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ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και 

L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν 

αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01 (Παραγωγή βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες), 

διότι το συγκεκριμένο ΚΑΔ δεν αναφέρεται στον ενδεικτικό πίνακα που παραθέτετε. 

ΑΠ: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τον Άξονα 4 και με βάση τα 

αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι - Ενημερωτικό Υλικό της 3
ης

 Προκήρυξης του Τοπικού μας 

Προγράμματος LEADER, οι κωδικοί ΚΑΔ είναι ενδεικτικοί. Κατά συνέπεια, τυχόν βιοτεχνικές 

μονάδες και επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς (όπως η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα που αναφέρετε) θα μπορούσαν να ενισχυθούν στο πλαίσιο των δράσεων 

του υπομέτρου L312, εφόσον στο Τοπικό Πρόγραμμα δεν προβλέπονται άλλοι ειδικοί όροι 

και περιορισμοί που να αποκλείουν την ενίσχυσή τους. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3
ης

 

Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. 

(Ενημέρωση: 24/10/2013) 

 

ΕΡ: Έχω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα. 

 1ον : Στα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας και πιο συγκεκριμένα στο 

κριτήριο 2.15, ως δικαιολογητικά τεκμηρίωσης έχετε ορίσει τον φάκελο υποψηφιότητας, τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια και τις αδειοδοτήσεις. Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος για υπό 

σύσταση εταιρία που δεν θα υπάρχουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις, αρκεί το σχέδιο 

καταστατικού που θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά υποβολής της πρότασης; 

 2ον : Στο κριτήριο 3.6, του πίνακα με τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, 

αναφέρετε ότι ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του κατά 

την υποβολή της πρότασης και αναφέρετε συγκεκριμένους περιορισμούς. Τι γίνεται, όμως 

στην περίπτωση που η εταιρία είναι τύπου Ι.Κ.Ε.; 

 3ον : Στις εταιρίες τύπου Ι.Κ.Ε. ποιοι θεωρούνται ως αυτοαπασχολούμενοι για τον 

προσδιορισμό των θέσεων εργασίας; 

 4ον : Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος για υπό σύσταση εταιρία, η οποία προτίθεται να 

μισθώσει ακίνητο και η επένδυση περιλαμβάνει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στο 

Παράρτημα I της προκήρυξης αναφέρεται ότι χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο 

μίσθωσης τουλάχιστον 20 ετών. Καλύπτονται οι ανάγκες του προγράμματος αν 

προσκομιστεί προσύμφωνο μίσθωσης ή πρέπει να είναι συμβολαιογραφικό προσύμφωνο; 

ΑΠ:  

1
ο 

: Για την απόδειξη του κριτηρίου επιλεξιμότητας 2.15, στην περίπτωση κατάθεσης 

αιτήματος από υπό σύσταση εταιρεία, αρκούν η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας 

καθώς και τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια. 
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2
ο
 : Σε περίπτωση που ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει τη νομική μορφή Ι.Κ.Ε., 

αυτός θα αντιμετωπίζεται, με βάση το ενημερωτικό υλικό της 3
ης

 Προκήρυξης, όπως 

ακριβώς και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). 

3
ο 

: Όπως η απάντηση στο 2ο ερώτημα. 

4
ο
 : Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό της 3

ης
 Προκήρυξης ως προς το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς (κριτήριο 2.5), κατά την υποβολή μιας πρότασης μπορεί να γίνει αποδεκτή και η 

υποβολή προσυμφώνου μεταβίβασης-αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτου ή 

χρησιδανείου ή παραχώρησης χρήσης.  

Το προσύμφωνο υποβάλλεται στον ίδιο συστατικό τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό 

έγγραφο) ο οποίος προβλέπεται για την κύρια σύμβαση που θα συναφθεί. 

Δηλαδή, όσον αφορά τα προσύμφωνα: 

− Στις περιπτώσεις όπου η μελλοντική πράξη - σύμβαση προβλέπεται να είναι 

μεταβίβαση-αγοραπωλησία ή άλλη πράξη (μίσθωσης ακινήτου, χρησιδανείου ή 

παραχώρησης χρήσης) συνολικής διάρκειας άνω των 9ετών, πράξεις για τις οποίες 

με βάση και το ενημερωτικό υλικό της 3
ης

 Προκήρυξης απαιτείται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο, θα πρέπει και το προσύμφωνο που θα υποβληθεί 

κατά την υποβολή της πρότασης να έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικά. 

