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέ-
λειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, 
τηλεφωνοδότηση κ.λπ., εντός των ορίων του οικοπέδου. 
Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των 
Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) και 702/2014 οι 
ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, 
κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρε-
ωτική ασφάλιση). Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύ-
ονται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) 
και 702/2014 οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

12. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 
των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρω-
τέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον 
αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για 
την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την 
ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις πε-
ριπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των Κανονι-
σμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) και 702/2014 οι ανωτέρω 
δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

13. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, 
κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

14. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2: Οι 
επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά:

α) δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών με-
ταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης,

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

Οι επιλέξιμες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν 
αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη δα-
πάνη είναι μη επιλέξιμη.

15. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 
και 19.2.3.2: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω 
περιπτώσεων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών 
προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος άρ-
θρου, είναι:

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

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

• Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολά-
δου, μέχρι του ποσού των 30.000. Η δαπάνη αυτή αφο-
ρά αποκλειστικά ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες, 
μόνο για την ιδία παραγωγή τους και το τελικό προϊόν 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένο σε συσκευασίες μέχρι 
πέντε (5) λίτρων.
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16. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι 
επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 
έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν 
λόγω υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι:

• Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά-κατα-
σκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών 
για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά 
αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. Επίσης η αγορά 
οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλ-
λακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνε-
ται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού 
των 30.000 € για τα οχήματα αυτά.

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

• Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης.
• Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνας).
17. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.4 και 19.2.3.4: Οι 

επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 
έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν 
λόγω υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι:

• Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και 
αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαι-
ωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 
δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προ-
ϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας 
του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

18. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5: Οι 
επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 
έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν 
λόγω υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι:

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

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

19. Ειδικά για την Υποδράση 19.2.6.2: Οι επιλέξιμες 
δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 13, 
στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω 
υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι:

• Ειδικές διαμορφώσεις χώρων π.χ. κορμοπλατείες.
• Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της 

επένδυσης.
• Εργαλεία υλοτομίας, αποφλοίωσης, τεμαχισμού, 

αποκομιδής και μεταφοράς και λοιπά ειδικά εργαλεία 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και της 
γεωμορφολογίας της περιοχής.

• Ζώα σύρσης και φόρτου, για την κινητοποίηση ξύλου 
από δυσπρόσιτες περιοχές.

• Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας.
• Δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, συστη-

μάτων δέουσας επιμέλειας, λογισμικού παρακολούθη-
σης δασών και εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση 
αυτή είναι επιλέξιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός ή συ-
στήματα εξοπλισμού όχι όμως τα λειτουργικά κόστη.

• Δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναμων μέσων, διαχειριστικές εκθέσεις, πίνακες 
υλοτομίας.

20. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.7.1 έως και 19.2.7.8: 
Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσε-
ων 1 έως 13, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων 
στις εν λόγω υποδράσεις του παρόντος άρθρου, είναι:

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

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

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

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

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

• Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επι-
χειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, 
φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης, 
κόστος μεταφράσεων).

• Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
• Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου 

των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφά-
λισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανο-
μής, επαγγελματικά αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ.

• Δαπάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα (μελέτη 
σκοπιμότητας, νομικά και λοιπά έξοδα, λογότυπο, αγο-
ρά επίπλων και εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμός για 
εκθέσεις κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες είναι ενδεικτι-
κές για κάθε υποδράση καθόσον η επιλεξιμότητα κάθε 
δαπάνης εξαρτάται από τον κανονισμό κρατικών ενισχύ-
σεων καθώς και το συγκεκριμένο άρθρο που χρησιμο-
ποιείται από την εκάστοτε πρόσκληση.

Μη επιλέξιμες δαπάνες
Ως μη επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτι-

κών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων 
είναι:

1. Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή και-
νούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη 
χρήση τους.

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

3. Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέ-
λεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύ-
λαξη υλικών, κ.λπ.).

4. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/
γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
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5. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δη-
μοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα 
υπέρ τρίτων.

6. Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπα-
ραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) εκτός και η επιχείρηση 
διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το κοινό και επι-
χειρηματίες, τμήμα.

7. Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες αναλωσί-
μων υλικών.

8. Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος 
εξοπλισμός.

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

10. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτή-
σεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επεν-
δυτικό πρόγραμμα.

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

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

13. Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις 
περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αι-
τήματος τροποποίησης του δικαιούχου.

14. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότε-
ρα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε 
περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης 
και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού 
στη νέα θέση.

15. Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχεί-
ρησης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της 
κοινωνικής ασφάλισης.

16. Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 
και 19.2.3.2: Οι μη επιλέξιμες δαπάνες, στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω υποδράσεις του 
παρόντος άρθρου, είναι:

• Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότη-
τας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή 
από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.

• Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
• Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτι-

κές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους 
κρέατος.

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

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

• Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια απλού οχήματος 
μεταφοράς.

Ειδικές περιπτώσεις επιλεξιμοτήτων
1. Όσον αφορά στις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3 

ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) 
ως μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών σε περιπτώσεις δι-
καιούχων που υποβάλλουν πρόταση η οποία θα φορά 

κυρίως δαπάνες προβολής της περιοχής (όπως ιστοσε-
λίδα, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ.) και δεν θα περιλαμ-
βάνει κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

2. Όσον αφορά στις Υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 
19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.2 και 19.2.3.4 θεωρείται επιλέ-
ξιμη η δαπάνη κατασκευής οικίσκου ή συγκεκριμένου 
χώρου για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης μέχρι επιφά-
νειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20 τ.μ.).

Ειδικοί όροι εφαρμογής
Oι επιχειρήσεις που ενισχύονται, θα πρέπει να λαμβά-

νουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυ-
τές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, 
Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Υπόδειγμα Ι_5 
της παρούσας πρόσκλησης) ή με το Παράρτημα Ι του 
Καν. (ΕΕ) 702/2014 κατά περίπτωση.

Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με 
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο Κανο-
νισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4-5-2016.

Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμ-
βάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. Ειδι-
κότερα:

α) εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό 
τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με κρατική 
ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα 
όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή 
τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό 
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται 
για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον 
ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι 
ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας,

β) οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευ-
θούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εάν 
πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες,

γ) δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμε-
νων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για 
τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται 
πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την 
υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενί-
σχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή,

δ) οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής 
δυνάμει του Καν. 651/2014 δεν σωρεύονται με οποιεσ-
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δήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν 
τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα 
οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Καν. 651/2014 Οι ενι-
σχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της εκάστοτε πρό-
σκλησης συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά 
την έννοια του άρθρου 107 παρ. 2 ή  3 της Συνθήκης και 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του 
άρθρου 108 παρ. 3 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις 
αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι 
του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 ή του Καν. ΕΕ 702/2014 και του 
αντίστοιχου άρθρου του ειδικού μέρους του ιδίου Κα-
νονισμού. Αντίστοιχα οι ενισχύσεις που χορηγούνται 
δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 
1407/2013 πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 16 
Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Ο δικαιούχος οφείλει να αποδέχεται και να διευκολύ-

νει τους ελέγχους στην έδρα της πράξης, από την ΟΤΔ 
και τους αρμόδιους φορείς ελέγχου. Σε περίπτωση άρ-
νησης ελέγχου τότε επιστρέφεται το σύνολο της δημό-
σιας δαπάνης που καταβλήθηκε, με την διαδικασία των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

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

α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δρα-
στηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος,

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

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

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

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

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

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβά-
σει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν 
από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που 
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις 
περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας 
ΟΤΔ) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ή πέντε (5) 
ετών για μεγάλες επιχειρήσεις από την ημερομηνία έκ-
δοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περί-

πτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορή-
γησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν 
εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

Σε περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Κανονι-
σμού ΕΕ 651/2014 ισχύουν τα εξής:

α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει 
την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της περιοχής 
του Τοπικού Προγράμματος, για χρονικό διάστημα τρι-
ών (3) ή πέντε (5) ετών για μεγάλες επιχειρήσεις, από την 
ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε 
αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της 
δημόσιας επιχορήγησης.

