
 
 
 

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 

 
 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΑΑΑΓΓΓΡΡΡΟΟΟΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΞΞΞΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑ∆∆∆ΑΑΑΣΣΣ   222000000777   –––   222000111333   

(((ΠΠΠΑΑΑΑΑΑ   222000000777   ---   222000111333)))   

 
 
 
 

ΑΑΑΞΞΞΟΟΟΝΝΝΑΑΑΣΣΣ   444   

«««ΕΕΕΦΦΦΑΑΑΡΡΡΜΜΜΟΟΟΓΓΓΗΗΗ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΕΕΕΓΓΓΓΓΓΙΙΙΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   LLLEEEAAADDDEEERRR»»»   
 
 
 
   
   
   
   
 
   

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΙΙΙ   

ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΥΥΥΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ      

   

   

333ηηη   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ      

««∆∆εεσσµµοοίί  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  ΑΑχχααϊϊκκήήςς  ΓΓηηςς»»  
  

ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ  22001133 
 
 
 
 

∆∆ΙΙΑΑΝΝΕΕΜΜΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ 

 
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  1

ΠΠΠΙΙΙΝΝΝΑΑΑΚΚΚΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΧΧΧΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΩΩΩΝΝΝ 

1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ............................................... 3 

2 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»..... 4  

3 Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) ................................................... 6 

∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου ........................................................................... 6 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER (Ε∆Π LEADER) ............................ 7  

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ...... 8  

Τίτλος Τοπικού Προγράµµατος ................................................................................ 8 

Περιεχόµενο Τοπικού Προγράµµατος ...................................................................... 8 

Στόχοι του Προγράµµατος ..................................................................................... 11 

Περιοχή Εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος ................................................. 12 

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ     
ΤΗΣ 3ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ..................................................................... 14 

5.1. Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 
προϊόντων ........................................................................................................ 16 

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ....................................................... 16 

5.2. Υποµέτρο L312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 
επιχειρήσεων ................................................................................................... 18 

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων ........................... 18 

∆ράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ...... 19 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση................................................................................................. 20 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων ...................................... 21 

5.3. Υποµέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων .......................... 23 

∆ράση L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών.......... 23 

∆ράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής ................. 25 

∆ράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές 
τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) .................................................................. 26 

∆ράση L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) 
µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης .................................................................... 27 

6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ..................................................................... 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
L123Α ................................................................................................ 35 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ......... 40 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ......................................................................................... 43 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ .......................................................................................... 80 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ........................................... 85 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  3

1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 

 

Εισαγωγή / Στόχοι του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-

2013 

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 αποτελεί ένα αυτοτελές Πρόγραµµα 
της Τέταρτης Προγραµµατικής Περιόδου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και βασίζεται 
στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του Συµβουλίου της 20ής Σεπτεµβρίου 2005 και στον 
Κανονισµό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 που αφορά στη θέσπιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Το περιεχόµενο του προγράµµατος ακολουθεί πλήρως το άρθρο 16 του Κανονισµού (ΕΚ) 
1698/2005 και συµπεριλαµβάνει µέτρα αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν στην αναστροφή της 
ηλικιακής διάρθρωσης των απασχολούµενων στη γεωργία και την αύξηση του µεγέθους των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω του 
εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας, στην αναβάθµιση των υποδοµών του πρωτογενούς τοµέα, 
στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα, στη βελτίωση της 
ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών, στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στην προώθηση 
της συνεργασίας, στην ανάπτυξη υποδοµών ευρυζωνικού δικτύου και εφαρµογών Τεχνολογίας και 
Πληροφοριών (ΤΠΕ) και τέλος, στην ενίσχυση των τοπικών φορέων και την κινητοποίηση του 
τοπικού πληθυσµού. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι : 

i. "∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του 
αγροδιατροφικού τοµέα" 

ii. "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων" 

iii. "Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης 
της αγροτικής οικονοµίας" 

iv. “∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές 
περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader” 

 
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007-2013 (ΠΑΑ), έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται µέτρα και δράσεις, που εντάσσονται στους 
τέσσερις (4) Άξονες του προγράµµατος: 

Άξονας 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 

Άξονας 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 

Άξονας 3. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

Άξονας 4. Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER 
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2 ΑΞΟΝΑΣ 4 του ΠΑΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 

 

Κατά το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre 
Actions de Dévelopement de l’ Economie Rurale – ∆εσµοί µεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της 
οικονοµίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα µας, η οποία απετέλεσε την αρχή µιας νέας 
προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωµένη 
και πολυτοµεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να 
σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη «διαδροµή» ανάπτυξής τους.  

Η πρωτοβουλία LEADER, µετά την επιτυχηµένη εµπειρία τριών περιόδων προγραµµατισµού 
(LEADER Ι, ΙΙ και PLUS (+)), έφτασε σε επίπεδο ωριµότητας που  δίνει τη δυνατότητα στις 
αγροτικές περιοχές να εφαρµόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 
του ΠΑΑ, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του. Έτσι, στο πλαίσιο της «προσέγγισης LEADER», 
εφαρµόζονται τοπικά προγράµµατα µε ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα σε σαφώς 
προσδιορισµένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών 
πραγµατοποιείται µέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά 
σχήµατα δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης - ΟΤ∆) τα οποία 
δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και δυσκολίες της και είναι 
αντιπροσωπευτικά των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.  

Μέσω του Άξονα 4 «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» , υλοποιούνται δράσεις που 
αποσκοπούν: 

• στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων,  

• στη διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες,  

• στη στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων,  

• στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων,  

• σε βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό,  

• στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών,  

• στη διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς.  

Παράλληλα ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση µεταξύ περιοχών, φορέων και κλάδων 
προκειµένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
των επιλεγµένων αγροτικών περιοχών.  

Αρχές και Φορείς εφαρµογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) 

 
Ο Άξονας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) αφορά στην 
εφαρµογή της προσέγγισης LEADER, τα χαρακτηριστικά της οποίας ορίζονται στο τµήµα 4 του 
Καν. 1698/2005.  

Για την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ αρµόδιοι είναι: 

α) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΕΥ∆ 
ΠΑΑ), η οποία σύµφωνα µε το ν. 3614/2007 είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΠΑΑ 
µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο. 

β) Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος, σύµφωνα µε τη µε αριθ. 327739/11.10.2007 (ΦΕΚ Β’ 2038) 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, έχει ορισθεί ως Οργανισµός 
Πληρωµών που παρέχει για τις πληρωµές της ∆ηµόσιας ∆απάνης προς τους δικαιούχους επαρκή 
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εχέγγυα βάσει του άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και υποβάλλει τις δηλώσεις δαπανών προς 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

γ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, η οποία: 

• ασκεί µέρος των καθηκόντων της ΕΥ∆ ΠΑΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του 
Καν. 1698/2005 και του ν. 3614/2007, τα οποία της έχουν εκχωρηθεί µε την µε αρ. 
324005/2008 (ΦΕΚ 1866/Β/12.9.08) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – 
Οικονοµίας και Οικονοµικών – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και τη µε αρ. 10851/2008 
(ΦΕΚ 2456/Β/2.12.08) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως 
ισχύουν κάθε φορά, 

• ασκεί µέρος των καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία της έχουν εκχωρηθεί µε την αριθ. 
262065/19.2.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.2.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

δ) Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), οι οποίες είναι τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµόσιου – 
ιδιωτικού τοµέα που σχεδιάζουν και υλοποιούν για σαφώς προσδιορισµένες αγροτικές περιοχές 
(περιοχές παρέµβασης) τοπικά προγράµµατα µε ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 
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3 Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) 

 
Τα τοπικά προγράµµατα του Άξονα 4 του ΠΑΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται µέσω της «εκ των 
κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήµατα δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα 
(Οµάδες Τοπικής ∆ράσης - ΟΤ∆), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης. 

Οι ΟΤ∆ είναι νοµικά πρόσωπα, το καταστατικό των οποίων ορίζει (µεταξύ άλλων) ως σκοπό και 
αντικείµενο δραστηριότητάς τους την ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασής τους και διασφαλίζει την 
εύρυθµη λειτουργία τους, καθώς και την ικανότητα διαχείρισης δηµοσίων κονδυλίων και οι οποίες 
αποδεικνύουν παράλληλα την ικανότητα σχεδιασµού και εφαρµογής στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης. 

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράµµατος προσέγγισης LEADER στον νοµό Αχαΐας έχει η ΑΧΑΪΑ 
Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.). Η εταιρεία 
ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό να αποτελέσει ένα βασικό φορέα ανάπτυξης και στήριξης της 
κοινωνίας και οικονοµίας της υπαίθρου του νοµού. Από την ίδρυσή της έχει υλοποιήσει µε επιτυχία 
µια σειρά δράσεων και συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ελληνικό Κράτος, µε κυριότερα τα προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Μεταξύ αυτών, η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ως Οµάδα Τοπικής 
∆ράσης, σχεδίασε και υλοποίησε µε επιτυχία τα Τοπικά Προγράµµατα των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών LEADER II και LEADER+ στο Νοµό Αχαΐας, που έτυχαν ευρείας αποδοχής από την 
τοπική κοινωνία. 

 
∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Μέτοχοι της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., είναι φορείς που ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς 
τους εξυπηρετούν συλλογικά συµφέροντα του ∆ηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, µε στόχο την 
καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση όλων των φορέων της περιοχής, ως εξής: 

A/A ΜΕΤΟΧΟΣ / ΦΟΡΕΑΣ 
Ποσοστό στο 
Μετοχικό 

Κεφάλαιο % 

1 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 41,00% 

2 ∆ΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 15,93% 

3 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 14,79% 

4 ΠΕ∆ Ν.ΑΧΑΙΑΣ 5,81% 

5 ΠΑΡΑΛΑ∆ΩΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΑΦΝΗΣ 4,76% 

6 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 4,49% 

7 ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4,44% 

8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 3,57% 

9 Κ.Τ.Α.∆.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 3,42% 

10 Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1,47% 

11 Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 0,18% 

12 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 0,06% 

13 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΕΝΑ) 0,04% 

14 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 0,03% 
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Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER (Ε∆Π LEADER) 

Για τη διαχείριση όλων των θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος 
LEADER αποφασίζει η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER (Ε∆Π LEADER), µετά από 
σχετική εκχώρηση του αρµοδίου οργάνου της ΟΤ∆. Οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς 
και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής παρέµβασης πρέπει να αποτελούν 
τουλάχιστον το 50% της σύνθεσης της Ε∆Π LEADER, ενώ φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα 
του δηµόσιου τοµέα της περιοχής παρέµβασης, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, πρέπει να 
αποτελούν τουλάχιστον το 30%. 

Η Ε.∆.Π. LEADER συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 2/1-8-2008 και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 3/2-
2-2011 απόφαση του ∆.Σ. της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και  η σύνθεσή της έχει ως εξής: 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

1. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

(Π.Ε.∆. Ν. ΑΧΑΪΑΣ) 
∆ηµόσια 

 

2. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 
∆ηµόσια 

 

3. ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΟΤΑ) ∆ηµόσια  

4. ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ∆ηµόσια  

5. 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

«ΠΑΤΡΑΪΚΗ» 
 Ιδιωτικά 

6. 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 

(Π.Ε.Σ. ΑΙΓΙΟΥ) 
 Ιδιωτικά 

7. 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
 Ιδιωτικά 

8. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ  Ιδιωτικά 

9. ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ  Ιδιωτικά 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 45% 55% 
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4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

 

Τίτλος Τοπικού Προγράµµατος 

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της περιοχής και µετά τη διαδικασία 
διαβούλευσης µε τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσµό, ως γενικός στόχος της τοπικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής προτάθηκε «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, 
µέσω της αναβάθµισης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και της σύνδεσης του µε 
τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, καθώς και τα ιδιαίτερα τοπικά 
προϊόντα». 

Στο πλαίσιο αυτό, ως κεντρική θεµατική προσέγγιση του Τοπικού Προγράµµατος LEADER για το 
νοµό της Αχαΐας επελέγη ο τίτλος: «∆εσµοί Ανάπτυξης της Αχαϊκής Γης», ο οποίος σχετίζεται 
απόλυτα µε την φυσιογνωµία και την ταυτότητα της περιοχής. Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της 
προσέγγισης LEADER, η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης διαθέτει πολυτοµεακή φιλοσοφία, 
ενσωµατώνει δηλαδή ποικίλους τοµείς δραστηριότητας, δηµιουργεί δεσµούς µεταξύ των 
διαφόρων οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών φορέων και τοµέων που 
εµπλέκονται, ενώ τα σχέδια και οι δράσεις που προβλέπονται στην τοπική στρατηγική συνδέονται 
και συντονίζονται ως ενιαίο σύνολο. 
 

Περιεχόµενο Τοπικού Προγράµµατος 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις του Τοπικού Προγράµµατος ανά 
υποµέτρο, καθώς και τα χρηµατοδοτικά τους στοιχεία (σε €), όπως ισχύουν µετά την υπ’ αριθ. 
9362/25.4.2013 απόφαση έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Τοπικού Προγράµµατος από την 
ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα.  

∆ΡΑΣΗ Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

Κοινοτική 
Συµµετοχή 

(ΕΓΤΑΑ) 

Εθνική 
Συµµετοχή 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

L123α: 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 

1.979.880,46 989.940,23 791.952,18 197.988,05 989.940,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123: 1.979.880,46 989.940,23 791.952,18 197.988,05 989.940,23 

L311-1:  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

453.258,88 271.955,33 217.564,26 54.391,07 181.303,55 

L311-2: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης 
και αναψυχής 

71.691,40 43.014,84 34.411,87 8.602,97 28.676,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311: 524.950,28 314.970,17 251.976,14 62.994,03 209.980,11 

L312-1:  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 
µονάδων  

679.900,37 407.940,22 326.352,18 81.588,04 271.960,15 

L312-2: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών 

517.691,87 310.615,12 248.492,10 62.123,02 207.076,75 

L312-3: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά 
την α' µεταποίηση 

391.104,15 234.662,49 187.729,99 46.932,50 156.441,66 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  9

L312-5:  
∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

65.000,00 39.000,00 31.200,00 7.800,00 26.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312: 1.653.696,38 992.217,83 793.774,26 198.443,57 661.478,55 

α) Παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα 
L313-1:  
Ίδρυση και εκσυγχρονισµός 
τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία -
περίπτερα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης) 

54.634,93 54.634,93 43.707,94 10.926,99 0,00 

L313-4:  
Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών 

110.000,00 77.000,00 61.600,00 15.400,00 33.000,00 

β) Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

L313-5:  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

1.798.407,80 1.079.044,68 863.235,74 215.808,94 719.363,12 

L313-6: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης 
και αναψυχής 

747.484,02 448.490,41 358.792,33 89.698,08 298.993,61 

L313-8: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισµού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού, ειδικές µορφές 
τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 

187.848,97 112.709,38 90.167,50 22.541,88 75.139,59 

L313-9:  
Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

65.800,00 39.480,00 31.584,00 7.896,00 26.320,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313: 2.964.175,71 1.811.359,40 1.449.087,52 362.271,88 1.152.816,31 

L321-2: 
Χώροι άσκησης πολιτιστικών, 
αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και δραστηριοτήτων 
κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης, όπως κέντρα 
φροντίδας παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, 
ωδεία κλπ. 