− Στις περιπτώσεις όπου η μελλοντική πράξη - σύμβαση προβλέπεται να είναι 

συμφωνητικό μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης ή χρησιδάνειο ή παραχώρηση 

χρήσης συνολικής διάρκειας μέχρι 9ετών, κατά την υποβολή της πρότασης 

υποβάλλεται ιδιωτικό προσύμφωνο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. 

(Ενημέρωση: 30/10/2013) 

 

ΕΡ: Αναφορικά με την εν θέματι προκήρυξη παρακαλώ όπως απαντήσετε στα κάτωθι 

ερωτήματα: 

1. Ως προς το υπ' αριθμ. 13 δικαιολογητικό που συνδέεται με Κριτήρια Επιλογής της Δρἀσης 

L123α του Υπομέτρου L123 του Μέτρου 41 και περιγράφεται ως "Ιδιωτικά συμφωνητικά με 

παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, από τα οποία προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση 

προϊόντος στην επιχείρηση":  

Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα ή έστω συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις/οδηγίες για το 

περιεχόμενο των συμφωνητικών;  

2. Ως προς το υπ' αριθμ. 16 δικαιολογητικό που συνδέεται με κριτήρια Επιλογής της Δρἀσης 

L123α του Υπομέτρου L123 του Μέτρου 41 και περιγράφεται ως "Λογαριασμοί ΔΕΗ του 

τελευταίου έτους και συνοπτική μελέτη προσδιορισμού του προς εκμετάλλευση 

ενεργειακού δυναμικού ΑΠΕ":  

Στην περίπτωση που η πρόταση αφορά στην ίδρυση νέων εγκαταστάσεων σε νέο 

υποκατάστημα της υποψήφιας επιχείρησης, το συγκεκριμένο δικαιολογητικό φαίνεται να 

είναι μη εφαρμόσιμο. Σωστά; 
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3. Ως προς το υπ' αριθμ. Β2 Κριτήριο Επιλογής της Δρἀσης L123α του Υπομέτρου L123 του 

Μέτρου 41 που περιγράφεται ως "Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 

οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων": 

α. Εάν ο υποψήφιος που υποβάλλει την πρόταση έχει στο παρελθόν λάβει ενίσχυση στα 

πλαίσια της δράσης "για  την  ενίσχυση  ελευθέρων  επαγγελματιών  στο  πλαίσιο των 

Περιφερειακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  ΕΣΠΑ  2007-2013" σύμφωνα με την 

από 26-08.2009 Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 41240/ΕΥΣ6713, θεωρείται ότι έχει 

επιχορηγηθεί κατά το ανωτέρω κριτήριο;  

β. Για την περίπτωση που η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα (α) είναι θετική: εάν η 

υποψήφια επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση είναι Ετερόρρυθμη Εταιρεία με έναν 

μόνο Ομόρρυθμο Εταίρο ο οποίος έχει στο παρελθόν λάβει την ενίσχυση που περιγράφεται 

στο ερώτημα (α), θεωρείται ότι και η υποψήφια επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί κατά το 

ανωτέρω κριτήριο;    

4. Ως προς τα υπ' αριθμ. Γ3.1 και Γ3.2 Κριτήρια Επιλογής της Δρἀσης L123α του Υπομέτρου 

L123 του Μέτρου 41 που περιγράφονται αντίστοιχα ως "Τεχνολογική Καινοτομία" και 

"Οργανωτική Καινοτομία":  

 Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ή/και κατευθύνσεις βάσει των οποίων θα εκτιμηθεί κατά 

την αξιολόγηση των προτάσεων ο καινοτόμος χαρακτήρας στον οποίον αναφέρονται τα 

Κριτήρια Επιλογής Γ.3.1 και Γ.3.2;     

ΑΠ: 

1. Δεν διατίθεται συγκεκριμένο υπόδειγμα για τα εν λόγω ιδιωτικά συμφωνητικά. Θα 

μπορούσατε να βασιστείτε σε υποδείγματα ιδιωτικών συμφωνητικών αγοραπωλησίας 

αγροτικών προϊόντων, κάνοντας τις ανάλογες τροποποιήσεις. Τα συμφωνητικά θα πρέπει 

να περιέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν το βαθμολογούμενο (για 

τη δρἀση L123α) κριτήριο Γ2.3 «επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών», ενώ θα ληφθούν 

υπόψη και για την εξέταση της βιωσιμότητας της μονάδας. Θα πρέπει δηλαδή να 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ποσότητα και την ενδεικτική τιμή του προς διάθεση 

προϊόντος βιολογικής καλλιέργειας (πρώτης ύλης). Παράλληλα σημειώνεται ότι, για τη 

βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου, θα πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να  

συμπεριληφθούν επιπρόσθετα και σχετικά έγγραφα πιστοποίησης από διαπιστευμένο 

οργανισμό (υπ' αριθ. 14 δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των κριτηρίων επιλογής). 

2. Εφόσον στην πρόταση προβλέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, 

δεν υποβάλλονται λογαριασμοί ΔΕΗ του τελευταίου έτους. Θα πρέπει ωστόσο να 

υποβληθεί συνοπτική μελέτη προσδιορισμού του προς εκμετάλλευση ενεργειακού 

δυναμικού ΑΠΕ της μονάδας, από την οποία θα προκύπτει η εκτίμηση του ποσοστού των 

ενεργειακών αναγκών της μονάδας που θα καλύπτονται από ΑΠΕ στη μελλοντική 

κατάσταση. 

3. α) Το κριτήριο επιλογής Β2 (δράση L123α) αναφέρεται σε επιχορήγηση για οποιοδήποτε 

έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων. Συνεπώς εκλαμβάνεται ως 

επιχορήγηση και η ενίσχυση στο πλαίσιο των Περιφερειακών  Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων  του  ΕΣΠΑ. 
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   β) Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλογής, το κριτήριο επιλογής Β2 

(δράση L123α) εξετάζεται τόσο για την ίδια την εταιρεία, όσο και για τους 

εταίρους/μετόχους της. Εφόσον η εταιρεία ή τουλάχιστον ένας από τους ανωτέρω 

εταίρους/μετόχους έχει επιχορηγηθεί στο παρελθόν, στο κριτήριο τίθεται η τιμή μηδέν. 

4. Για τη βαθμολόγηση των εν λόγω κριτηρίων επιλογής θα ληφθούν υπόψη τα 

αναφερόμενα στις παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλογής - σημείο 5, που 

περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Υλικό της 3
ης

 Προκήρυξης.  

 

ΕΡ: Ατομική Επιχείρηση με έδρα σε Δήμο της Αττικής, έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης 

για ίδρυση βιολογικού ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου ελαιολάδου σε δύο ξεχωριστά 

υποκαταστήματά της που θα ιδρυθούν σε διαφορετικές επιλέξιμες Δημοτικές Ενότητες; 

ΑΠ: Οι επενδύσεις που εντάσσονται στα Τοπικά Προγράμματα LEADER κατά κανόνα 

υλοποιούνται στο ίδιο ή σε όμορα οικόπεδα προκειμένου να μην καταστρατηγείται το 

κριτήριο επιλεξιμότητας 3.11. Επιπλέον, μπορεί να δικαιολογηθεί η υλοποίηση σε 

γειτνιάζοντα οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους (π.χ. 

χωρίζονται από δρόμο), ώστε να τεκμηριώνεται η λειτουργικότητα του έργου ως ενιαία 

επένδυση.  

Με βάση τα παραπάνω, η υποβολή πρότασης με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

αναφέρετε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος. 

(Ενημέρωση: 5/11/2013) 

 

ΕΡ: Ατομική Επιχείρηση με έδρα σε Δήμο της Αττικής μπορεί να υποβάλει πρόταση στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης προκήρυξης, εννοείται για υλοποίηση του αντικειμένου της 

πρότασης σε επιλέξιμη περιοχή; 

ΑΠ: Επιχειρήσεις με έδρα εκτός περιοχής παρέμβασης μπορούν να υποβάλλουν πρόταση 

για την υλοποίηση επένδυσης σε επιλέξιμη περιοχή του Τοπικού Προγράμματος, εφόσον 

βέβαια πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3
ης

 Προκήρυξης.  

 

ΕΡ: θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ο Δήμος Ερυμάνθου αποτελεί περιοχή παρέμβασης του 

προγράμματος LEADER. 