β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβι-
βάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν 
από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που 
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις 
περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας 
ΟΤΔ) για χρονικό διάστημα τριών (3) ή πέντε (5) ετών για 
μεγάλες επιχειρήσεις από την ημερομηνία έκδοσης της 
βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επι-
βάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

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

Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται οικονομική κύ-
ρωση σχετική με τις ελλείπουσες θέσεις απασχόλησης 
σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρα-
κάτω τύπο:

Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1- a) Χ b
Όπου: a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες θέσεις 

απασχόλησης σε ΕΜΕ/Συμβατικά δηλωθείσες νέες θέσεις 
απασχόλησης σε ΕΜΕ,

b = (1,2+(0,05*c))/12 και 
c = Συμβατικά δηλωθείσες νέες θέσεις απασχόλησης 

σε ΕΜΕ.
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική κύρωση δεν θα εί-

ναι μεγαλύτερη του 10% της Δημόσιας Δαπάνης που 
καταβλήθηκε.

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

(α-β)/100 * γ/3 ή πέντε (5) για μεγάλες επιχειρήσεις Χ 
Δημόσια Δαπάνη

Όπου: α = η βαθμολογία του κριτηρίου κατά την αξι-
ολόγηση,

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

γ = ο αριθμός των ετών από την τελική πληρωμή.
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Ο παραπάνω τύπος εφαρμόζεται για κάθε κριτήριο 
επιλογής που ελέγχεται και η προς ανάκτηση Δημόσια 
Δαπάνη υπολογίζεται αθροιστικά.

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

Η προς ανάκτηση Δημόσια Δαπάνη υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο:

α*ΔΔ/3 ή πέντε (5) για μεγάλες επιχειρήσεις
Όπου: α = το έτος (1ο ή 2ο ή 3ο ή 4ο ή 5ο) κατά το 

οποίο διενεργείται ο έλεγχος, μετά την τελευταία πλη-
ρωμή και ΔΔ η Δημόσια Δαπάνη που καταβλήθηκε.

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

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

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου αυτού επιβάλ-
λεται Δημοσιονομική Διόρθωση που απορρέει από τον 
τύπο:

((20%*α) - β)/100 * (Δημόσια Δαπάνη/3 πέντε (5) για 
μεγάλες επιχειρήσεις)

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

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

Ο έλεγχος που διενεργείται αφορά όλα τα παρελθό-
ντα έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής του και όχι το 
τρέχον έτος. Η Δημοσιονομική Διόρθωση επιβάλλεται 
αθροιστικά και ανά έτος.

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

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

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου αυτού επιβάλ-
λεται Δημοσιονομική Διόρθωση που απορρέει από τον 
τύπο: 

((30%*α) - β)/100 * (Δημόσια Δαπάνη/3 ή πέντε (5) για 
μεγάλες επιχειρήσεις)

Όπου: α = ο στόχος που τέθηκε στην αίτηση στήρι-
ξης, όσον αγορά την ετήσια ποσότητα μεταποιήσιμης 
πρώτης ύλης,

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

Ο έλεγχος που διενεργείται αφορά όλα τα παρελθό-
ντα έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής του και όχι το 
τρέχον έτος. Η Δημοσιονομική Διόρθωση επιβάλλεται 
αθροιστικά και ανά έτος.

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

Οι ΟΤΔ διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με όλες τις 
πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαι-
τούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημε-
ρομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων.».

Άρθρο 17
Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 42 
Υποχρεώσεις δικαιούχων για θέματα 
δημοσιότητας και ενημέρωσης

«Σύμφωνα με τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 
808/2014 (άρθρο 13, παράρτημα III) και 669/2016 (άρ-
θρο 1, παράρτημα III), οι δικαιούχοι πράξεων που συγ-
χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020, είναι υποχρε-
ωμένοι να προβούν σε ενέργειες ενημέρωσης του κοινού 
σχετικά με τη στήριξη που λαμβάνουν από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η μη 
τήρηση των ελάχιστων υποχρεωτικών κανόνων ενημέ-
ρωσης επισύρει κυρώσεις από τα ευρωπαϊκά και εθνικά 
όργανα ελέγχου.