659.792,50 659.792,50 527.834,00 131.958,50 0,00 

L321-3: 
Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 
ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονοµιάς - στήριξη 
πολιτιστικών φορέων για µικρής 
κλίµακας υποδοµή, προµήθεια 
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 
στολών 

125.839,92 94.379,94 75.503,95 18.875,99 31.459,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321: 785.632,42 754.172,44 603.337,95 150.834,49 31.459,98 
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L322-1: 
Βελτίωση και ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων 

117.208,45 117.208,45 93.766,76 23.441,69 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322: 117.208,45 117.208,45 93.766,76 23.441,69 0,00 
L323-1: 
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση περιοχών όπως 
βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, 
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά 
έργα µικρής κλίµακας για την 
προστασία του εδάφους, 
διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς 
και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

297.412,65 297.412,65 237.930,12 59.482,53 0,00 

L323-2: 
L323-2α: 
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ 
παραγωγική δραστηριότητα (όπως 
βρύσες, γεφύρια) 

41.971,53 41.971,53 33.577,22 8.394,31 0,00 

L323-4: 
Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια 
για µετατροπή τους σε µουσεία -
συλλογές - εκθετήρια που 
σχετίζονται µε τη λαογραφική / 
αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

220.081,30 220.081,30 176.065,04 44.016,26 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323: 559.465,48 559.465,48 447.572,38 111.893,10 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41: 8.585.009,19 5.539.334,00 4.431.467,20 1.107.866,80 3.045.675,19 

421α: 
∆ιατοπική συνεργασία 140.000,00 140.000,00 112.000,00 28.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 421α: 140.000,00 140.000,00 112.000,00 28.000,00 0,00 

421β: 
∆ιακρατική συνεργασία 66.620,00 66.620,00 53.296,00 13.324,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 421β: 66.620,00 66.620,00 53.296,00 13.324,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 421: 206.620,00 206.620,00 165.296,00 41.324,00 0,00 

431α: 
∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 1.052.472,00 1.052.472,00 841.977,60 210.494,40 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431α: 1.052.472,00 1.052.472,00 841.977,60 210.494,40 0,00 

431β: 
Απόκτηση δεξιοτήτων και 
εµψύχωση 

55.394,00 55.394,00 44.315,20 11.078,80 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431β: 55.394,00 55.394,00 44.315,20 11.078,80 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 431: 1.107.866,00 1.107.866,00 886.292,80 221.573,20 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9.899.495,19 6.853.820,00 5.483.056,00 1.370.764,00 3.045.675,19 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  11

Στόχοι του Προγράµµατος 

� ∆ιαµόρφωση ενός τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, µε 
αναγνωρίσιµη τοπική ταυτότητα, που θα απευθύνεται θεµατικά σε επισκέπτες ποικίλων 
ενδιαφερόντων, σε συνδυασµό µε την χάραξη και υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών 
διαδροµών γνωριµίας µε τη φύση, τα προϊόντα και τα µνηµεία της περιοχής. 

� Παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους 
µέσω κατάλληλης µεταποίησης και ανάδειξής τους, ώστε να είναι ευχερής η διάθεσή τους 
τόσο επί τόπου, όσο και στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. 

� Προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως κύριο 
συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής. 

� ∆ιασύνδεση του τουρισµού µε την αγροτική οικονοµία και τα επώνυµα ποιοτικά 
προϊόντα της, ιδιαίτερα µε το οινικό προϊόν. 

� Ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας (µε έµφαση στη διαφοροποίηση του αγροτικού 
εισοδήµατος) και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής µέσω της 
αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της δηµιουργικής διασύνδεσης των 
νευραλγικών αρχαιολογικών και ιστορικών πόλων της, η ενιαία ανάδειξη των οποίων συνιστά 
ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής.  

� Βελτίωση των συνθηκών ελκυστικότητας της περιοχής µε σκοπό την προσέλκυση νέων 
κατοίκων µόνιµης εγκατάστασης και την µεταστροφή των δυσµενών πληθυσµιακών εξελίξεων. 

� Μείωση της περιθωριοποίησης συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων (γυναίκες, νέοι) και 
ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να αποτελέσουν το 
µελλοντικό δυναµικό ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή. 

� Προώθηση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, των συλλογικών φορέων και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Περιοχή Εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος 

∆ΗΜΟΙ 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΑΤΡΕΩΝ Ελικίστρα, Μοίρα, Σούλι 

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ Βραχναίικα, Θεριανό, Καµίνια, Μονοδένδρι, Τσουκαλαίικα 

ΜΕΣΣΑΤΙ∆ΟΣ 
Θέα, Καλλιθέα, Κρήνη Πατρών, Κρυσταλλόβρυση, Οβριά (για 

επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές), Πετρωτό, Σαραβάλι 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Παραλία (για επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές), 

Μιντιλόγλι, Ρογίτικα 

ΡΙΟΥ 

Άγιος Βασίλειος, Ακταίο (Βερναρδαίικα), Άνω Καστρίτσι, 

Αραχοβίτικα, Αργυρά, ∆ρέπανο, Κάτω Καστρίτσι, Πιτίτσα, Ρίο 

(Αγ. Γεώργιος Ρίου - για επενδύσεις σε εκτός σχεδίου 

περιοχές), Πλατάνι, Σελλά, Ψαθόπυργος 

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΑΧΑΪΑΣ 

∆ΥΜΗΣ 

Αγιοβλασίτικα, Αλισσός, Άνω Αχαΐα, Ελαιοχώρι, Κάτω 

Αλισσός, Κάτω Αχαΐα (για επενδύσεις σε εκτός σχεδίου 

περιοχές), Νιφοραίικα, Πετροχώρι 

ΛΑΡΙΣΣΟΥ 
Αγ. Νικ. Σπάτων, Απιδεώνας, Άραξος, Βελιτσές, Καγκάδι, 

Λακκόπετρα, Ματαράγκα, Μετόχι, Μιχόι, Πέτα, Ριόλο 

ΜΟΒΡΗΣ Καραίικα, Κρίνος, Λιµνοχώρι, Μύρτος, Σαγαίικα, Φράγκα 

ΩΛΕΝΙΑΣ 

Αγ. Νικ. Κράλι, Αγ. Στέφανος, Άνω Σουδεναΐικα, Άρλα, Αχαϊκό, 

Γαλαναίικα, Γκανέϊκα, Κάτω Μαζαράκι, Λουσικά, Μιτόπολη, 

Πόρτες, Σαντοµέρι, Φλόκα, Φώσταινα, Χαϊκάλι, Χαραυγή 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΑΙΓΙΟΥ 

Βαλιµίτικα, ∆άφνες, ∆ιγελιώτικα, Κουλούρα, Κούµαρη, 

Κουνινά, Μαυρίκι, Μελίσσια, Παρασκευή, Σελινούντας, 

Τέµενη, Χατζή 

ΑΙΓΕΙΡΑΣ Αιγείρα, Αιγές 

ΑΚΡΑΤΑΣ 
Ακράτα, Άµπελος, Βούτσιµο, Καλαµιάς, Κράθιο, Παραλία 

Πλατάνου, Ποροβίτσα, Συλιβαινιώτικα 

∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ 

Άνω ∆ιακοπτό, ∆ιακοπτό, Ελαιώνας, Ελίκη, Ζαχλωρίτικα, 

Καθολικό, Κερύνεια, Μαµουσιά, Νικολαίικα, Ριζόµυλος, Ροδιά, 

Τράπεζα 

ΕΡΙΝΕΟΥ 
Αρραβωνίτσα, ∆αµακίνι, Ζήρια, Καµάρες, Νέος Ερινεός, 

Σαλµενίκο 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Αγ. Κωνσταντίνος, Άλσος, Βερίνο, Γκραίκα, Γρηγόρη, 

∆ηµητρόπουλο, ∆ουκαναΐικα, Κρήνη Αιγιαλείας, Λάκκα, 

Λόγγος, Μάγειρας, Μυρόβρυση, Νεραντζιές, Ροδοδάφνη, 

Σελιανίτικα, Τούµπα 
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• Επισηµαίνεται, όσον αφορά τις ∆ηµοτικές/Τοπικές Κοινότητες Οβριάς, Παραλίας, Ρίου 
(Αγ. Γεώργιος Ρίου) και Κάτω Αχαΐας, ότι στην περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνεται 
µόνο η εκτός σχεδίου περιοχή των ανωτέρω Κοινοτήτων. 

• Προτεραιότητα δίνεται (µε ειδική µοριοδότηση κατά τη φάση αξιολόγησης) σε 
επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε χαρακτηρισµένες ως πυρόπληκτες 
∆ηµοτικές/Τοπικές Κοινότητες (∆/Τ.Κ.). Ως πυρόπληκτες, από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 
του 2007, οριοθετήθηκαν (ΦΕΚ 1845/Β’/12-9-2007 και ΦΕΚ 2024/Β’/15-10-2007) οι ακόλουθες 
πληγείσες περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των ακόλουθων ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
(∆.Ε.) της περιοχής εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος:  

∆.Ε. Αιγίου (Τ.Κ. Κουνινά, Μαυρίκι, Μελίσσια, Σελινούντας), 

∆.Ε. Ακράτας (Τ.Κ. Βούτσιµο, Καλαµιάς),  

∆.Ε. ∆ιακοπτού (∆.Κ. ∆ιακοπτό, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτό, Καθολικό, Κερύνεια, Μαµουσιά),  

∆.Ε. Ωλενίας (Τ.Κ. Πόρτες) και 

∆.Ε. Λαρίσσου (Τ.Κ. Βελιτσές).  
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5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ     

ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά, ανά υποµέτρο, οι δράσεις του Τοπικού 
Προγράµµατος που προκηρύσσονται µε την παρούσα 3η Πρόσκληση, καθώς και τα 
χρηµατοδοτικά τους στοιχεία.  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ 
Ενδεικτικό 
Συνολικό 
Κόστος (€) 

Ενδεικτική ∆.∆. 
(Κοινοτική & 

Εθνική 
συµµετοχή) (€) 
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L123α 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 

271.874,86 135.937,43 
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312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

142.964,97 85.778,98 

312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

134.845,77 80.907,46 

312-3 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την 
α΄ µεταποίηση 

100.000,00 60.000,00 

L312-5 
∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

65.000,00 39.000,00 

L3
13
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L313-4 
Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών 

40.691,00 28.483,70 

313-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
χώρων εστίασης και αναψυχής 

127.692,98 76.615,79 

313-8 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του τουρισµού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, 
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) 

101.773,30 61.063,98 
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ 
Ενδεικτικό 
Συνολικό 
Κόστος (€) 

Ενδεικτική ∆.∆. 
(Κοινοτική & 

Εθνική 
συµµετοχή) (€) 

313-9 
Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

45.000,00 27.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.029.842,88 594.787,34 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόµενο των προκηρυσσόµενων δράσεων, η µορφή 
των δικαιούχων, τα ποσοστά ενίσχυσης, το ανώτατο ύψος επένδυσης, τα χρηµατοδοτικά στοιχεία, 
η περιοχή εφαρµογής τους, καθώς και οι επιλέξιµες δαπάνες. 
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5.1. Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων 

 
Το υποµέτρο αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, που πληρούν (ανάλογα µε τον τοµέα της επένδυσης), τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια. 

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται (κατά περίπτωση) η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισµός 
µονάδων µεταποίησης και τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής, που καλύπτονται από 
το Παράρτηµα 1 της Συνθήκης (εξαιρούνται τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα της 
δασοκοµίας). Συγκεκριµένα για την περιοχή παρέµβασης, προβλέπεται ενδεικτικά η ενίσχυση: 

Ζωική παραγωγή 

� Εκσυγχρονισµοί, µετεγκαταστάσεις τυροκοµείων, 

� Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος, 

� Εκσυγχρονισµός, επέκταση, µετεγκατάσταση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης, 

� Ίδρυση µονάδων τυποποίησης µελιού (ορεινές περιοχές), 

Φυτική παραγωγή 

� Ίδρυση ελαιοτριβείων δύο φάσεων που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη, 

� Εκσυγχρονισµός / µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων ελαιολάδου, 

� Ίδρυση τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυµων, ποιοτικών, εµπορεύσιµων 
συσκευασιών, 

� Εκσυγχρονισµός, µετεγκατάσταση οινοποιείων, 

� Ίδρυση οινοποιείων που επεξεργάζονται σταφύλια από βιολογικές καλλιέργειες, 

� Ίδρυση οινοποιείων για επεξεργασία της τοπικής σταφυλικής παραγωγής (ορεινές περιοχές), 

� Εκσυγχρονισµός, µετεγκατάσταση ή και ίδρυση συσκευαστηρίων νωπών οπωροκηπευτικών, 

� Ίδρυση µονάδων µεταποίησης οπωροκηπευτικών, 

� Ίδρυση, εκσυγχρονισµός, µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών 
κουταλιού, 

� Εκσυγχρονισµοί / µετεγκαταστάσεις µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς, 

� Ίδρυση - εκσυγχρονισµός - επέκταση µονάδας επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών 
φυτών. 

 

Αναλυτικά, οι ενισχυόµενοι τοµείς στο πλαίσιο της δράσης L123α αναφέρονται στο 
Παράρτηµα 1 του παρόντος. Προτεραιότητα θα δοθεί (µε ειδική µοριοδότηση κατά την 
αξιολόγηση) σε µονάδες που επεξεργάζονται πιστοποιηµένη πρώτη ύλη ή / και παράγουν 
προϊόντα ποιότητας.  

Σε κάθε περίπτωση, οι τοµείς ενίσχυσης καθώς και οι δικαιούχοι θα είναι σύµφωνοι µε τα 
προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του υποµέτρου L123. 
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2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Ενισχύονται επενδύσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του µέτρου 123α, όπως 
αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 

• Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το αποτέλεσµα 
της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτηµα I της 
Συνθήκης. 

• ∆εν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την µορφή της κοινωνίας, της 
εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

• Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης, αναφέρονται 
στο Παράρτηµα 1 του παρόντος. 

• Αποκλείεται η ενίσχυση: 

α) επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες 
εκτός Ε.Ε., 

β) επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του 
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων και του µελιού, 

γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εµπορίου, 

δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα, 

ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των 
ΚΟΑ. 

• Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο παρόν υποµέτρο δεν µπορούν να ενισχυθούν για το ίδιο 
ή συµπληρωµατικό φυσικό αντικείµενο και από το µέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ. 

 
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 271.874,86 
∆ηµόσια ∆απάνη 135.937,43 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 129.140,56 
Εθνική Συµµετοχή 6.796,87 
Ιδιωτική Συµµετοχή 135.937,43 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 50 % 
 
 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέµβασης. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί (µε ειδική µοριοδότηση κατά την 
αξιολόγηση) στους ∆ήµους και τοµείς που παρουσιάζουν σηµαντική σχετική παραγωγική 
δραστηριότητα, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα και όπως αναλύεται στην 
παρατήρηση αριθ. 3 επί των κριτηρίων επιλογής (Παράρτηµα 3 του παρόντος). 
 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

500.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) το ανωτέρω όριο. 
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5.2. Υποµέτρο L312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ 

µικρών επιχειρήσεων 

Το υποµέτρο αυτό περιλαµβάνει δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής 
οικονοµίας της περιοχής. Με την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων δηµιουργούνται προϋποθέσεις 
ενδυνάµωσης της τοπικής οικονοµίας και συγκράτησης ή και αύξησης του τοπικού πληθυσµού. Στο 
πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 

µονάδων 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δράση θα χρηµατοδοτήσει την ίδρυση ή βελτίωση (εκσυγχρονισµό ή/και επέκταση) µικρών 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων (όπως ξυλουργικών προϊόντων, κεραµικών ειδών, κοσµηµάτων κλπ.). Η 
δράση περιλαµβάνει ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ενδεικτικά κλάδοι, σύµφωνα µε τους κωδικούς ΚΑ∆ 2008 που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 2, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών µονάδων που 
δύνανται να ενταχθούν, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του Προγράµµατος. 
 
