
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 

ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                    : 9.200.000,00 €

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014-2020                        : 7.050.000,00 €

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014-2020   : 2.150.000,00 €
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014-2020)

Η περιοχή παρέμβασης συμπεριλαμβάνει το σύνολο των Δήμων Παγγαίου, 

Θάσου, Νέστου και Καβάλας πλην της Δ.Ε. Καβάλας, η οποία ειδικότερα 

περιλαμβάνει : 

▪ Την Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, 

▪ Την Τοπική Κοινότητα Ν. Καρβάλης,

▪ Την Τοπική Κοινότητα Χαλκερού.



Στόχοι και περιεχόμενο του 

Τοπικού Προγράμματος
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

Η Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αειφόρου τοπικής  ανάπτυξης,                  

με έμφαση την διασύνδεση των παράκτιων ζωνών   

με αυτές της αγροτικής ενδοχώρας.

Επιδιώκεται :

• η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, με ενδυνάμωση του

πολυλειτουργικού ρόλου του αγροτικού και αλιευτικού τομέα,

• η αειφορική διαχείριση των τοπικών πόρων

• και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με το φυσικό

(θαλάσσιο και χερσαίο) περιβάλλον, τον πολιτισμό και την τοπική

παράδοση και κληρονομιά, αλλά και τα τοπικά προϊόντα

ποιότητας.
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Τα βασικά στοιχεία της καινοτόμας προσέγγισης
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ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Κεντρικός άξονας Στρατηγικής στον οποίο και θα στηριχθεί η τοπική 

ανάπτυξη, αναφέρεται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας : 

• Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

• Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με

αποτέλεσμα γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν.

• Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση

• Τουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, κλπ.)

• Πολυλειτουργικά αγροκτήματα και οικοτεχνίες

• Χονδρικό - λιανικό εμπόριο

• Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού

• Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων αγροτουρισμού

• Πιλοτικά έργα συνεργασιών (εκτός γεωργικού τομέα)



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(CLLD/LEADER) - ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»
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19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων & 
ενημέρωσης στο γεωργικό και το 
δασικό τομέα 

▪ Δικαιούχοι : Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις 

επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και 

ενημέρωσης.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 100% βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)

▪ Προϋπολογισμός: έως 20.000,00€

19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & 
ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών 
περιοχών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 40.000,00€ Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 40.000,00€

Παραδείγματα:
Σεμινάρια, Εργαστήρια, Δραστηριότητες Επίδειξης στο Περιβάλλον, 

Κλιματική αλλαγή, Καινοτομία, Διοίκηση και μάρκετινγκ, νέες καλλιεργητικές 
μέθοδοι, νέες καλλιέργειες κ.α
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19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν

Παραδείγματα: 

Προϊόντα κυψέλης, αιθέρια έλαια, κοσμετολογία και φαρμακευτική από 

αλόη ή κερήθρα, κλωστικές ίνες κα.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 350.000,00€

▪ Ίδρυση, Επέκταση, εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων

▪ Προϋπολογισμός: έως 400.000,00€ + ΦΠΑ / 266.666,67€ + ΦΠΑ 

▪ Δικαιούχοι : Φυσικά / Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν 

Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 50%  /  75% Για την Νήσο Θάσο
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19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Παραδείγματα: 

Κρέας, Πουλερικά (ορεινές περιοχές), Δημητριακά, Οίνος, Ζωοτροφές, 

Αρωματικά Φυτά, Άνθη κ.α

Εξαιρούνται: Ελαιοτριβεία

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 710.500,00€

▪ Ίδρυση, Επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής, 

αποθήκευσης και εμπορίας

▪ Προϋπολογισμός: έως 600.000,00€ + ΦΠΑ

▪ Δικαιούχοι : Φυσικά / Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν 

Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 50%  /  75% Για την Νήσο Θάσο
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19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον 
τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής.

▪ Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός και 

Επέκταση 

▪ Προϋπολογισμός: έως 600.000,00€ 

+ ΦΠΑ

▪ Δικαιούχοι : Φυσικά / Νομικά 

πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που 

συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές, 

Μεσαίες Επιχειρήσεις.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 55%  /  65% 

(επιχειρήσεις έως 5 ετών)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 400.000,00€

▪ Ίδρυση (έως 35 ετών), 

Εκσυγχρονισμός και Επέκταση 

▪ Προϋπολογισμός: έως 307.692,30€ + 

ΦΠΑ

▪ Δικαιούχοι : Φυσικά / Νομικά 

πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που 

συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές, 

Μεσαίες Επιχειρήσεις.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 65% βάσει του 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)

19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 800.000,00€
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Παραδείγματα: 