ΑΠ: Στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007-2013 δεν 

περιλαμβάνεται ο Δήμος Ερυμάνθου. Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο Ενημερωτικό 

Υλικό της 3ης Προκήρυξης. 

(Ενημέρωση: 11/11/2013) 
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ΕΡ: Ο οδηγός του προγράμματος αναφέρει ότι σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών 

πρέπει να υποβληθεί μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας αντίγραφο του σχεδίου του 

καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρείας. Σε περίπτωση υπό σύσταση ατομικής εταιρείας 

(ατομικής επιχείρησης) τι δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί; 

ΑΠ: Στην περίπτωση υπό σύσταση ατομικών επιχειρήσεων δεν υποβάλλεται στο φάκελο 

υποψηφιότητας σχέδιο καταστατικού και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση κάποιου 

άλλου δικαιολογητικού πιστοποίησης ύπαρξης του φορέα επένδυσης. 

 

ΕΡ: Ο οδηγός του προγράμματος αναφέρει ενδεικτικούς ΚΑΔ για την δράση 312. Για την 

δράση 313 υπάρχουν προτεινόμενοι ΚΑΔ;   

 ΑΠ: Για το Μέτρο L313 δεν υπάρχουν ενδεικτικοί ΚΑΔ. Η περιγραφή των δράσεων του 

Μέτρου παρουσιάζονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Υλικό της 3ης Προκήρυξης. 

 

ΕΡ: Επιχείρηση που θα έχει σαν αντικείμενο της την διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. εταιρικές 

δεξιώσεις, δεξιώσεις γάμων κλπ) σε υπαίθριο χώρο, είναι επιλέξιμη από την 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007-2013; 

ΑΠ: Η προτεινόμενη επένδυση όπως περιγράφεται στην ερώτηση θεωρείται επιλέξιμη στο 

πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης του Leader. 

(Ενημέρωση: 03/12/2013) 

 

 

ΕΡ: Αλλοδαπός η οποία ασκεί το επάγγελμα του Λογιστού, υποβάλει φορολογικές 

δηλώσεις, έχει  παρουσία στην Ελλάδα 10 ετών και κατέχει  άδεια παραμονής ως σύζυγος 

Έλληνα πολίτη  από 26/04/2010 έχει την δυνατότητα να υποβάλει επενδυτική πρόταση στα 

πλαίσια της 3ης Προκύρυξης του Τοπικού Προγράμματος Leader 2007-2013; 

ΑΠ: Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο ερώτημα, η υποψήφια δικαιούχος δύναται 

κατ’ αρχάς να υποβάλλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο της 3
ης

 Προκήρυξης του Τοπικού 

Προγράμματος LEADER, εφόσον παράλληλα πληρούνται και οι λοιποί όροι και 

προϋποθέσεις της 3
ης

 Προκήρυξης και του Τοπικού Προγράμματος.. 

 

ΕΡ:  1. Επιδοτείται ακόμη και η αγορά ακινήτου για έναρξη επιχείρησης;  

 2. Εφόσον επιχορηγηθεί επιχείρηση, για πόσο διάστημα μετά έχει υποχρεώσεις με 

βάση το πρόγραμμα; 
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ΑΠ:  1. Η δαπάνη για την αγορά ακινήτου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του Τοπικού 

Προγράμματος LEADER. 

 2. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10.3.2010 εφαρμογής του Προγράμματος LEADER του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) όπως αυτή ισχύει, τα ενισχυόµενα 

έργα θα πρέπει: 

α) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ 

ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα να µην υποστούν σηµαντική τροποποίηση (άρθρο 72 

παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005), 

β) για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωµή τους 

(εξόφληση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής), εφόσον πρόκειται για 

ΜΜΕ, να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER (άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 

800/2008), 

γ) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον 

πρόκειται για παρεµβάσεις εκτός ΜΜΕ (π.χ. έργα δημοσίου χαρακτήρα) και 

για παρεµβάσεις του υποµέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER 

(σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ). 