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Στο πλαίσιο της δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που ενισχύονται από το µέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υποµέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

 
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 142.964,97 
∆ηµόσια ∆απάνη 85.778,98 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 81.490,03 
Εθνική Συµµετοχή 4.288,95 
Ιδιωτική Συµµετοχή 57.185,99 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 
 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέµβασης. 
 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

300.000 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) το ανωτέρω όριο. 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  19

 

∆ράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δράση περιλαµβάνει την κατά προτεραιότητα ίδρυση µονάδων που παρέχουν υπηρεσίες που 
καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσµού.  Συγκεκριµένα, θα ενισχυθούν (ενδεικτικά) 
παντοπωλεία, επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών, λιανικού 
εµπορίου αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, καθώς και κοµµωτήρια / κουρεία και 
δραστηριότητες σε σχέση µε τη φυσική ευεξία, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών 
µονάδων που δύνανται να ενταχθούν, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του Προγράµµατος. 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ενδεικτικά κλάδοι, σύµφωνα µε τους κωδικούς ΚΑ∆ 2008 που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 2. 
 
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Στο πλαίσιο της δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που ενισχύονται από το µέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υποµέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

 
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 134.845,77 
∆ηµόσια ∆απάνη 80.907,46 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 76.862,09 
Εθνική Συµµετοχή 4.045,37 
Ιδιωτική Συµµετοχή 53.938,31 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 
 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέµβασης. 
 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

300.000 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) το ανωτέρω όριο. 
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∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δράση ενισχύει την ίδρυση ή βελτίωση (εκσυγχρονισµό ή / και επέκταση) µικρών βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση, όπως προϊόντων 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, παραγωγής παραδοσιακών ζυµαρικών και παραγωγή 
αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών µονάδων που 
δύνανται να ενταχθούν, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του Προγράµµατος. 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ενδεικτικά κλάδοι, σύµφωνα µε τους κωδικούς ΚΑ∆ 2008 που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 2.  
 
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Στο πλαίσιο της δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που ενισχύονται από το µέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υποµέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

 
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 100.000,00 
∆ηµόσια ∆απάνη 60.000,00 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 57.000,00 
Εθνική Συµµετοχή 3.000,00 
Ιδιωτική Συµµετοχή 40.000,00 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 
 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέµβασης. 
 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

300.000 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) το ανωτέρω όριο. 
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∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται ενέργειες δικτύωσης επιχειρήσεων (clusters) και αφορά 
τόσο µεταποιητικές επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, όσο και 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τουριστικό τοµέα. Με τον τρόπο αυτό, 
αναµένεται να αξιοποιηθούν καλύτερα τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως είναι το 
εργατικό δυναµικό, οι πρώτες ύλες, οι υποδοµές κ.ά. Οι πιθανές οµαδοποιήσεις των επιχειρήσεων 
µπορούν να είναι είτε οριζόντιες (οµοειδείς επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν) είτε κάθετες 
(επιχειρήσεις που µετέχουν σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας παραγωγής ενός τελικού 
προϊόντος). Οι κλάδοι του µεταποιητικού τοµέα, στους οποίους θα µπορούσαν να εφαρµοστούν 
προσπάθειες συσπείρωσης και συνεργασίας των επιχειρήσεων είναι οι κλάδοι επεξεργασίας 
αγροτικών προϊόντων όπως είναι το λάδι, το κρασί κ.ά. Η δράση µπορεί να αφορά τόσο στην 
ενίσχυση υφιστάµενων δικτύων, όσο και στη δηµιουργία νέων δικτύων (π.χ. ∆ρόµοι Κρασιού). 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που 
διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 
 
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Στο πλαίσιο της δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που ενισχύονται από το µέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υποµέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

• Για τη δράση L312-5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της 
απαιτούµενης κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα του δικτύου, µε πέντε (5) τουλάχιστον 
επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συµµετέχουν, θα πρέπει τουλάχιστον 5 
ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις, να 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος σε αντικείµενο 
που σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που εµπίπτουν στον Άξονα 4 του ΠΑΑ. Σε 
περίπτωση που ο φορέας του δικτύου είναι υπό σύσταση, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µε την ΟΤ∆, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 
σύσταση διακριτού νοµικού προσώπου. 

 
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 65.000,00 
∆ηµόσια ∆απάνη 39.000,00 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 37.050,00 
Εθνική Συµµετοχή 1.950,00 
Ιδιωτική Συµµετοχή 26.000,00 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 
 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέµβασης. 
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6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

α) 300.000 € ή 

β) 100.000 € εφόσον στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προµήθεια εξοπλισµού ή την 

κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) τα ανωτέρω - κατά περίπτωση - όρια. 
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5.3. Υποµέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

 
Η τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την περιοχή, αφού µπορεί 
να συµπληρώσει το τοπικό εισόδηµα και να τονώσει την τοπική οικονοµία µε αποτελεσµατικό 
τρόπο. Στόχος του υποµέτρου είναι η διαµόρφωση ενός τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών, µε αναγνωρίσιµη τοπική ταυτότητα, που θα απευθύνεται θεµατικά σε 
επισκέπτες ποικίλων ενδιαφερόντων. 
Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008, καθώς και παρεµβάσεων 
δηµοσίου χαρακτήρα που αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην 
ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής παρέµβασης, στην 
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της περιοχής παρέµβασης. 

Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

∆ράση L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 

των περιοχών 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι ενέργειες προβολής και 
προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, π.χ. διαφηµιστικές καταχωρήσεις, 
έντυπα, DVD, θεµατικές εκδόσεις, συµµετοχή σε εκθέσεις κλπ.  
Επισηµαίνεται ότι οι παρεµβάσεις µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000 . 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που 
διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραµµα. 
Η δράση αφορά παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηµατική) και δεν παράγει 
έσοδα κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 
 
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Το προϊόν των σχετικών παρεµβάσεων δε δύναται να διατίθεται προς πώληση. Για το λόγο 
αυτό, στο αντίστοιχο υλικό θα αναγράφεται ότι διανέµεται δωρεάν.  

• Η δράση δεν αφορά την προβολή - προώθηση γεωργικών προϊόντων. 
 
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου 
χαρακτήρα. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 40.691,00 
∆ηµόσια ∆απάνη 28.483,70 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 27.059,52 
Εθνική Συµµετοχή 1.424,18 
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Ιδιωτική Συµµετοχή 12.207,30 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 70 % 
 

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

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.  
 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

100.000 € 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) το ανωτέρω όριο. 
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Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

∆ράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και 

αναψυχής 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός) για χώρους 
εστίασης και αναψυχής (π.χ. εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία κλπ.), µε στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέµβασης. Οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να σέβονται τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής. 
 
2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
 
3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 127.692,98 
∆ηµόσια ∆απάνη 76.615,79 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 72.785,00 
Εθνική Συµµετοχή 3.830,79 
Ιδιωτική Συµµετοχή 51.077,19 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 
 
4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέµβασης. 
 
5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

300.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) το ανωτέρω όριο. 
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∆ράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου 

(εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, 

χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για εναλλακτικό τουρισµό 
(π.χ. περιπατητικός, ορειβατικός, θαλάσσιος, γαστρονοµικός τουρισµός, αεραθλητισµός κλπ.), 
καθώς και τη δηµιουργία άλλων υποδοµών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού. Στις υποδοµές 
αυτές περιλαµβάνονται χώροι αθλοπαιδιών καθώς και κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, 
στα οποία τα παιδιά θα µπορούν να παίξουν και να απασχοληθούν µε δηµιουργικές 
δραστηριότητες όπως ζωγραφική, πηλοπλαστική κλπ. Επιπλέον, στη δράση εντάσσεται και η 
ενίσχυση χώρων γευσιγνωσίας στους οποίους οι επισκέπτες θα µπορούν να γνωρίζουν τα τοπικά 
προϊόντα (κρασί, ζυµαρικά, µέλι, ελαιόλαδο, τσίπουρο, λικέρ, τυροκοµικά κλπ.). Οι χώροι αυτοί θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης περιοχών που εµφανίζουν ενδιαφέρον 
επισκεψιµότητας λόγω παράλληλων δραστηριοτήτων (αµπελώνες, οινοποιεία σε συνδυασµό µε 
φυσικό κάλλος). 
 
2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
 
3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 101.773,30 
∆ηµόσια ∆απάνη 61.063,98 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 58.010,78 
Εθνική Συµµετοχή 3.053,20 
Ιδιωτική Συµµετοχή 40.709,32 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 
 
4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέµβασης. 
 
5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

300.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) το ανωτέρω όριο. 
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∆ράση L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του 

υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 

σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση παρεµβάσεων, σε επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στις 
δράσεις του υποµέτρου L313, για την εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ µε σκοπό την ίδια 
κατανάλωση της επιχείρησης (π.χ. φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες κλπ.). 
 
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Για τις περιπτώσεις εγκατάστασης ΑΠΕ σε υποδοµές διανυκτέρευσης (καταλύµατα), αυτές θα 
πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 
(ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 3427/722/9-6-2010 (ΦΕΚ 894/Β/22-6-2010). 
 
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 45.000,00 
∆ηµόσια ∆απάνη 27.000,00 
Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) 25.650,00 
Εθνική Συµµετοχή 1.350,00 
Ιδιωτική Συµµετοχή 18.000,00 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 
 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέµβασης. 
 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

300.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί 
ποινή αποκλεισµού) το ανωτέρω όριο. 
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6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 (∆ΡΑΣΗ L123α) 

1. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 
2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 
3. Προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένου και του 

λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού των εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη 
λειτουργία της µονάδας. 

4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού όχι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της 
συνολικής επένδυσης. 

5. Αγορά καινούργιων οχηµάτων – ισοθερµικών βυτίων, αναγκαίων για τη µεταφορά του 
γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – µεταποίησης. 

6. Γενικά έξοδα, όπως αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας 
δόµησης, δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για τη δηµιουργία αναγνωρίσιµου 
σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη 
διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήµανση) και άδειες πέραν των 
παραπάνω δαπανών και µέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισµού. 

7. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για την εκπαίδευση 
του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε 
αναγνωρισµένους, από τα αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική 
πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών. 

8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισµού για σύνδεση µε 
ευρυζωνικές υποδοµές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι του ποσού των 50.000 €. 
 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 (∆ΡΑΣΗ L123α) 

1. Αγορά οικοπέδου. 
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή 

καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη χρήση τους. 
3. Προσωρινά έργα µη αµέσως συνδεόµενα µε την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό 

υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κλπ.). 
4. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του 

δικαιούχου της επένδυσης. 
5. Εξοπλισµός αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.). 
6. Αγορά οχηµάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην 

παράγραφο «Επιλέξιµες δαπάνες» ανωτέρω. 
7. Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (αριθµοµηχανές κλπ.) εκτός των αναφεροµένων στο σηµείο 8 

της παραγράφου «Επιλέξιµες δαπάνες» ανωτέρω. 
8. Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους. 
9. Μη φυσικές επενδύσεις συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων κάθε 

είδους σε βάρος των δικαιούχων. 
10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφεροµένων στο σηµείο 7 της παραγράφου 

«Επιλέξιµες δαπάνες» ανωτέρω. 
11. ∆ιευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αµοιβές των µηχανικών και αρχιτεκτόνων 

για τις µελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές µελέτες είναι επιλέξιµες και δύνανται να 
ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη. 
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12. Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, 
εκκρεµότητες κ.λπ. 

13. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 
71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού. 
15. Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 
16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και έργα διακόσµησης. 
17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της µονάδας πέραν των 

απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της µονάδας. 
18. Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, 

πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαµβάνεται ειδικά για να 
εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί µε την ολοκλήρωσή 
της. 

19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών. 
20. ∆απάνες που αφορούν την αύξηση της δυναµικότητας σε τοµείς όπου υπάρχει περιορισµός 

στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 
21. ∆απάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. 
22. ∆απάνες για τον καθαρισµό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις µετεγκατάστασης και κόστος 

αποξήλωσης και µεταφοράς του παλαιού εξοπλισµού ή µέρος αυτού στη νέα θέση. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ  

(ΥΠΟΜΕΤΡΑ L312, L313) 

 

Υποµέτρο L312: " Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων" 

∆ράσεις L312-1, L312-2, L312-3 

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών 
εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κλπ. 

2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε 
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κλπ. 

3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες 
µεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 
5. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, 

δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες 
σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 
δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση 
του διαδικτύου και σε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών 
εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα κλπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους 
είναι πλήρως αιτιολογηµένη από το είδος της επένδυσης.  

8. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους 
δικαιούχους σε αναγνωρισµένους, από τα αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς πιστοποίησης 
για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3% του συνολικού 
κόστους. 

∆ράση L312-5: "∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των 

κλάδων της τοπικής οικονοµίας" 

1. Ενέργειες ενηµέρωσης, εµψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – µελών. 
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτροµηχανολογικός και 

λοιπός απαραίτητος εξοπλισµός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νοµικού προσώπου. 
3. ∆ηµιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, 

εξοπλισµός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήµατα διανοµής, αυτοκίνητα 
µεταφοράς α΄ ύλης κλπ. 

4. Εκπόνηση µελέτης έρευνας της αγοράς, µελέτης µάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων 
των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων και µέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισµού 
του έργου. 

5. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση 
του διαδικτύου, συµµετοχή σε εκθέσεις κλπ. του δικτύου και των µελών του. 

6. ∆ιοργάνωση διαγωνισµών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρµογών. 
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Υποµέτρο L313: " Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων" 

∆ράση L313-4: "Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 

περιοχών" 

1. Σχεδιασµός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφηµιστικού υλικού, καθώς και  δηµιουργία 
ντοκιµαντέρ. 

2. ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, καθώς και σε τουριστικούς οδηγούς. 

3. Αξιοποίηση του διαδικτύου. 
4. Συµµετοχή σε αναγνωρισµένες θεµατικές τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή άλλα σε κράτη 

µέλη της Ε.Ε, όπως επίσης και σε ηµερίδες-εκδηλώσεις κ.λπ. στην Ελλάδα και µε ποσοστό 
µέχρι 20% του συνολικού κόστους της πρότασης. 

5. ∆ιεξαγωγή ηµερίδων - εκδηλώσεων ενηµέρωσης και προβολής. 
6. Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου. 
7. ∆απάνες µετακίνησης και διαµονής δηµοσιογράφων γενικού και ειδικού Τύπου. 

∆ράσεις L313-6, L313-8, L313-9  

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών, υδραυλικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κλπ. 

2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε 
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις κλπ. 

3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες 
µεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών µόνο για 
τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισµού, καθώς και δαπάνες για την αγορά 
αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. 

5. ∆απάνες αγοράς οχηµάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού µε σκοπό τη 
µεταφορά ειδικού εξοπλισµού και εφόσον τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους. 

6. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, 
δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες 
σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 
δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

7. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση 
του διαδικτύου και µε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

8. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους 
δικαιούχους σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των 
συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3% του συνολικού κόστους. 
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MH ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

(ΥΠΟΜΕΤΡΑ L312, L313) 

 
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, µίσθωση 

κλπ.). 
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 
3. Συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του 

δικαιούχου. 
4. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 

71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων του υποµέτρου L313 και αποκλειστικά και µόνο για κτίσµατα τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιµη η αγορά ή επισκευή παλαιού 
εξοπλισµού και µέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού 
σχεδίου. 

6. ∆απάνες για την εκπόνηση µελετών οι οποίες δεν εφαρµόζονται κατά την υλοποίηση του 
έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αµοιβές προσωπικού, αναλώσιµα κλπ.). 
8. Βελτιωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για την 

προσαρµογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 
9. ∆απάνες συντήρησης των παρεµβάσεων που ενισχύονται. 
10. Αγορά οχηµάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες 

επιλέξιµων δαπανών. 
11. Προµήθεια εξοπλισµού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουµένων των περιπτώσεων που 

τεκµηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προµήθεια του συγκεκριµένου εξοπλισµού από χώρες της 
Ε.Ε. 

12. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
 
Επιπλέον επισηµαίνεται ότι, για τα έργα που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων η δαπάνη εκπόνησης της σχετικής µελέτης µπορεί να είναι επιλέξιµη µόνο στην 
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στα καθήκοντα 
αυτά και εφόσον εφαρµοστούν οι νόµιµες διαδικασίες του Ν.3316/2005, όπως ισχύει κάθε φορά. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας (ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια) και επιλογής (βαθµολογούµενα 

κριτήρια) επενδυτικών προτάσεων περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος, ενώ ο 

Πίνακας τιµών µονάδας κατασκευαστικών εργασιών στο Παράρτηµα 4.  

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του Προγράµµατος και συγκεκριµένα:  

- η ΚΥΑ 401/2010 εφαρµογής του Προγράµµατος και η ΚΥΑ 6102/2012 τροποποίησης αυτής, 

- η ΥΑ 1577/2010 λεπτοµερειών εφαρµογής του Προγράµµατος και οι ΥΑ 3751/2012 και 

16254/2012 τροποποιήσεις αυτής, 

- η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 και η ΚΥΑ 3427/722/9-6-2010 τροποποίησης αυτής, σχετικά µε τις 

επενδύσεις αγροτουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, 

- τα Παραρτήµατα της Σύστασης 2003/361/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής, σχετικά 

µε τον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, 

- το εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., 

διατίθενται χωρίς κόστος στους ενδιαφερόµενους, σε ηλεκτρονική µορφή (CD), µαζί µε το λοιπό 

υλικό του Προγράµµατος (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενηµερωτικό υλικό, φάκελοι 

υποψηφιότητας). 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ενισχυόµενοι τοµείς στο πλαίσιο της δράσης L123α 

 "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ 

∆ράση 1.3: Εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, µονάδων 
τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων. 

∆ράση 1.4: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και 
παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. 

∆ράση 1.5: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο την προστασία 
της δηµόσιας υγείας.  

∆ράση 1.6: Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες 
κλπ.). 

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 

∆ράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας 
γάλακτος, ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής. 

∆ράση 2.2: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι 
βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.  

∆ράση 2.4: Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων 
γάλακτος. 

∆ράση 2.5: Εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής 
γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 

∆ράση 2.6: Ίδρυση - εκσυγχρονισµός - επέκταση, µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ:  ΑΥΓΑ 

∆ράση 3.1.1:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

∆ράση 3.1.2:   Εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

∆ράση 3.1.3:   Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα 
αυγά. 

∆ράση 3.1.4: Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 
τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά 
κλπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων. 

4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
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ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ:  ΜΕΛΙ 

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

5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 

∆ράση 5.1: Ίδρυση - επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

∆ράση 5.2: Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

∆ράση 5.3: Ίδρυση - επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  

∆ράση 5.4: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  

6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

∆ράση 6.1: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε εγκαταστάσεις 
αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.  

∆ράση 6.2: Εκσυγχρονισµός - βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 

∆ράση 6.3: Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών. 

∆ράση 6.4:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξηραντηρίων 
δηµητριακών. 

∆ράση 6.5: Συµπλήρωση - εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφισταµένων 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων προκαθορισµού ξήρανσης & 
ψύξης. 

∆ράση 6.6: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας - τυποποίησης ρυζιού.  

∆ράση 6.7: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων αποφλοίωσης 
ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής επεξεργασίας και τυποποίησης 
- συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.  

∆ράση 6.8: Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. 

∆ράση 6.9: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε ορεινές περιοχές. 

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α) Ελαιόλαδο 

∆ράση 7.1: Ελαιοτριβεία  

α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, αποκλειστικά και µόνο δύο 
φάσεων, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται 
πιστοποιηµένη βιολογική πρώτη ύλη.  
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β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων, µε προϋπόθεση 
τον εκσυγχρονισµό τους σε ελαιοτριβεία δύο φάσεων. 

γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές περιοχές, από 
βιολογική πρώτη ύλη.  

∆ράση 7.2:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων 
ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

∆ράση 7.3:   Ιδρύσεις - επεκτάσεις - συγχωνεύσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την 
παραγωγή επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών, µε στόχο την αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας του προϊόντος. 

∆ράση 7.4: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση 
της δυναµικότητας. 

Β) Άλλα Έλαια 

∆ράση 7.5:  Ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση σπορελαιουργείων 
και βιοµηχανιών σπορελαιουργίας, χωρίς αύξηση δυναµικότητας. 

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 

∆ράση 8.1:  Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της 
δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 

∆ράση 8.2:  Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών εγκαταστάσεων 
και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελτίωση της ποιότητας και µείωση του κόστους παραγωγής, 
χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

∆ράση 8.3:  Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές περιοχές, 

β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] 
και συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης.  

∆ράση 8.4:  Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για 
την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους. 

9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

I. Στο επίπεδο της εµπορίας 

∆ράση 9.1:  Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, µανιταριών και ξηρών 
καρπών. 

∆ράση 9.3:  Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων 
συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών 
οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, µανιταριών και ξηρών καρπών. 

II. Στο επίπεδο της µεταποίησης 

∆ράση 9.7:  Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων, 
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χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

∆ράση 9.8:  Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δαµάσκηνα κλπ.) 

α) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα  

• Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων 
κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών 
φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 
o τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
o την παραγωγή νέων προϊόντων. 

• Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην 
βιοµηχανικής τοµάτας), βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και 
λαχανικών.  

β)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων 
χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων µονάδων χυµοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

δ) Αποξηραµένων φρούτων 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξήρανσης φρούτων 
(δαµάσκηνα, βερίκοκα κλπ.). 

ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής µαρµελάδων και 
γλυκών κουταλιού. 

στ) Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, χυµοποίησης 
εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

∆ράση 9.9: Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον αφορά :  

• στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή µιγµάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 

∆ράση 9.10: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης υπολειµµάτων 
των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης οπωροκηπευτικών για την 
παραγωγή λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών. 

∆ράση 9.11: Μεταποίηση ξηρών καρπών. 

Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων 
µονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κλπ. 

∆ράση 9.12: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 

α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων. 

β) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 

III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 
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∆ράση 9.13: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 

∆ράση 9.14: Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας καταναλωτή και 
γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. 

∆ράση 9.15: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις αστικές περιοχές, 
για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας. 

ΙV. Στον τοµέα των Γεωµήλων 

∆ράση 9.16: Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, 
συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης 
γεωµήλων µε προορισµό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: 

• προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, 
• τσιπς ή σνακς πατάτας κλπ. 
• άλλα νέα προϊόντα. 
 

∆εν είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στη δράση L123α επενδυτικά σχέδια του Τοµέα 
Οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισµένες ή προαναγνωρισµένες από τη 
∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής Οµάδες Παραγωγών (Συνεταιρισµοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που 
έχουν αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών). 

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 

∆ράση 10.1: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση 
υφισταµένων µονάδων. 

α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. 

β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 

∆ράση 10.2: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανοµής) από 
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

∆ράση 12.1: Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας και 
τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  

13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

∆ράση 13.1: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών. 

∆ράση 13.2: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης και 
επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 
2082/92 και Καν.(ΕΚ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που 
καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Ενδεικτικός Πίνακας Επιλέξιµων Κλάδων 

(αφορά τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3) 

 

Κ.Α.∆. 

2008 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

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

κέλυφος 

10.71.1  Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων 

10.72.1 
Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

10.82.1 
Παραγωγή πάστας κακάου (κακαοµάζας), αποβουτυρωµένης ή µη, βούτυρου, 

λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη 

10.82.2 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

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

αλευρωδών προϊόντων 

10.83.1 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.89.1 
Παραγωγή σουπών, αβγών, µαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· 

εκχυλισµάτων και ζωµών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 

11.01.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 

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

βαµβακιού 

13.20.2 Ύφανση βαµβακερών υφασµάτων 

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

συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες 

13.20.4 
Ύφανση υφασµάτων µε πέλος, θηλειωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής 

(πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασµάτων 

13.93.1 Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών 

14.12.1 Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων εργασίας 

14.12.2 Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων εργασίας 

14.12.3 Κατασκευή άλλων ενδυµάτων εργασίας 

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

ειδών άλλων δερµάτινων ειδών 

16.10.1 

Παραγωγή ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης ή 

αποφλοιωµένης, µε πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή 

τροχιοδρόµων από µη εµποτισµένη ξυλεία 

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

16.10.3 
Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή 

τροχιοδρόµων από ξύλο, εµποτισµένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας 

16.23.1 
Κατασκευή τεχνουργηµάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για 

οικοδοµές (εκτός από τα προκατασκευασµένα κτίρια), από ξύλο 

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

καλαθοπλεκτικής 

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

20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα 

20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασµάτων πλύσης και καθαρισµού 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών 

20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

23.13.1 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.41.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 

23.49.1 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής 

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

τους 

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

κηπουρική ή στη δασοκοµία 

25.73.2 Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους 

25.73.3 Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός 

25.73.4 
Κατασκευή εναλλάξιµων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειοµηχανές, που 

είτε λειτουργούν µε ρεύµα είτε χωρίς ρεύµα 

28.30.3  Κατασκευή µηχανηµάτων εδάφους 

28.30.4  Κατασκευή χορτοκοπτικών µηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 

28.30.5  Κατασκευή θεριστικών µηχανηµάτων 

28.30.6 
Κατασκευή µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή 

κονιοποιηµένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική 

28.30.7 
Κατασκευή ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων που διαθέτουν 

συστήµατα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς 

28.30.8 Κατασκευή άλλων αγροτικών µηχανηµάτων 

28.30.9 Κατασκευή µερών αγροτικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.09.1 Κατασκευή άλλων επίπλων και µερών τους 

31.09.91 
Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων, όχι γραφείου και εκτός 

οχηµάτων 

31.09.92 
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσµατος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσµατος 

καρεκλών και καθισµάτων) 

32.12.1 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  42

32.20.1 

Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών µουσικών οργάνων, 

ηλεκτρικών οργάνων µε κλίµακα πλήκτρων, µετρονόµων, διαπασών· µηχανισµών 

για µουσικά κουτιά 

32.20.2 Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων µουσικών οργάνων 

47.11.10.05 Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου 

47.25.2 Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα 

47.78.89.04 Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών 

90.03.11 
Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους 

καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάµατος 

90.04 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 

93.21 ∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

96.01 Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

96.02.11 Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών 

96.02.12 Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών 

96.04 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ   

      ΝΑΙ ΌΧΙ ∆/Α δικαιολογητικά 

1 

Η προτεινόµενη 
πράξη είναι 
συµβατή µε 

τους κανόνες 
επιλεξιµότητας 

που τίθενται 

1.1 Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως ισχύει κάθε φορά         
1.2 Καν. (ΕΚ) 1974/2006. όπως ισχύει κάθε φορά         
1.3 Καν. 800/2008 (για πολύ µικρές επιχειρήσεις)     L123α, L313- 4   

1.4 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ µικρές 
επιχειρήσεις) 

    L313-4   

1.5 Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013", 
Κεφάλαια 5.3.3 και 5.3.4.1 όπως ισχύουν κάθε φορά 

        

2 

Η πρόταση που 
υποβάλλεται 

τηρεί τις 
προϋποθέσεις 
που τίθενται 

2.1 Εµπρόθεσµη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, της αίτησης 
και των δικαιολογητικών αποκλειστικά και µόνο στην ΟΤ∆ που ορίζεται 
από την προκήρυξη του υποµέτρου. 

      
Aρ. πρωτ. που δίνεται από την ΟΤ∆ 

(ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) 

2.2 Ο φάκελος υποψηφιότητας έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα. 

        

2.3 Η πρόταση συνοδεύεται από µελέτη βιωσιµότητας, από την οποία 
να προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης τουλάχιστον από το τρίτο 
έτος από την ολοκλήρωσή της. 

    L313-4 
µελέτη βιωσιµότητας του φακέλου 

υποψηφιότητας 

2.4 Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισµό εργασιών 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπόδειγµα του φακέλου 
υποψηφιότητας. 

      φάκελος υποψηφιότητας 

2.5 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης. 

    L313-4 
Παρατήρηση 1 επί των κριτηρίων 

επιλεξιµότητας 

2.6 Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την περιγραφή, τους όρους και 
περιορισµούς της προκηρυσσόµενης δράσης. 

      
φάκελος υποψηφιότητας και 
υποβληθέντα δικαιολογητικά 
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2.7 Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρµογής της 
προκηρυσσόµενης δράσης του τοπικού προγράµµατος. 

      

φάκελος υποψηφιότητας, 
τοπογραφικό διάγραµµα, αποδεικτικά 
κατοχής - χρήσης (σύµφωνα µε την 

παρατήρηση 1 επί των κριτηρίων 
επιλεξιµότητας) 

2.8 Ο συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν 
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ για τη δράση στην οποία 
εντάσσεται. 

      φάκελος υποψηφιότητας 

2.9 Για πρόταση εκσυγχρονισµού: 
α) δεν έχει υπάρξει προηγούµενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού 
αντικειµένου από αναπτυξιακά προγράµµατα, ή 
β) στην περίπτωση προηγούµενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό 
αντικείµενο έχει παρέλθει κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης 
πενταετία από την απόφαση αποπληρωµής του. 

    L313-9 

φάκελος υποψηφιότητας, υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου φορέα 

(Υπόδειγµα 1) και  παρατήρηση 4 επί 
των κριτηρίων επιλεξιµότητας 

2.10 Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραµµα / καθεστώς της 4ης προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο 
φυσικό αντικείµενο. H πρόταση, εφόσον αφορά στο υποµέτρο L123 
δεν έχει ενταχθεί για το ίδιο ή συµπληρωµατικό φυσικό αντικείµενο 
στο µέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ. 

      
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 

φορέα (Υπόδειγµα 1) και παρατήρηση 
4 επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας 

2.12 Για τη δράση L312-5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 
εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας για τη 
βιωσιµότητα του δικτύου, µε πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από 
το σύνολο των επιχειρήσεων που συµµετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 
5 ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 
επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του 
τοπικού προγράµµατος σε αντικείµενο που σχετίζεται µε τοµείς και 
δραστηριότητες που εµπίπτουν στον Άξονα 4. 