Καταλύματα, εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία, εναλλακτικός τουρισμός 

(γαστρονομία, τουρισμός βουνού, θαλάσσιος τουρισμός, ευεξία και υγεία κα.)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες μορφές καταλυμάτων (ΦΕΚ 3885 Β/2.12.2016):

▪ Ξενοδοχεία 5*, 4*, 3*

ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια, 20 κλίνες

μέγιστη δυναμικότητα: 30 δωμάτια, 60 κλίνες

▪ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

▪ Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες

ελάχιστη δυναμικότητα: 2 κατοικίες, 10 κλίνες

▪ Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα 4 και 3 κλειδιών

ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες
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19.2.2.4 - Ενίσχυση επενδύσεων στους 
τομείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά 
την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

▪ Ίδρυση (έως 35 ετών), 

Εκσυγχρονισμός και Επέκταση 

▪ Προϋπολογισμός: έως 

307.692,30€ + ΦΠΑ

▪ Δικαιούχοι : Φυσικά / Νομικά 

πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που 

συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές, 

Μεσαίες Επιχειρήσεις.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 65% 

βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

(De minimis)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 170.000,00€

▪ Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός και 

Επέκταση 

▪ Προϋπολογισμός: έως 600.000,00€ 

+ ΦΠΑ 

▪ Δικαιούχοι : Φυσικά / Νομικά 

πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που 

συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές, 

Μεσαίες Επιχειρήσεις.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 55%  /  65% 

(επιχειρήσεις έως 5 ετών)

19.2.3.4 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του 
εμπορίου.

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 150.000,00€
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Παραδείγματα: 

Μικρή βιοτεχνία ενδυμάτων εργασίας, εμπόριο ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, επιχείρηση κατασκευής κεραμικών 

ειδών ή κοσμημάτων, παραγωγή σαπουνιών και 

απορρυπαντικών, καταστήματα λιανικής, κλπ.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ

Μοριοδότηση στις ΓΥΝΑΙΚΕΣ



Page ▪ 17

19.2.2.5 - Ενίσχυση επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)

▪ Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός και 

Επέκταση 

▪ Προϋπολογισμός: έως 600.000,00€ 

+ ΦΠΑ 

▪ Δικαιούχοι : Φυσικά / Νομικά 

πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που 

συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές, 

Μεσαίες Επιχειρήσεις.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 55%  /  65% 

(επιχειρήσεις έως 5 ετών)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 150.000,00€

▪ Ίδρυση (έως 35 ετών), 

Εκσυγχρονισμός και Επέκταση 

▪ Προϋπολογισμός: έως 307.692,30€ + 

ΦΠΑ

▪ Δικαιούχοι : Φυσικά / Νομικά 

πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που 

συνιστούν Πολύ Μικρές, Μικρές, 

Μεσαίες Επιχειρήσεις.

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 65%

19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 
κέντρα, κλπ.)

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 162.500,00€
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19.2.2.6 - Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 
αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής.

▪ Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός και Επέκταση 

▪ Προϋπολογισμός: έως 307.692,30€ + ΦΠΑ

▪ Δικαιούχοι : Επαγγελματίες αγρότες, Συμπράξεις φυσικών και νομικών 

προσώπων

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 65% βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 100.000,00€

Προσοχή!

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Μητρώο Οικοτεχνίας 
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Παραδείγματα: 

Μεταποίηση μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων ιδίας παραγωγής από 

τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της οικίας του ή της 

αγροτικής εκμετάλλευσης

Παραγωγή προϊόντων Δημητριακών, Αρτοσκευάσματα

Ζυμαρικά, Γλυκίσματα, Γαλοκτοκομικά προϊόντα  κ.α.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
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ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – CLUSTERS

▪ Καθεστώς Ενίσχυσης : 65% βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)

▪ Ειδικοί Όροι / Παρατηρήσεις : Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και λειτουργία 

ΕΣΚ.

19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός 
γεωργικού τομέα).
Πιλοτικές εφαρμογές για την 
προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση 
νέων ιδεών , προϊόντων και 
τεχνικών στην παραγωγική 
διαδικασία

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

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 100.000,00€ Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 100.000,00€

▪ Δικαιούχοι : Σχήματα συνεργασίας 

ιδιωτικών ή/και δημόσιων φορέων 

▪ Δικαιούχοι : Σχήματα συνεργασίας ΜΜΕ 

ή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

υφιστάμενα δίκτυα και επαγγελματικές 

ενώσεις



Τι συμβαίνει με τις Υπό Ίδρυση 

Επιχειρήσεις;
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ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

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 αποκτήσουν ΑΦΜ και να 

προσκομίσουν την έναρξη δραστηριότητας στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ΟΤΑ :

– επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα 

Αποτελεσμάτων, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης ή

– επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την δημοσιοποίηση του Πίνακα 

Κατάταξης, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης από την διαδικασία 

των ενστάσεων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να 

δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι 

οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με την πρόσκληση.