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

• Για πράξεις των οποίων η συνολική δημόσια δαπά-
νη είναι 50.000 - 500.000 ευρώ, απαιτείται η ανάρτηση 
τουλάχιστον μίας αφίσας ελάχιστου μεγέθους A3 ή πι-
νακίδας με πληροφορίες σχετικά με την πράξη, σε ση-
μείο εύκολα ορατό, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

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

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

• Ως προς την αναγραφή του προϋπολογισμού ανα-
γράφεται ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, 
όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, 
με διάκριση σε Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή.

• Όσον αφορά στο βασικό στόχο της πράξης προτείνε-
ται να είναι σύντομος και να γίνεται επικοινωνιακή επε-
ξεργασία της διατύπωσής του, ώστε να είναι κατανοητός 
από το ευρύ κοινό.
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• Για πράξεις, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργεί και 
ιστότοπος, θα πρέπει να γίνεται σύντομη περιγραφή της 
πράξης και να αναφέρεται η χρηματοδοτική συνδρομή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας στην αρχική 
σελίδα. Τα λογότυπα τοποθετούνται στη σελίδα του 
ιστοτόπου του δικαιούχου σε θέση που είναι ορατή και 
μέσα στο οπτικό πεδίο της ψηφιακής συσκευής που τα 
απεικονίζει.

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

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

• Σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος προβαίνει σε ενη-
μέρωση του κοινού μέσω τηλεοπτικών μηνυμάτων θα 
πρέπει να αναφέρεται το όνομα της πράξης στο κυρίως 
πλαίσιο του κειμένου της διαφήμισης και αυτό του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 
Επίσης θα πρέπει στο τέλος του τηλεοπτικού μηνύματος 
να εμφανίζονται τα λογότυπα που προβλέπονται. Επιπλέ-
ον θα πρέπει να εκφωνείται η φράση: ’’Με τη συγχρη-
ματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’’.

• Σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος προβαίνει σε ενη-
μέρωση του κοινού μέσω ραδιοφωνικών μηνυμάτων να 
αναφέρεται κατά τη διάρκεια του μηνύματος το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), το 
LEADER και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης: η ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περι-
οχές, ενώ στο κλείσιμο του μηνύματος να εκφωνείται 

’’Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης’’.

• Oι πληροφορίες και αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (σημαία, ταμείο, σύνθημα, συγχρηματοδότηση καθώς 
και λογότυπο LEADER) πρέπει να καταλαμβάνουν νοητά 
τουλάχιστον το 25% της πινακίδας, ή της αναμνηστι-
κής πλάκας, ή της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου. Τα 
γραφικά πρότυπα της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα http://europa.eu/
about-eu/basic-information/svmbols/flag/index_el.htm.

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΟΤΔ ή τους 
αρμόδιους φορείς του άρθρου 2 της παρούσης, ότι κατά 
την διάρκεια της υλοποίησης της πράξης δεν τηρούνται 
οι εν λόγω κανόνες δημοσιότητας, γίνεται σύσταση συμ-
μόρφωσης στον δικαιούχο. Σε περίπτωση επανάληψης 
της παράβασης, επιβάλλεται ποινή στον δικαιούχο που 
αντιστοιχεί στο 5% της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης με 
αντίστοιχη μείωση της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης.

• Σε περίπτωση χρήσης των Καν.  ΕΕ 651/2014 ή/
και 702/2014, θα πρέπει επιπροσθέτως να τηρούνται οι 
υποχρεώσεις δημοσιότητας των αντίστοιχων άρθρων 
των κανονισμών (άρθρο 9 του Καν. ΕΕ 651/2014 ή/και 
άρθρο 9 του Καν. ΕΕ 702/2014).».

Άρθρο 18
Το άρθρο 42 της 13214/30-11-2017 υπουργικής από-

φασης αναριθμείται σε άρθρο 43.

Άρθρο 19
Τελικές διατάξεις

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13214/30-11-2017 
(Β΄ 4268) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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