  
Απαιτείται µόνο για 
τη δράση L312-5 

φάκελος υποψηφιότητας, 
καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, 

ιδιωτικό συµφωνητικό για τη 
συνεργασία, υπεύθυνη δήλωση 

συµµετεχόντων 

2.15 Η πρόταση αφορά ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείµενο. 

      
φάκελος υποψηφιότητας, 

αρχιτεκτονικά σχέδια, αδειοδοτήσεις 

2.16 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.       υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγµα 1) 

3 

Ο υποψήφιος 
δικαιούχος που 
υποβάλλει την 
πρόταση έχει 

την 
αρµοδιότητα 

και τη 
δυνατότητα 

3.1 Για υφιστάµενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόµιµη 
λειτουργία τους. 

      άδεια λειτουργίας κλπ. 

3.2 Για υφιστάµενες επιχειρήσεις: να µην συνιστούν προβληµατική 
επιχείρηση κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών 
όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση 
προβληµατικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04) και της 
παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Καν(ΕΚ) 800/2008. 

    L313-4 
παρατήρηση 2 επί των κριτηρίων 

επιλεξιµότητας 
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εκτέλεσης της 
πράξης 

3.3 Η µορφή του υποψήφιου είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στην 
ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική 
πρόσκληση. 

      
παρατήρηση 3 επί των κριτηρίων 

επιλεξιµότητας 

3.4 Στον υποψήφιο µέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν 
έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών 
Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας σε σχέση µε την υλοποίηση έργων. 

      
υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγµα 1) και 

παρατήρηση 7 επί των κριτηρίων 
επιλεξιµότητας 

3.5 Ο υποψήφιος δεν είναι εν ενεργεία ∆ηµόσιος Υπάλληλος ή 
υπάλληλος ΝΠ∆∆ κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, 
ούτε στρατιωτικός. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο 
περιορισµός ισχύει για όλα τα µέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών 
εταιρειών, ο περιορισµός ισχύει για τον Πρόεδρο, το ∆/ντα Σύµβουλο 
και το νόµιµο εκπρόσωπο. Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση 
Συνεταιρισµών. 

    L313-4 
Ε1, υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγµα 1), 

ΦΕΚ νοµίµου εκπροσώπου 

3.6 Ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του κατά 
την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο 
περιορισµός ισχύει για όλα τα µέλη τους. Ο περιορισµός δεν ισχύει για 
τις Ανώνυµες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης και τους 
Συνεταιρισµούς. 

    L313-4 αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

3.7 Ο υποψήφιος έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά 
την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο 
περιορισµός ισχύει για όλα τα µέλη τους. Ο περιορισµός δεν ισχύει για 
τις Ανώνυµες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης και τους 
Συνεταιρισµούς. 

    L313-4 αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου 

3.9 Για φυσικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέµα πτώχευσης.       
παρατήρηση 2 (α) επί των κριτηρίων 

επιλεξιµότητας 

3.10 Για νοµικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέµα λύσης, εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης. 

      
παρατήρηση 2 (α) & (γ) επί των 

κριτηρίων επιλεξιµότητας 

3.11 Ο υποψήφιος δεν αποτελεί δικαιούχο τοπικού προγράµµατος και 
δεν έχει υποβάλει περισσότερες της µιας προτάσεις στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης προκήρυξης. Εφόσον ο υποψήφιος είναι φυσικό 
πρόσωπο, δεν µπορεί να αποτελεί εταίρο/µέτοχο νοµικού προσώπου 
που είναι δικαιούχος στο τοπικό πρόγραµµα LEADER ή έχει υποβάλει 
πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης. Εφόσον ο 
υποψήφιος είναι εταιρεία, δεν µπορούν οι εταίροι/µέτοχοί της να είναι 
δικαιούχοι του τοπικού προγράµµατος LEADER ή να έχουν υποβάλει 
πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης. Εφόσον ο 
υποψήφιος είναι συνεταιρισµός, το κριτήριο εξετάζεται µόνο σε επίπεδο 
φορέα. 

    L313-4, L312-5 
Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υπόδειγµα 1)  και 

παρατήρηση 4 επί των κριτηρίων 
επιλεξιµότητας 
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3.12 Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δηµοσίευση 
της πρόσκλησης) µέλος του ∆.Σ., του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και 
της Υπηρεσιακής ∆οµής της ΟΤ∆ ή/και δεν είναι σύζυγος ή συγγενής α' 
βαθµού αυτών ή/και δεν αποτελεί παρένθετο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο αυτών. 

      
Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υπόδειγµα 1)  και 

παρατήρηση 5 επί των κριτηρίων 
επιλεξιµότητας 

3.13 Ο υποψήφιος δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλύψει 
την ιδιωτική συµµετοχή που απαιτείται για την υλοποίηση της 
πρότασής του, σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα. 

      
παρατήρηση 6 επί των κριτηρίων 

επιλεξιµότητας 

∆/Α = ∆εν απαιτείται σύµφωνα µε το είδος της παρέµβασης. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα 
παραπάνω κριτήρια επιλεξιµότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. 
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∆ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας και επιλογής 

Γενικά: 

• Υποψήφιοι δικαιούχοι µπορούν να είναι και υπό σύσταση εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, 

τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής εξετάζονται µε βάση το σχέδιο καταστατικού που θα 

πρέπει να υποβληθεί. 

• Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νοµίµως 

επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που προσκοµίζονται στο 

φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων". 

• Οι απαιτούµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 

75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αφορούν το ίδιο το 

νοµικό πρόσωπο υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. 

• ∆ικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή πρέπει να 

είναι επίσηµα µεταφρασµένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαµβάνονται 

υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδεται 

κάποιο/κάποια από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή 

προβλέπεται, από Υπεύθυνη ∆ήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληρεί τα κατά τα ανωτέρω απαιτούµενα. 
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Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας: 

1. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης (κριτήριο 2.5) µπορούν να γίνουν 
αποδεκτά:  

α) Τίτλοι κυριότητας: 

1. συµβόλαιο πώλησης,  

2. δωρεά,  

3. γονική παροχή,  

4. δικαστική απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας,  

5. κληρονοµική διαδοχή.  

β) πολυετές µισθωτήριο συµβόλαιο,  

γ) σύµβαση χρησιδανείου,  

δ) σύµβαση παραχώρησης χρήσης,  

ε) προσύµφωνο µεταβίβασης-αγοραπωλησίας ή µίσθωσης ακινήτου, ή χρησιδανείου ή 
παραχώρησης χρήσης και 

στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση την κατοχή ή χρήση κυρίως στις 
περιπτώσεις ανυπαρξίας τίτλων για δηµόσιες εκτάσεις και για πράξεις δηµοσίου χαρακτήρα. 

Στις περιπτώσεις µίσθωσης και εφόσον στην πρόταση προβλέπονται νέες κτιριακές 
εγκαταστάσεις απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης µε διάρκεια τουλάχιστον 20 
ετών από την ηµεροµηνία της 1ης δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την υποβολή προτάσεων. Για λοιπές επενδύσεις (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και 
προµήθεια εξοπλισµού) απαιτείται συµφωνητικό µίσθωσης ή επαγγελµατικής µίσθωσης (για 
επιχειρήσεις), θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ, ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 
ηµεροµηνία της 1ης δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προτάσεων. Σε κάθε περίπτωση που το συµφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών 
να έχει συνταχθεί συµβολαιογραφικά. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα πρέπει να 
τηρούνται για συµβάσεις χρησιδανείου ή συµβάσεις παραχώρησης χρήσης ή προσύµφωνα. 

Στην περίπτωση υποβολής προσυµφώνου, κατά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ 
δικαιούχου και ΟΤ∆ θα ζητείται η προσκόµιση των οριστικών συµβολαίων ιδιοκτησίας ή 
µίσθωσης (περιπτώσεις α έως και δ ανωτέρω) µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και 
µεταγραφής από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο επικαρπωτής, ο ψιλός κύριος θα πρέπει 
να υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συµφωνεί και αποδέχεται την προτεινόµενη χρήση του 
ακινήτου από τον επικαρπωτή. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο ψιλός 
κύριος, ο επικαρπωτής θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συµφωνεί και 
αποδέχεται την προτεινόµενη χρήση του ακινήτου από τον ψιλό κύριο. Και στις δύο ως άνω 
αναφερόµενες περιπτώσεις δεν απαιτείται για τον υπευθύνως δηλούντα να εξετασθεί αν 
πληρούνται όλα τα λοιπά κριτήρια, που αφορούν το φορέα. 

Σε περίπτωση συγκυριότητας στο φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχουν εκτός από τα 
δικαιολογητικά συγκυριότητας του ακινήτου και αντίστοιχα δικαιολογητικά πλήρους 
χρήσης/κατοχής του ακινήτου από τον συγκύριο που είναι υποψήφιος επενδυτής σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση που 
συγκύριος είναι ανήλικος, θα πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να υπάρχει δικαστική άδεια 
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στους κηδεµόνες για οποιαδήποτε πράξη µεταβίβασης ή µίσθωσης αφορά το ιδανικό µερίδιο 
του ανηλίκου. 

Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η κατοχή – χρήση του ακινήτου µε βάση τα ανωτέρω 
θα πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης του δικαιούχου µε την Ο.Τ.∆. να είναι ελεύθερο βαρών (προσηµείωση υποθήκης ή 

υποθήκη) και να µην εκκρεµούν διεκδικήσεις τρίτων επ’ αυτού (πιστοποιητικό βαρών και µη 

διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη 

εγγεγραµµένων βαρών όταν: 

• η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που 

χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση, 

• η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση πίστωσης που 

χορηγήθηκε για τη συγκεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οποία εντάσσεται η 

προεγκριθείσα επένδυση, 

• η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισµού ή ήπιες ενέργειες που δεν 

συνδέονται µόνιµα και σταθερά µε το ακίνητο, 

• η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που 

χορηγήθηκε µετά από φυσική καταστροφή. 

 
2. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.2, καθώς και των κριτηρίων 3.9 και 3.10 προσκοµίζονται 

αναλόγως τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συµβιβασµό, 

β) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, καταστατικό, 

γ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ο υποψήφιος 
δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, 
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. 

δ) Στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µεγαλύτερο της τριετίας 
υποβάλλεται ο τελευταίος ισολογισµός καθώς και ακριβή αντίγραφα των θεωρηµένων Ισοζυγίων 
Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διάστηµα των τελευταίων δώδεκα µηνών 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία της πρόσκλησης για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' 
κατηγορίας. Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας προσκοµίζεται από τον 
υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται/βεβαιώνεται ότι δεν έχει απολεσθεί 
πάνω από το µισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών. 

 
3. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.3 προσκοµίζονται - κατά περίπτωση - τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

i. καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού ή σχέδιο καταστατικού, ΦΕΚ ορισµού 
νόµιµου εκπρόσωπου, 

ii. πίνακας µετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία, 
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iii. τελευταίος ισολογισµός, κλπ., 

iv. τελευταία Ε1, Ε3, Ε5, Ε7 και Ε9, συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση για το ακριβές των 
αντιγράφων. Για υφιστάµενες επιχειρήσεις προσκοµίζεται επιπλέον ακριβές αντίγραφο της 
τελευταίας κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού και προγραµµάτων ωρών 
εργασίας, συνοδευόµενη από τυχόν µεταβολές. Επίσης, σε περίπτωση που ο φορέας δεν 
απασχολεί προσωπικό θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση. 

v. αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση µετόχων Α.Ε. που λαµβάνουν µισθό, 
τη σχετική εντολή της Γ.Σ. 

vi. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υφιστάµενη επιχείρηση είναι πολύ µικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα 
επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα είναι πολύ µικρή ΜΜΕ σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 
800/2008 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Για την υπεύθυνη δήλωση 
λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα περί αυτής που ακολουθούν (Υπόδειγµα 2). 

vii. Στις περιπτώσεις υποψήφιων δικαιούχων ΟΤΑ ή Νοµικών Προσώπων, απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου τους για υποβολή πρότασης. 

 
4. Τα κριτήρια 2.9, 2.10 και 3.11 αξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη και το αρχείο της ΟΤ∆, 

εφόσον πρόκειται για έργο προγράµµατος που υλοποίησε ή υλοποιεί η ΟΤ∆. 

 
5. Ως παρένθετα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που δρουν ιδίω ονόµατι, αλλά 

για λογαριασµό των ατόµων που εµπίπτουν στο σχετικό αποκλεισµό. Στην περίπτωση νοµικού 
προσώπου, θεωρείται ότι δρα ως παρένθετο όταν συµµετέχουν σε αυτό πρόσωπα που 
εµπίπτουν στο σχετικό περιορισµό µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 20% ή έχουν την ιδιότητα 
του Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου ή του ∆ιαχειριστή. Αντίθετα, δε θεωρείται ότι δρουν ως 
παρένθετα νοµικά πρόσωπα οι φορείς που εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα που εµπίπτουν 
στο σχετικό περιορισµό και εξυπηρετούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου ή συλλογικά συµφέροντα 
του ιδιωτικού τοµέα, όπως Νοµαρχία, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές ΟΤΑ, Συνεταιρισµοί, Σύλλογοι, 
Επιµελητήρια κλπ. 

 
6. Για την απόδειξη της ιδιωτικής συµµετοχής (κριτήριο 3.13) προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση 

για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση της πρότασης 
σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα. Για ΟΤΑ, απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για κάλυψη 
ιδιωτικής συµµετοχής. 

 
7. Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, το κριτήριο 3.4 θα πρέπει να πληρείται από κάθε 

εταίρο. 

 
8. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης που εµπίπτει σε περισσότερα από ένα υποµέτρα, 

εφαρµόζονται τα κριτήρια επιλεξιµότητας όλων των υποµέτρων στα οποία εµπίπτει. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(Υπόδειγµα 1) 

  
Στην υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου επενδυτή θα πρέπει να αναφέρονται (κατά 

περίπτωση) τα εξής: 

1. Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία, 

2. Τα φωτοαντίγραφα που προσκοµίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα 
των πρωτοτύπων, 

3. Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα / καθεστώς της 4ης 
προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείµενο. H πρόταση (εφόσον αφορά στο 
υποµέτρο L123) δεν έχει ενταχθεί για το ίδιο ή συµπληρωµατικό φυσικό αντικείµενο στο 
µέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ, 

4. (Για προτάσεις εκσυγχρονισµού) ∆εν έχει υπάρξει προηγούµενη ενίσχυση του ίδιου 
φυσικού αντικειµένου από αναπτυξιακά προγράµµατα ή (στην περίπτωση προηγούµενης 
ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείµενο) έχει παρέλθει κατά τη στιγµή υποβολής της 
αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωµής του, 

5. ∆εν αποτελώ δικαιούχο τοπικού προγράµµατος και δεν έχω υποβάλει περισσότερες της 
µιας προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης. ∆εν αποτελώ εταίρο/µέτοχο 
νοµικού προσώπου που είναι δικαιούχος στο τοπικό πρόγραµµα ή έχει υποβάλει πρόταση 
στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης (συµπληρώνεται εφόσον ο υποψήφιος είναι 
φυσικό πρόσωπο). Οι εταίροι/µέτοχοι της εταιρείας δεν είναι δικαιούχοι του τοπικού 
προγράµµατος και δεν έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 
προκήρυξης (συµπληρώνεται εφόσον ο υποψήφιος είναι εταιρεία), 

(∆εν αφορά τις δράσεις L312-5, L313- 4) 

6. ∆εν είµαι εν ενεργεία ∆ηµόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠ∆∆ κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός, 

(∆εν αφορά τη δράση L313- 4) 

7. Μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για 
παραβίαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας σε σχέση µε την υλοποίηση 
έργων, 

8. ∆εν  είµαι και δεν ήµουν κατά την 1η δηµοσίευση της πρόσκλησης µέλος του ∆.Σ., του 
Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής ∆οµής της ΟΤ∆ ή/και δεν είµαι 
σύζυγος ή συγγενής α' βαθµού  αυτών ή/και  δεν αποτελώ παρένθετο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο αυτών, 

(∆εν αφορά φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου ή συλλογικά συµφέροντα 
του ιδιωτικού τοµέα, για τη δράση L313- 4) 

9. ∆εν έχω αµετάκλητα καταδικαστεί για αδίκηµα που σχετίζεται µε την επαγγελµατική µου 
δραστηριότητα ή για οικονοµικό αδίκηµα, 

10. ∆εν τελώ σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συµβιβασµό.  