Ποιοι ΔΕΝ μπορούν να είναι 

δικαιούχοί;
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Δικαιούχοι δεν είναι:

α. Εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες

β. Προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων 

Γραμμών 

γ.1. Φυσικά πρόσωπα του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ΟΤΑ

γ.2  Φυσικά πρόσωπα στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ΟΤΑ

γ.3  Φυσικά πρόσωπα εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή Διαχείρισης 

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

την ΟΤΔ.

δ. Δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής 

νομοθεσίας.

ε. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής 

ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της ΕΕ σε περίπτωση χρήσης των 

κανονισμών (ΕΕ) 651/2014. 



Τι γίνεται με την 

ιδιωτική συμμετοχή;
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Ιδιωτική συμμετοχή

Ίδιους πόρους (καταθέσεις) ή/και 

δάνειο

Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να

τεκμηριώνεται, είτε με υπεύθυνη δήλωση του

δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο, είτε με

την κατοχή άλλου άμεσα ρευστοποιήσιμου τίτλου όπως

μετοχές και ομόλογα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον 25% (Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014) / 

Ο ΦΠΑ δεν χρηματοδοτείται



Ποια είναι τα Απαραίτητα 

Δικαιολογητικά;
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Παράρτημα Ι_5
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Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Προτιμολόγια – Προσφορές για όλες τις δαπάνες

2. Αρχιτεκτονική μελέτη, τοπογραφικό διάγραμμα και 

αναλυτικές προμετρήσεις για Κτηριακές Εγκαταστάσεις

3. Φορολογική Ενημερότητα

4. Αποδεικτικό κατοχής χρήσης ακινήτου (Μισθωτήριο ή 

τίτλος κτήσης)

1. επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη 

2. Επενδύσεις εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή σε 

περίπτωση μικρών προσθηκών, εννέα (9) έτη. 

5. Έκθεση Τεκμηρίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

6. Άδεια λειτουργίας (υφιστάμενες επιχειρήσεις)

7. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης Ιδιωτικής συμμετοχής



Ποιες είναι οι Επιλέξιμες Δαπάνες;



Page ▪ 31

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Από 21/12/2016, για χρήση των Καν 1305/2013

και 1407/2013.

2. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της

αίτησης στήριξης για χρήση του Καν. 651/2014.

Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται 

πριν την τελική ένταξη της πράξης, 

γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.



Page ▪ 32

Επιλέξιμες Δαπάνες

▪ Δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι πράξεις που έχουν

περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος

στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του

προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις

σχετικές πληρωμές.

▪ Ειδικότερα, όσον αφορά στις πράξεις οι οποίες υλοποιούνται δυνάμει του

Καν. (ΕΕ) 651/2014 πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου και για

τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό

ενίσχυση σχεδίου πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης

από τους δικαιούχους. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η αγορά γης,

που πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν

αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μη

επιλέξιμη δαπάνη.
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Επιλέξιμες Δαπάνες

▪ Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, για ποσό μέχρι το 10%-15% του 

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

▪ Αγορά εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.

▪ 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, για ποσό έως το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου

▪ Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.

▪ Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης

▪ Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής 

προστασίας εγκαταστάσεων.

▪ Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την 

περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 

μελέτες σκοπιμότητας, για ποσό μέχρι το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου
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Επιλέξιμες Δαπάνες

▪ Δαπάνες λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος 

(ετικέτας) του προϊόντος, έρευνας αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 

(συσκευασία, σήμανση).

▪ Δαπάνες προβολής, για ποσό έως το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι 

ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

▪ Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, 

ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου. Στις 

περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι 

ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

▪ Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου. Στις περιπτώσεις πράξεων που 

ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι 

επιλέξιμες.

▪ Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής 

ασφάλισης, πληρωτέες 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 περιπτώσεις πράξεων 

που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι 

επιλέξιμες.
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Μη Επιλέξιμες δαπάνες όλων των Υποδράσεων 

1. Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, 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 εκτέλεση της πράξης (πχ προσωρινό 

υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.).

4. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας.

5. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

6. Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.) εκτός 

και η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες, τμήμα.

7. Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης και 

δαπάνες αναλωσίμων υλικών.

8. Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

9. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας 

κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, 

εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
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Μη Επιλέξιμες δαπάνες όλων των Υποδράσεων 

10. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται 

από άλλο επενδυτικό 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 αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.

14. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. 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 επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

16. Στις περιπτώσεις ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 651/2014, 

προκειμένου να πληρείται η απαίτηση περί χαρακτήρα κινήτρου δεν είναι επιλέξιμες οι 

δαπάνες που αφορούν σε Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων που 

είναι υποχρεωτικά από την κείμενη νομοθεσία να διαθέτουν οι προς ενίσχυση επιχειρήσεις.
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Μη Επιλέξιμες δαπάνες ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.3.1 οι μη επιλέξιμες δαπάνες, 

στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

▪ Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας 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 νησιωτικές περιοχές και 

ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.

▪ Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή 

νησιωτικές περιοχές.
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Μη Επιλέξιμες δαπάνες ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5, οι μη επιλέξιμες δαπάνες, 

πέραν των ανωτέρω, είναι η προμήθεια απλού οχήματος μεταφοράς.



Διαδικασία Υποβολής & Έγκρισης
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Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης

Ηλεκτρονική 
Υποβολή στο 

www.ependyseis.gr

Έντυπη Υποβολή 
στην ΑΝΚΑ

Επιτόπιοι Έλεγχοι 
από ΑΝΚΑ

Αξιολόγηση –
Προσωρινά 

Αποτελέσματα

Έλεγχος από 
Περιφέρεια

Ενστάσεις –
Τελικός Πίνακας 
Αποτελεσμάτων

Από 10.04.2019 έως 

12.07.2019

Εντός 10 ημερών

Διευκρινήσεις & 

Επιπλέον στοιχεία Έκθεση αυτοψίας

15 ημέρες για 

ενστάσεις

Πίνακας 

αποτελεσμάτων



Κριτήρια Αξιολόγησης
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Αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης

Εμπρόθεσμης υποβολής και της 
πληρότητας της αίτησης στήριξης

Κριτήρια επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων
και άλλων υποχρεώσεων

Της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής

Του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών 
δαπανών

Του ολοκληρωμένου και λειτουργικού 
χαρακτήρα της υπό ένταξης πράξης
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Αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης

Της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής

Σκοπιμότητα της πρότασης

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος & 
Κόστους

Νεανική ή Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
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Αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης

Της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής

Ετοιμότητα Υλοποίησης

Τίτλοι Σπουδών και Εμπειρία

Καινοτομία

Νέες Θέσεις Απασχόλησης



Μέχρι πότε ολοκληρώνονται όλα τα 

έργα;
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο 

της πράξης, εντός τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης, ενώ υπάρχει 

δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών

Σε κάθε περίπτωση όλα τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις

30 Ιουνίου 2023



Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις
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Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις

▪Ο Δικαιούχος οφείλει για περίοδο τριών (3) ετών για ΜΜΕ 

και πέντε (5) ετών για μεγάλες επιχειρήσεις, από την τελική 

πληρωμή του να μην προβεί σε:

– α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός 

της περιοχής προγράμματος,

– β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής 

η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο 

πλεονέκτημα,

– γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την 

εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους 

αρχικούς στόχους.
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Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις (Κανονισμού ΕΕ 651/2014 )

▪ Σε περίπτωση δημιουργίας θέσεων σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), 

από τον δικαιούχο και οι οποίες επιτέλεσαν κριτήριο επιλογής της αίτησης, 

τότε ο δικαιούχος οφείλει να τις έχει δημιουργήσει εντός 12 μήνου από 

την τελική πληρωμή και να τις διατηρήσει τουλάχιστον για τρία (3) έτη ή 

πέντε (5) για μεγάλες επιχειρήσεις, από την δημιουργία τους.

▪ Ειδικά για τις πράξεις που αφορούν αποκλειστικά τουριστικά 

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. 

▪ 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 αίτηση στήριξης για το αντίστοιχο έτος, σε ότι 

αφορά την ποσότητα της μεταποιήσιμης πρώτης ύλης.
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Μακροχρόνιες Δεσμεύσεις (Κανονισμού ΕΕ 651/2014 )

Ο δικαιούχος υποχρεούνται κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας 

των μακροχρονίων υποχρεώσεων του να αποστέλλει ηλεκτρονικά ή 

εγγράφως στην ΟΤΔ, αποδεικτικά τήρησης των μακροχρονίων 

υποχρεώσεών του, έως τις 31-12-2023 
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Ύδρας 10, 65302, Καβάλα

2510.620459

anka@ankavala.gr

www.ankavala.gr

Ευχαριστούμε

mailto:anka@ankavala.gr
http://www.ankavala.gr/