 

ΕΡ: Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Πάτρα 

με σκοπό τη προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 

εφαρμογής αλλά όχι μόνον αυτής (π.χ. όλης της Αχαΐας) μέσω της δημιουργίας π.χ. ενός site 

ή την έκδοση φυλλαδίων, τουριστικών οδηγών κλπ.; 

ΑΠ: Η μορφή του υποψήφιου φορέα όπως αναφέρεται στο ερώτημα, ανήκει στους 

επιλέξιμους δικαιούχους της δράσης L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των περιοχών», καθώς αποτελεί ιδιωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Ωστόσο, θα πρέπει στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα να 

περιλαμβάνεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα. 

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης L313-4 αυτή είναι που αναφέρεται στο Ενημερωτικό 

Υλικό της Προκήρυξης, δηλαδή «Όλη η περιοχή παρέμβασης, καθώς και τα κομβικά σημεία 

εκτός περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα (αστικά 

κέντρα Πάτρας, Αιγίου, Κάτω Αχαΐας και Καλαβρύτων). Οι σχετικές παρεμβάσεις σε κομβικά 

σημεία δεν θα αφορούν παρεμβάσεις υποδομών». Οι ενέργειες προβολής δεν μπορούν να 

αφορούν περιοχές εκτός της περιοχής εφαρμογής της δράσης. 

(Ενημέρωση: 10/12/2013) 

 

 

ΕΡ: Έχουμε μία περίπτωση νεοσυσταθείσας επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται σε 

οικόπεδο με ακίνητο (κτίσμα συσκευαστηρίου) που το έχει μισθώσει από άλλο νομικό 

πρόσωπο. Για το λόγο αυτό έχει συναφθεί «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υπομισθώσεως» με 

υπεκμισθώτρια μία επιχείρηση Ο.Ε. και υπομισθώτρια την ΕΠΕ (φορέα της επένδυσης). Η 

διάρκεια της υπομισθώσεως είναι 5 έτη (από 01/05/2013 έως 30/04/2018).  
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Η συγκεκριμένη πράξη (συμφωνητικό υπομισθώσεως κατατεθειμένο στην αρμόδια εφορία) 

είναι αποδεκτή για τους σκοπούς του προγράμματος leader;  

ΑΝ ΟΧΙ, ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτητές ενέργειες που μπορούν να γίνουν πριν την 

υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη σχετική Δράση; Για παράδειγμα, βεβαίωση – 

Υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών του ακινήτου για την μίσθωσή του στην εταιρεία – 

υποψήφιο δικαιούχο; Η πρόταση δεν περιλαμβάνει κτιριακές δαπάνες ή εργασίες λοιπών 

υποδομών.  

 

ΑΠ: Η προσκόμιση συμφωνητικού υπομισθώσεως (κατατεθειμένου στην αρμόδια εφορία) 

μπορεί να γίνει αποδεκτή για την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της πρότασης 

(κριτήριο επιλεξιμότητας 2.5). 

Επισημαίνουμε ωστόσο τα κάτωθι: 

1. Η δυνατότητα τόσο της υπομίσθωσης όσο και της προτεινόμενης μελλοντικής 

χρήσης του ακινήτου θα πρέπει να προβλέπεται στο αρχικό μισθωτήριο, το οποίο 

και θα πρέπει να προσκομιστεί κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

2. Σε κάθε περίπτωση, και ειδικά στην περίπτωση που στο αρχικό μισθωτήριο δεν 

προβλέπονται οι δυνατότητες του σημείου 1 ανωτέρω (υπομίσθωση, χρήση), θα 

πρέπει κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας να υποβληθούν 

παράλληλα και Υπεύθυνες Δηλώσεις με θεώρηση γνησίου υπογραφής του/των 

ιδιοκτήτη/τών του ακινήτου, στην οποία θα αναφέρουν ρητά ότι αποδέχονται τόσο 

την εν λόγω υπομίσθωση, όσο και την προτεινόμενη μελλοντική χρήση του 

ακινήτου από τον υποψήφιο δικαιούχο. 

Επιπλέον, για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρετε, θα πρέπει να επεκταθεί και η 

διάρκεια της υπομίσθωσης, ώστε να καλύπτει τους όρους του κριτηρίου επιλεξιμότητας 2.5 

που αφορούν τη χρονική διάρκεια των συμφωνητικών (βλ. Παρατήρηση 1 επί των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας – σελ. 48 του Ενημερωτικού Υλικού). 

 (Ενημέρωση: 10/1/2014) 

 

 

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.2 ΤΗΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2014, ώρα 16:00) 

 

 

 