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου δηλώνεται επιπλέον, ότι ο υποψήφιος δεν έχει λυθεί, 
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι 
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, 
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Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας δηλώνεται/βεβαιώνεται 
επιπλέον, ότι δεν έχει απολεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου και άνω του ενός 
τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών, 

11. ∆εν απασχολώ προσωπικό στην επιχείρησή µου (συµπληρώνεται σε περίπτωση που 
ισχύει), 

12. ∆εν έχω επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 
ενισχύσεων (συµπληρώνεται σε περίπτωση που ισχύει - δεν αφορά ΟΤΑ), 

13. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού µου σχεδίου θα συµµετάσχω σε δίκτυο 
επιχειρήσεων, µε την ένταξη της επιχείρησής µου είτε στο ∆ιεπαγγελµατικό ∆ίκτυο 
Ποιότητας Αχαΐας, είτε σε νέο δίκτυο που θα δηµιουργηθεί κατά την πορεία υλοποίησης 
του Τοπικού Προγράµµατος προσέγγισης LEADER.  

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ. Η συµµετοχή σε δίκτυο επιχειρήσεων είναι προαιρετική. Ωστόσο, σε 
περίπτωση συµµετοχής ή δήλωσης συµµετοχής του υποψηφίου σε δίκτυο επιχειρήσεων 
επηρεάζεται θετικά η βαθµολογία του υποκριτηρίου επιλογής Γ2.1 του κριτηρίου «Ποιότητα 
της πρότασης»). 

14. ∆εσµεύοµαι να καλύψω την ιδιωτική συµµετοχή που απαιτείται για την υλοποίηση της 
επενδυτικής πρότασης, σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα. 

15. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συµµετοχή στο τοπικό πρόγραµµα 
προσέγγισης LEADER ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο 
ενηµερωτικό υλικό και στο φάκελο υποψηφιότητας. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (Υπόδειγµα 2) 

 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υφιστάµενη επιχείρηση είναι πολύ µικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα επιχείρηση 

που θα δηµιουργηθεί θα είναι πολύ µικρή ΜΜΕ σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και τη 

σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για την υπεύθυνη δήλωση λαµβάνονται υπόψη τα 

αναφερόµενα περί αυτής στο Υπόδειγµα 2 που ακολουθεί). 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(Υπόδειγµα 2) 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και 
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα) 

 

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σηµείωµα) 

 Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται 
παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασµούς της 
επιχείρησης και µόνον. Να συµπληρωθεί µόνο η 
δήλωση χωρίς παραρτήµατα 

 Συνεργαζόµενη επιχείρηση Να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτηµα (και 
το τυχόν συµπληρωµατικά δελτία). Στη συνέχεια να 
συµπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσµα των 
υπολογισµών να µεταφερθεί στον πίνακα που 
παρατίθεται παρακάτω. 

 Συνδεδεµένη επιχείρηση 

Σηµειώστε x την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

 

Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή 
του άρθρου 6 του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό 
των ΜΜΕ. 

Περίοδος αναφοράς (*): 

Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισµού (**) 

   

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να 
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που 
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη 
διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ 
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Προσοχή: Σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει µεταβολή των στοιχείων η 
οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ µικρή, µικρή, 
µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση); 

Όχι Ναι (σε αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί 
δήλωση σχετικά µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση) 

 

Υπογραφή 

Όνοµα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτηµένος να εκπροσωπεί την 
επιχείρηση: ....................................................................... 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόµενων 
παρατηµάτων της είναι ακριβή. 

 

........................................... (τόπος), ..................................... (ηµεροµηνία) 

Υπογραφή: 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 

Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο ορισµός των ΜΜΕ(1) κάνει διάκριση µεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα µε τον τύπο των 
σχέσεων που διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συµµετοχής στο κεφάλαιο, στα 
δικαιώµατα ψήφου ή δικαιώµατος άσκησης κυριαρχικής επιρροής(2). 

Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση 

Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται 
στους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόµενες ή στις συνδεδεµένες. 

Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν: 

� δεν έχει συµµετοχή 25%(3) ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση, 

� το 25%(3) ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε µια άλλη επιχείρηση ή σε 
δηµόσιο οργανισµό ή από κοινού σε πολλές συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή σε δηµόσιους 
οργανισµούς, πλην ορισµένων εξαιρέσεων(4), 

� δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ούτε περιλαµβάνεται στους λογαριασµούς 
επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς και συνεπώς δεν είναι 
συνδεδεµένη επιχείρηση(5). 

Τύπος 2: συνεργαζόµενη επιχείρηση 

Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σηµαντικές 
χρηµατοοικονοµικές εταιρικές σχέσεις, χωρίς όµως η µία να ασκεί σηµαντικό άµεσο ή έµµεσο 
έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζόµενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά ούτε 
συνδεδεµένες µεταξύ τους. 

Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόµενη µε µία άλλη εάν: 

� κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ του 25%(3) και 50%(3) σ' αυτήν, 

� ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ 25%(3) και 50%(3) στην 
αιτούσα επιχείρηση, 

� και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους να 
περιλαµβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαµβάνεται βάσει 
ενοποίησης στους λογαριασµούς αυτής της άλλης επιχείρησης ή µιας επιχείρησης που 
είναι συνδεδεµένη µε την τελευταία αυτή(5). 

Τύπος 3: συνδεδεµένη επιχείρηση 

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε έναν 
όµιλο, µέσω του άµεσου ή έµµεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων 
ψήφου (ακόµη και µέσω συµφωνιών ή σε ορισµένες περιπτώσεις µέσω φυσικών προσώπων που 
είναι µέτοχοι), ή µέσω της ικανότητας άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε µια επιχείρηση. Πρόκειται 
λοιπόν για πιο σπάνιες περιπτώσεις που διακρίνονται κατά κανόνα από τους δύο 
προαναφερόµενους τύπους. 

Προκειµένου να µη συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυσκολίες ερµηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπής 
όρισε αυτόν τον τύπου επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνοντας, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στο 
αντικείµενο του ορισµού, τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της Οδηγίας 
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83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά µε τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς(6), η οποία εφαρµόζεται εδώ και αρκετά χρόνια. 

Συνεπώς, µια επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αµέσως εάν είναι συνδεδεµένη, εφόσον 
υποχρεούται κατά την έννοια της εν λόγω Οδηγίας να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή 
περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασµούς µιας επιχείρησης που υποχρεούται να 
καταρτίζει παρόµοιους ενοποιηµένους λογαριασµούς. 

Οι δύο µοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες µια επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί 
συνδεδεµένη ενώ δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς περιγράφονται στις 
δύο πρώτες παραγράφους της υποσηµείωσης 5 στο τέλος του παρόντος επεξηγηµατικού 
σηµειώµατος. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει να διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από 
τους όρους που προβλέπονται άρθρο 3, παράγραφος 3 του ορισµού. 

 

ΙΙ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7) 

Ο αριθµός των εργαζοµένων µιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθµό των ετήσιων µονάδων 
εργασίας (ΕΜΕ). 

Ποιοι λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του αριθµού των εργαζοµένων; 

� Οι µισθωτοί της εξεταζόµενης επιχείρησης, 

� Τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης µε 
αυτή και εξοµοιούνται προς µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο, 

� Οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες, 

� Οι µέτοχοι που απασχολούνται συστηµατικά στην επιχείρησης και έχουν οικονοµικά οφέλη 
από αυτή. 

Ειδικότερα λαµβάνονται υπόψη: 

� Οι µισθωτοί, 

� Στις ατοµικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηµατίας, 

� Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι µε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% ή και ο διαχειριστής, 

� Στις Ε.Ε., οι οµόρρυθµοι εταίροι, 

� Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, 

� Στις Α.Ε., όσοι από τους µετόχους λαµβάνουν µισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ. 

Οι ασκούµενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης 
άσκησης ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθµό των εργαζοµένων. 

Πώς υπολογίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων; 

Μια ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για λογαριασµό της 
επιχείρησης µε πλήρη απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του εξεταζόµενου έτους. Ο αριθµός 
εκφράζεται σε ΕΜΕ. 

Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή που έχουν 
εργαστεί µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η εποχιακή εργασία, 
υπολογίζονται σε κλάσµατα ΕΜΕ. 

Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται. 
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(1) Στη συνέχεια του κειµένου, ο όρος "ορισµός" αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του 
Καν(ΕΚ)800/2008 και στο παράρτηµα της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που 
αφορά τον ορισµό των ΜΜΕ. 

(2) Ορισµός, άρθρο 3. 

(3) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το 
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής 
στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεµένη µε τη 
µετέχουσα επιχείρηση (ορισµός άρθρο 3, παράγραφος 2). 

(4) Μια επιχείρηση µπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη εάν το κατώτατο 
όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, στην περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών 
επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεµένοι µε την αιτούσα επιχείρηση): 

α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα 
ή οµάδες φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται συστηµατικά σε επενδύσεις 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου ("άγγελοι επιχειρήσεων") και που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε 
µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν 
λόγω επιχειρήσεων στην ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ποσό των €1.250.000, 

β) πανεπιστήµια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού, 

γ) θεσµικοί επενδυτές συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης 
(ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο 2) 

(5) – εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος µέλος που προβλέπει 
απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης παρόµοιων λογαριασµών κατά την έννοια της 
έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να 
διευκρινίζει ότι δεν πληροί κάποιον από τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 3 του ορισµού. 

- υπάρχουν ορισµένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου µια επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί 
ως συνδεδεµένη µε µια άλλη µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών 
προσώπων που ενεργούν από κοινού (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 3). 

- από την άλλη πλευρά, υπάρχει σχετικά σπάνια περίπτωση µια επιχείρηση να καταρτίζει µε 
δική της πρωτοβουλία ενοποιηµένους λογαριασµούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόµοια 
υποχρέωση από την προαναφερόµενη έβδοµη οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση 
δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεµένη και µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι µόνο συνεργαζόµενη. 

Για να προσδιοριστεί εάν µια επιχείρηση είναι συνδεδεµένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται 
σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από 
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισµού, ενδεχοµένως µέσω 
ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού. 

(6) Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, 
σ.1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ.28. 

(7) Ορισµός, άρθρο 5. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόµενα παραρτήµατα 

- Παράρτηµα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνεργαζόµενη επιχείρηση (και 
ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία) 

- Παράρτηµα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη επιχείρηση (και 
ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία) 

Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση (βλέπε επεξηγηµατικό 
σηµείωµα) 

Περίοδος αναφοράς (2): 

 Αριθµός 
εργαζοµένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισµού (*) 

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή 
των ενοποιηµένων λογαριασµών 
(µεταφορά από τον πίνακα Β(1) του 
παραρτήµατος Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία (2) 
όλων των (ενδεχοµένων) συνεργαζόµενων 
επιχειρήσεων (µεταφορά από τον πίνακα Α 
του παραρτήµατος Α) 

   

3. Άθροισµα στοιχείων (2) όλων των 
(ενδεχοµένων) συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων που δεν περιλαµβάνονται 
βάσει ενοποίησης στη γραµµή [µεταφορά 
από τον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β] 

   

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του 
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να 
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που 
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους (ορισµός, άρθρο 4) του παραρτήµατος Ι του 
Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των εργαζοµένων, 
υπολογίζονται µε βάση τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή –εφόσον 
υπάρχουν– τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης ή τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

 

Τα αποτελέσµατα της γραµµής "Σύνολο" πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης 
σχετικά µε τα "Στοιχεία για τον καθορισµό της κατηγορίας της επιχείρησης". 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Υπεύθυνης ∆ήλωσης) 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συµπληρώνεται "δελτίο εταιρικής σχέσης" [ένα δελτίο για κάθε 
επιχείρηση συνεργαζόµενη µε την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις των 
ενδεχόµενων συνδεδεµένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται ακόµη 
στους ενοποιηµένους λογαριασµούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού "πίνακα εταιρικής σχέσης" 
πρέπει να µεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

Πίνακας Α 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία) 

Αριθµός 
εργαζοµένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισµού (*) 

1.    

2.    

3.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

 

Σηµείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσµα υπολογισµού κατ’ αναλογία που 
πραγµατοποιείται στο "δελτίο εταιρικής σχέσης" που συµπληρώνεται για κάθε άµεσα ή έµµεσα 
συνεργαζόµενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη γραµµή 2 
(σχετικά µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης. 

 

(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 
6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της 
σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 
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∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και 
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα) 

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθµός 
εργαζοµένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισµού (*) 

Ακαθάριστα στοιχεία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

 

Σηµείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία 
της συνεργαζόµενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, 
στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων, εκτός 
εάν τα δεδοµένα των συνδεδεµένων επιχειρήσεων περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα 
λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης(1). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα 
δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης. 

 

3. Υπολογισµός κατ’ αναλογία 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συµµετοχής(2) που κατέχει η επιχείρηση που συµπληρώνει τη 
δήλωση (ή από τη συνδεδεµένη επιχείρηση µέσω της οποίας δηµιουργείται η σχέση µε τη 
συνεργαζόµενη επιχείρηση), στη συνεργαζόµενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείµενο του 
παρόντος δελτίου: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Αναφορά και του ποσοστού συµµετοχής(2) που κατέχει η συνεργαζόµενη επιχείρηση που αποτελεί 
το αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεµένη 
επιχείρηση): 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούµενα ποσοστά και να 
συµπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο πλαίσιο. Τα 
αποτελέσµατα του κατ’ αναλογία υπολογισµού θα µεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας εταιρικής σχέσης 

Ποσοστό:…. Αριθµός 
εργαζοµένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισµού (*) 

Αποτελέσµατα κατ' αναλογία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α. 

 

(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του 
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

(2) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το 
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής στην ίδια 
επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1 
του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Υπεύθυνης ∆ήλωσης) 

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Α. Προσδιορισµός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή περιλαµβάνεται 
βάσει ενοποίησης στους ενοποιηµένους λογαριασµούς άλλης συνδεδεµένης επιχείρησης [πίνακας 
Β(1)]. 

Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν 
ενοποιηµένους λογαριασµούς ή δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την αιτούσα 
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από 
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία 
των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη 
βάσει ενοποίησης (1). 

(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του 
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση 

Περίπτωση 1: Mε βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί. Να 
συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1) 

Πίνακας Β(1) 

 Αριθµός 
εργαζοµένων 
(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος 
εργασιών (**) 

Σύνολο 
ισολογισµού 
(**) 

Σύνολο    

(*) Όταν στους ενοποιηµένους λογαριασµούς δεν φαίνεται ο αριθµός εργαζοµένων, ο αριθµός τους 
υπολογίζεται µε την άθροιση του αριθµού εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων µε τις οποίες 
συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφερθεί στη γραµµή 1 του 
πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης. 

Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνδεδεµένη επιχείρηση 
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία) 

∆ιεύθυνση της 
εταιρικής έδρας 

Αριθµός µητρώου 
και ΑΦΜ 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος 
του Προέδρου ή/και ∆/ντος 
Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη 
ή/και ∆ιαχειριστή (για Ν.Π.) 

Α.    

Β.    

Γ.    
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Σηµαντική σηµείωση: Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µιας παρόµοιας συνδεδεµένης 
επιχείρησης, που δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιµετωπίζονται ως 
άµεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα "δελτίο εταιρικής σχέσης" πρέπει 
συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µέσω 
άλλων συνδεδεµένων επιχειρήσεων), πρέπει να συµπληρώνεται ένα "δελτίο σύνδεσης" και να 
γίνεται απλή άθροιση των λογαριασµών όλων των συνδεδεµένων επιχειρήσεων συµπληρώνοντας 
τον πίνακα Β(2) παρακάτω. 

 

Πίνακας Β(1) 

 Αριθµός 
εργαζοµένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (**) 

Σύνολο 
ισολογισµού 
(**) 

1.(*)    

2.(*)    

3.(*)    

4.(*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα "δελτίο σύνδεσης" ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη γραµµή 3 
(σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης. 
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

(µόνο για τη συνδεδεµένη επιχείρηση που δεν περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στον 
πίνακα Β) 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και 
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα) 

 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισµού (*) 

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β. 

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την αιτούσα 
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από 
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία 
των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη 
βάσει ενοποίησης (1). 

Παρόµοιες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της 
αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα "δελτίο εταιρικής σχέσης" πρέπει συνεπώς να 
προστίθενται στο παράρτηµα Α. 

 

(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους 

λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 

πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 

6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Κριτήρια Επιλογής - ∆ράση L123α 

Κωδ.  Κριτήριο Βαθµο-
λογία Βαρύτητα ∆ικαιολογητικά 

Α1 Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας  5%   

  πλήρης φάκελος 1    

  
ελλιπής φάκελος που δε δηµιουργεί προβλήµατα 
στην αξιολόγηση 

0,5    

  
ελλιπής φάκελος που δηµιουργεί προβλήµατα στην 
αξιολόγηση 

0    

Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης  13% 
µελέτες, άδειες, 
πρωτοκολληµένες 

αιτήσεις 

  
εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών, 
αδειών και των άλλων απαιτούµενων διαδικασιών 

1    

  εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών και 
αδειών 

0,51-0,75    

  
υποβολή αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές και αναµονή 
έγκρισης των απαιτούµενων µελετών και έκδοσης 
αδειών 

0,01-0,5    

  ανυπαρξία µελετών και αδειών 0    
Β1 Επαγγελµατική εµπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση  4%   

Β1.1 προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε 
αντικείµενο σχετικό µε τη φύση της πρότασης 

  

βεβαιώσεις εργοδότη, 
κατάλληλη βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, 
έναρξη επιτηδεύµατος, 

καταστατικό 
 καθόλου 0    
 έως 2 χρόνια 0,1    
 έως 5 χρόνια 0,2    
 πάνω από 5 χρόνια 0,4    

Β1.2 
ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
σχετικού µε τη φύση της πρότασης 

0/0,4  
επικυρωµένα 

αντίγραφα τίτλων 
σπουδών 

Β1.3 
επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών 
σχετική µε το αντικείµενο 

0/0,2  
βεβαίωση 

πιστοποιηµένου ΚΕΚ 

Β2 
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί 
για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή 
εθνικών ενισχύσεων 

0/1 4% υπεύθυνη δήλωση 

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηµατικότητας  4%   

  ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 0/1  
αντίγραφο ταυτότητας 

ή διαβατηρίου 

  ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισµός 0/1  
καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού 

  
ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι µέτοχοι της οποίας είναι 
στο σύνολό τους γυναίκες 

0/1  
καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού 
Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηµατικότητας  4%   

  ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) 

0/1  αντίγραφο ταυτότητας 
ή διαβατηρίου 

  
ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι µέτοχοι της οποίας είναι 
στο σύνολό τους  νέοι ≤ 30 ετών 

0/1  

αντίγραφα ταυτοτήτων 
ή διαβατηρίου, 

καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 
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Γ1 Σκοπιµότητα της πρότασης  10%   

Γ1.1 
σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
περιοχής χωροθέτησης της πρότασης 0-0,5    

Γ1.2 
σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράµµατος 

0-0,5    

Γ2 Ποιότητα της πρότασης   15%   

Γ2.1 

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και 
συµµετοχή σε δίκτυα οµοειδών ή συµπληρωµατικών 
επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν ή ο επενδυτής 
δεσµεύεται ότι µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
του σχεδίου θα συµµετάσχει σε δίκτυο επιχειρήσεων, 
µε την ένταξή του είτε στο ∆ιεπαγγελµατικό ∆ίκτυο 
Ποιότητας Αχαΐας που λειτουργεί στην περιοχή, είτε 
σε νέο δίκτυο που θα δηµιουργηθεί κατά την πορεία 
υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος 

0/0,2  

υπεύθυνη δήλωση 
(Υπόδειγµα 1) και 

σχετική αναφορά στο 
φάκελο 

υποψηφιότητας 

Γ2.2 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας   
αποδεικτικά έγγραφα 
για το χαρακτηρισµό 
των προϊόντων 

  

προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, ΟΠΑ ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων από 
ειδικές εκτροφές ή οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή 

προϊόντων που παράγονται µε σύστηµα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης σε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 50% των παραγόµενων προϊόντων 

0,4    

  

προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, ΟΠΑ ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων από 
ειδικές εκτροφές ή οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή 

προϊόντων που παράγονται µε σύστηµα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης σε ποσοστό µεγαλύτερο 

ή ίσο του 30% και έως 50% των παραγόµενων 
προϊόντων 

0,3    

  

προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, ΟΠΑ ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων από 
ειδικές εκτροφές ή οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή 

προϊόντων που παράγονται µε σύστηµα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης σε ποσοστό µεγαλύτερο 

ή ίσο του 10% και µέχρι 30% των παραγόµενων 
προϊόντων 

0,2    

  

προτάσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, ΟΠΑ ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων από 
ειδικές εκτροφές ή οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή 

προϊόντων που παράγονται µε σύστηµα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης σε ποσοστό µικρότερο 

του 10% των παραγόµενων προϊόντων 

0    

Γ2.3 επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών   
αποδεικτικά έγγραφα 
για το χαρακτηρισµό 
των πρώτων υλών 

  

προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων 
βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των 
χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών 

0,4    

  

προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων 
βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε 

ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 30% και έως 50% των 
χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών 

0,3    
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προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων 
βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε 

ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και έως 30% των 
χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών 

0,2    

  

προτάσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων 
βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε 

ποσοστό µικρότερο του 10% των χρησιµοποιούµενων 
πρώτων υλών 

0    

Γ3 Καινοτόµος  χαρακτήρας της πρότασης  6%   
Γ3.1 τεχνολογική καινοτοµία 0/0,5    
Γ3.2 οργανωτική καινοτοµία 0/0,5    

Γ4 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους   10% 

σχέδια, αναλυτική 
προµέτρηση εργασιών 

και αναλυτικός 
προϋπολογισµός 

  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 5 1    
  5 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 10 0,75    
  10 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 30 0,25    
  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο > 30 0    

Γ5 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης  3%   

Γ5.1 
Χρονοδιάγραµµα σύµφωνο µε το είδος και το µέγεθος 
του έργου 

0/0,5    

Γ5.2 
Ορθολογικός προσδιορισµός των επιµέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 0/0,5    

Γ6 

Στην πρόταση περιλαµβάνονται 
υποδοµές/διαρρυθµίσεις που εξυπηρετούν την 
προσβασιµότητα ατόµων µειωµένης 
κινητικότητας 

0/1 2% αρχιτεκτονικά σχέδια 

∆1 ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  10% 

οι υφιστάµενες θέσεις 
απασχόλησης 
αποδεικνύονται 
σύµφωνα µε την 
παρατήρηση 3 των 

κριτηρίων 
επιλεξιµότητας και την 
παρατήρηση 7 των 
κριτηρίων επιλογής 

∆1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5    
∆1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση µε το ύψος επένδυσης 0-0,5    
∆2 Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος  10%   

∆2.1 
Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται 
από ΑΠΕ 

0-0,2  
Λογαριασµοί ∆ΕΗ του 
τελευταίου έτους και 
σχετική µελέτη 

∆2.2 
Πρόβλεψη συστήµατος ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων 

0/0,2    

∆2.3 
Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας µε την εφαρµογή 
σχετικού συστήµατος 

0-0,2  
Λογαριασµοί ∆ΕΗ του 
τελευταίου έτους 

∆2.4 
Ποσοστό εξοικονόµησης νερού µε την εφαρµογή 
σχετικού συστήµατος 

0-0,2    

∆2.5 
Πρόβλεψη συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(π.χ. ISO 14000, EMAS) 0/0,2    

Ε1 Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει 
χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτη 0/1 πριµοδότηση   
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Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρα L312 και L313-Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας  

Κωδ. Κριτήριο Βαθµο-
λογία Βαρύτητα ∆ικαιολογητικά 

Α1 Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας  5%   

  πλήρης φάκελος 1    

  
ελλιπής φάκελος που δε δηµιουργεί προβλήµατα 
στην αξιολόγηση 0,5    

  
ελλιπής φάκελος που δηµιουργεί προβλήµατα 
στην αξιολόγηση 

0    

Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης  15% 
µελέτες, άδειες, 
πρωτοκολληµένες 

αιτήσεις 

  

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούµενων 
µελετών, αδειών και των άλλων απαιτούµενων 
διαδικασιών 

1    

  
εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών 
και αδειών 

0,51-0,75    

  

υποβολή αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές και 
αναµονή έγκρισης των απαιτούµενων µελετών και 
έκδοσης αδειών 

0,01-0,5    

  ανυπαρξία µελετών και αδειών 0    

Β1 Επαγγελµατική 
εµπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση  4%   

Β1.1 
προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε 
αντικείµενο σχετικό µε τη φύση της πρότασης 

  

βεβαιώσεις εργοδότη, 
κατάλληλη βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, 
έναρξη επιτηδεύµατος, 

καταστατικό 

 καθόλου 0    
 έως 2 χρόνια 0,1    
 έως 5 χρόνια 0,2    
 πάνω από 5 χρόνια 0,4    

Β1.2 
ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, 
ΤΕΙ) σχετικού µε τη φύση της πρότασης 

0/0,4  
επικυρωµένα αντίγραφα 

τίτλων σπουδών 

Β1.3 
επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών 
σχετική µε το αντικείµενο 

0/0,2  
βεβαίωση 

πιστοποιηµένου ΚΕΚ 

Β2 
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει 
επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα 
πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων 

0/1 4% υπεύθυνη δήλωση 

Β3 Προώθηση γυναικείας επιχειρηµατικότητας  4%   

  
ο δικαιούχος είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 0/1  

αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

  
ο δικαιούχος είναι γυναικείος συνεταιρισµός 0/1  

καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 

  
ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι µέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολό τους γυναίκες 

0/1  
καταστατικό ή σχέδιο 

καταστατικού 
Β4 Προώθηση νεανικής επιχειρηµατικότητας  4%   

  
ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 30 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) 

0/1  
αντίγραφο ταυτότητας ή 

διαβατηρίου 

  

ο δικαιούχος είναι εταιρεία οι µέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολό τους  νέοι ≤ 30 ετών 

0/1  

αντίγραφα ταυτοτήτων 
ή διαβατηρίου, 

καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 
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Γ1 Σκοπιµότητα της πρότασης  10%   

Γ1.1 
σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
της περιοχής χωροθέτησης της πρότασης 0-0,5    

Γ1.2 
σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες 
του τοπικού προγράµµατος 

0-0,5    

Γ2 Ποιότητα της πρότασης  10%   

Γ2.1 

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και 
συµµετοχή σε δίκτυα οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων εφόσον 
υπάρχουν ή ο επενδυτής δεσµεύεται ότι µε την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού του σχεδίου θα 
συµµετάσχει σε δίκτυο επιχειρήσεων, µε την 
ένταξή του είτε στο ∆ιεπαγγελµατικό ∆ίκτυο 
Ποιότητας Αχαΐας που λειτουργεί στην περιοχή, 
είτε σε νέο δίκτυο που θα δηµιουργηθεί κατά την 
πορεία υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος 

0/0,2  

υπεύθυνη δήλωση 
(Υπόδειγµα 1) και 

σχετική αναφορά στο 
φάκελο υποψηφιότητας 

Γ2.2 
Παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων σε σχέση µε την κύρια 
δραστηριότητα 

0-0,3    

Γ2.3 
Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και 
προϊόντων 

0/0,2    

Γ2.4 
Εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σηµάτων 

0/0,1    

Γ2.5 Άλλο 0/0,2    

Γ3 Καινοτόµος  χαρακτήρας της πρότασης  4%   
Γ3.1 τεχνολογική καινοτοµία 0/0,5    
Γ3.2 οργανωτική καινοτοµία 0/0,5    
Γ4 Συµβατότητα µε την τοπική αρχιτεκτονική  5%   

  
∆ιατηρητέο κτίριο 0/1  

βεβαίωση 
χαρακτηρισµού 

  Παραδοσιακό κτίριο 0/0,5  
βεβαίωση 

χαρακτηρισµού 
  Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής 0/0,5  αρχιτεκτονικά σχέδια 

Γ5 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους   10% 

σχέδια, αναλυτική 
προµέτρηση εργασιών 

και αναλυτικός 
προϋπολογισµός 

  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 5 1    
  5 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 10 0,75    

  
10 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 
30 

0,25    

  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο > 30 0    

Γ6 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης  3%   

Γ6.1 
Χρονοδιάγραµµα σύµφωνο µε το είδος και το 
µέγεθος του έργου 

0/0,5    

Γ6.2 
Ορθολογικός προσδιορισµός των επιµέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

0/0,5    

Γ7 

Στην πρόταση περιλαµβάνονται 
υποδοµές/διαρρυθµίσεις που εξυπηρετούν 
την προσβασιµότητα ατόµων µειωµένης 
κινητικότητας 

 4% αρχιτεκτονικά σχέδια 

Γ7.1 
εξασφάλιση προσβασιµότητας επισκεπτών 
µειωµένης κινητικότητας 

0/0,5    

Γ7.2 
εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των 
εγκαταστάσεων από εργαζόµενους µειωµένης 
κινητικότητας 

0/0,5    
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∆1 ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  9% 

οι υφιστάµενες θέσεις 
απασχόλησης 
αποδεικνύονται 
σύµφωνα µε την 
παρατήρηση 3 των 

κριτηρίων 
επιλεξιµότητας και την 
παρατήρηση 7 των 
κριτηρίων επιλογής 

∆1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5    
∆1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση µε το ύψος επένδυσης 0-0,5    
∆2 Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος  9%   

∆2.1 
Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που 
καλύπτονται από ΑΠΕ 

0-0,2  
Λογαριασµοί ∆ΕΗ του 
τελευταίου έτους και 
σχετική µελέτη 

∆2.2 
Πρόβλεψη συστήµατος ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων 

0/0,2    

∆2.3 
Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας µε την 
εφαρµογή σχετικού συστήµατος 

0-0,2  
Λογαριασµοί ∆ΕΗ του 
τελευταίου έτους 

∆2.4 
Ποσοστό εξοικονόµησης νερού µε την εφαρµογή 
σχετικού συστήµατος 0-0,2    

∆2.5 
Πρόβλεψη συστήµατος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, EMAS) 

0/0,2    

Ε1 Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει 
χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτη 0/1 πριµοδότηση   

Ε2 
Ο υποψήφιος δικαιούχος του υποµέτρου L311 
έχει ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά 
δικαιώµατα προερχόµενα από τον καπνό 

0/1 πριµοδότηση υπεύθυνη δήλωση 
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Κριτήρια Επιλογής - ∆ράση L312-5 (∆ικτύωση) 

Κωδ. Κριτήριο Βαθµο-
λογία Βαρύτητα ∆ικαιολογητικά 

Α1 Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας  8%  

  πλήρης φάκελος 1     

  
ελλιπής φάκελος που δε δηµιουργεί προβλήµατα στην 
αξιολόγηση 

0,5 
  

  

  
ελλιπής φάκελος που δηµιουργεί προβλήµατα στην 
αξιολόγηση 

0 
  

  

Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης 
  

15% µελέτες, άδειες, 
πρωτοκολληµένες αιτήσεις 

  
εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών, 
αδειών και των άλλων απαιτούµενων διαδικασιών 0,8 

  
  

  
εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών και 
αδειών 0,41-0,6     

  
υποβολή αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές και αναµονή 
έγκρισης των απαιτούµενων µελετών και έκδοσης 
αδειών 

0,01-0,4 
  

  

  ανυπαρξία µελετών και αδειών 0     
  σύσταση διακριτού νοµικού προσώπου 0/0,2   καταστατικό 

Β1 
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 
οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή 
εθνικών ενισχύσεων 

0/1 8% υπεύθυνη δήλωση 

Β2 Αριθµός µελών δικτύου  12% καταστατικό ή σχέδιο 
καταστατικού 

  5 0     
  από 6 έως 10 0,25     
  από 11 έως 15 0,5     
  από 16 έως 20 0,75     
  περισσότερα από 20 1    
Γ1 Σκοπιµότητα της πρότασης   8%   

Γ1.1 
σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
περιοχής χωροθέτησης της πρότασης 

0-0,5 
  

  

Γ1.2 
σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του 
τοπικού προγράµµατος 

0-0,5 
  

  

Γ2 Καινοτόµος  χαρακτήρας της πρότασης  8%   

Γ2.1 τεχνολογική καινοτοµία 0/0,5     

Γ2.2 οργανωτική καινοτοµία 0/0,5     

Γ3 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους   15%   
  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 5 1     
  5 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 10 0,75     
  10 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 30 0,25     
  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο > 30 0     

Γ4 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης 

  

8% 

σχέδια, αναλυτική 
προµέτρηση εργασιών και 

αναλυτικός 
προϋπολογισµός 

Γ4.1 
Χρονοδιάγραµµα σύµφωνο µε το είδος και το µέγεθος 
του έργου 

0/0,5 
  

  

Γ4.2 
Ορθολογικός προσδιορισµός των επιµέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

0/0,5 
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Γ5 
Στην πρόταση περιλαµβάνονται 
υποδοµές/διαρρυθµίσεις που εξυπηρετούν την 
προσβασιµότητα ατόµων µειωµένης κινητικότητας 

0/1 8% αρχιτεκτονικά σχέδια 

∆1 ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  10% 

οι υφιστάµενες θέσεις 
απασχόλησης 

αποδεικνύονται σύµφωνα 
µε την παρατήρηση 3 των 
κριτηρίων επιλεξιµότητας 
και την παρατήρηση 7 των 

κριτηρίων επιλογής 
∆1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5     
∆1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση µε το ύψος επένδυσης 0-0,5     

Ε1 Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει 
χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτη 0/1 πριµοδότηση   
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Κριτήρια Επιλογής - ∆ράση L313-9 (ΑΠΕ) 

Κωδ. Κριτήριο Βαθµο-
λογία Βαρύτητα ∆ικαιολογητικά 

Α1 Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας  10%   

  πλήρης φάκελος 1    

  
ελλιπής φάκελος που δε δηµιουργεί προβλήµατα 
στην αξιολόγηση 

0,5    

  
ελλιπής φάκελος που δηµιουργεί προβλήµατα 
στην αξιολόγηση 

0    

Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης  20% 
µελέτες, άδειες, 
πρωτοκολληµένες 

αιτήσεις 

  

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούµενων 
µελετών, αδειών και των άλλων απαιτούµενων 
διαδικασιών 

1    

  
εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών 
και αδειών 

0,51-0,75    

  

υποβολή αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές και 
αναµονή έγκρισης των απαιτούµενων µελετών και 
έκδοσης αδειών 

0,01-0,5    

  ανυπαρξία µελετών και αδειών 0    

Γ1 Σκοπιµότητα της πρότασης  20% Λογαριασµοί ∆ΕΗ 
του τελευταίου έτους 

  

τεκµηρίωση καταλληλότητας της προτεινόµενης 
τεχνολογίας σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της επιχείρησης 

0-1    

Γ2 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους   20% 

σχέδια, αναλυτική 
προµέτρηση 
εργασιών και 
αναλυτικός 

προϋπολογισµός 
  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 5 1    
  5 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 10 0,75    

  
10 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 
30 

0,25    

  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο > 30 0    

Γ3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης  10%   

Γ3.1 
Χρονοδιάγραµµα σύµφωνο µε το είδος και το 
µέγεθος του έργου 0/0,5    

Γ3.2 
Ορθολογικός προσδιορισµός των επιµέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

0/0,5    

∆1 Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος  20% 
Λογαριασµοί ∆ΕΗ 
του τελευταίου έτους 
και σχετική µελέτη 

  

Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που 
καλύπτονται από ΑΠΕ 

0-1    

Ε1 Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει 
χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτη 0/1 πριµοδότηση   
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Κριτήρια Επιλογής - ∆ράση L313-4 

Κωδ. Κριτήριο Βαθµο- 
λογία Βαρύτητα ∆ικαιολογητικά 

Α1 Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας  10%   

  πλήρης φάκελος 1    

  
ελλιπής φάκελος που δε δηµιουργεί προβλήµατα 
στην αξιολόγηση 

0,5    

  
ελλιπής φάκελος που δηµιουργεί προβλήµατα στην 
αξιολόγηση 

0    

Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης  20% µελέτες, άδειες, 
πρωτοκολληµένες αιτήσεις 

  

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούµενων 
µελετών, αδειών και των άλλων απαιτούµενων 
διαδικασιών (µεταβιβάσεις ακινήτων, 
απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις κ.λπ.) 

1    

  
εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών και 
αδειών 

0,51-0,75    

  

υποβολή αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές και 
αναµονή έγκρισης των απαιτούµενων µελετών και 
έκδοσης αδειών 

0,01-0,5    

  

ανυπαρξία µελετών και αδειών ή ύπαρξη 
εκκρεµοτήτων µεταβίβασης ακινήτων, 
απαλλοτριώσεων κ.λπ. 

0    

Β1 
Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί 
για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών 
ή εθνικών ενισχύσεων (*) 

0/1 5% υπεύθυνη δήλωση 

Γ1 Σκοπιµότητα της πρότασης  20%   

Γ1.1 
σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 
περιοχής χωροθέτησης της πρότασης 

0-0,5    

Γ1.2 
σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες 
του τοπικού προγράµµατος 

0-0,5    

Γ3 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους   20% 

σχέδια, αναλυτική 
προµέτρηση εργασιών και 

αναλυτικός 
προϋπολογισµός 

  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 5 1    
  5 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 10 0,75    
  10 < 100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο ≤ 30 0,25    
  100*(αιτούµενο-εγκεκριµένο)/εγκεκριµένο > 30 0    

Γ4 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης  5%   

Γ4.1 
Χρονοδιάγραµµα σύµφωνο µε το είδος και το 
µέγεθος του έργου 

0/0,5    

Γ4.2 
Ορθολογικός προσδιορισµός των επιµέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

0/0,5    

Ε1 Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει 
χαρακτηριστεί (πυρόπληκτη / Natura) 0/1 πριµοδότηση   

(*) ∆εν εξετάζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ και η βαθµολογία ανάγεται κατάλληλα, µε βάση 

το 100. 

Η τελική βαθµολογία προκύπτει µε αναγωγή, µε βάση το 100. 
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Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλογής: 

1. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Επαγγελµατική εµπειρία/ εκπαίδευση/ κατάρτιση" 
λαµβάνεται υπόψη: 

• Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών η καλύτερη επίδοση µεταξύ των εταίρων, 

• Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών η καλύτερη επίδοση µεταξύ του Προέδρου, ∆/ντα 
Συµβούλου και νόµιµου εκπροσώπου. 

Στην περίπτωση συνεταιρισµών: 

• στο υποκριτήριο "Προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε αντικείµενο σχετικό 
µε τη φύση της πρότασης" εξετάζεται το αντικείµενο του συνεταιρισµού και τα έτη 
λειτουργίας του. 

• τα υποκριτήρια "Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού µε τη 
φύση της πρότασης" και "Επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική 
µε το αντικείµενο" δεν εξετάζονται και η συνολική βαθµολογία των κριτηρίων Α, Β, Γ και ∆ 
ανάγεται κατάλληλα, 

2. Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο "Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για 
οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων" εξετάζεται τόσο για την 
ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/µετόχους της. Εφόσον η εταιρεία ή τουλάχιστον ένας 
από τους ανωτέρω µετόχους έχει επιχορηγηθεί τίθεται η τιµή µηδέν. Στην περίπτωση 
συνεταιρισµών το κριτήριο εξετάζεται µόνο για το συνεταιρισµό. Για τη δράση L312-5 και τη 
δράση L313-4 το κριτήριο εξετάζεται µόνο σε επίπεδο υποψήφιου φορέα. Το κριτήριο δεν 
εξετάζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ και η βαθµολογία ανάγεται κατάλληλα. 

3. Ειδικά για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Σκοπιµότητα της πρότασης" στα πλαίσια της 
δράσης L123α, προτεραιότητα θα δοθεί (µε επιπλέον µοριοδότηση) στις ∆ηµοτικές Ενότητες 
(∆.Ε.) και στους τοµείς όπου παρουσιάζεται σηµαντική σχετική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα, ως εξής: 

Ζωική παραγωγή 

� Τυροκοµεία: ∆.Ε. Ωλενίας, Λαρίσσου, 

� Παραγωγή γιαουρτιού:  ∆.Ε. Ωλενίας, Λαρίσσου, Αιγίου, 

� Τυποποίηση µελιού:  ∆.Ε. Αιγίου, ∆ιακοπτού, Μεσσάτιδας, Ωλενίας. 

Φυτική  παραγωγή 

Ελαιόλαδο / επιτραπέζια ελιά: ∆.Ε. Αιγίου, ∆ιακοπτού, Συµπολιτείας, Αιγείρας, Ωλενίας, 

Μεσσάτιδας, Ερινεού, 

Οίνος: ∆.Ε. Αιγίου, Ακράτας, Ωλενίας, Λαρίσσου, Βραχναιίκων, Μεσσάτιδας, Παραλίας, 

∆ιακοπτού, Ερινεού, Συµπολιτείας, 

Οπωροκηπευτικά: ∆.Ε. Λαρίσσου, Αιγίου, Μόβρης, ∆ύµης, Αιγείρας, Αιγίου, 

Μαρµελάδες - γλυκά του κουταλιού: ∆.Ε. Αιγίου, Αιγείρας, Ωλενίας, Μεσσάτιδας, Παραλίας, 

Βραχναιίκων, Ακράτας, Λαρίσσου, ∆ιακοπτού, 

Αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά: ∆.Ε. ∆ιακοπτού, Μεσσάτιδας, Ρίου, Πατρέων. 

4. Για την αξιολόγηση του υποκριτηρίου Γ2.1 "Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και 
συµµετοχή σε δίκτυα" της δράσης L123α και των υποµέτρων L312-L313 (ιδιωτικά έργα), 
καθώς και των υποκριτηρίων Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας" και Γ2.3 
"Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων" της δράσης L123α, τα αποδεικτικά που απαιτείται να 
προσκοµιστούν είναι:  
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Γ2.1 (δράση L123α και υποµέτρα L312-L313- ιδιωτικά έργα): 

Ένας από τους επιδιωκόµενους στόχους του Τοπικού Προγράµµατος είναι η δικτύωση των 
επιχειρήσεων, µε τη συµµετοχή τους σε δίκτυα οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 
και παράλληλα µε την τήρηση προδιαγραφών ποιότητας. Για το λόγο αυτό, εφόσον ο 
υποψήφιος επενδυτής δεν συµµετέχει ήδη σε κάποια µορφή δικτύωσης, επιδιώκεται και 
βαθµολογείται θετικά η δέσµευση του υποψηφίου επενδυτή ότι µε την ολοκλήρωση του 
επενδυτικού του σχεδίου θα συµµετάσχει σε δίκτυο επιχειρήσεων, µε την ένταξή του είτε στο 
∆ιεπαγγελµατικό ∆ίκτυο Ποιότητας Αχαΐας (το οποίο ήδη λειτουργεί στην περιοχή), είτε σε νέο 
δίκτυο που θα δηµιουργηθεί κατά την πορεία υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος. 
Ωστόσο, η συµµετοχή των επενδυτών σε δίκτυo επιχειρήσεων είναι προαιρετική. Αποδεικτικά  
που δηλώνουν τη δέσµευση συµµετοχής του υποψηφίου σε δίκτυο (εφόσον το επιθυµεί), 
αποτελούν:  

- Συµπλήρωση του σχετικού πεδίου στην υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγµα 1), 

- Σχετική αναφορά στο πεδίο «ποιοτικά χαρακτηριστικά προτεινόµενου έργου» του φακέλου 
υποψηφιότητας. 

Οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται από τους 
υποψηφίους επενδυτές για την ένταξή τους σε δίκτυο, µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
τους σχεδίου, αναφέρονται στο Παράρτηµα 6 του παρόντος υλικού, όπου περιλαµβάνεται και 
Σχέδιο Συµφωνητικού Συνεργασίας του ∆ικτύου, προκειµένου να παρουσιαστούν οι ενδεικτικές 
αρχές, όροι και οι στόχοι της δικτύωσης. 

Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας" (δράση L123α): 

- ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς 
διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση, 

- βεβαιώσεις από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
από τις οποίες να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ 
κλπ., πιστοποιητικά διαπιστευµένου οργανισµού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραµµα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής ή παράγει βιολογικά προϊόντα. 

Γ2.3 "Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων"(δράση L123α): 

- ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, από τα οποία θα προκύπτει 
η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση, 

- έγγραφο από διαπιστευµένο οργανισµό από το οποίο να προκύπτει ότι οι παραγωγοί αυτοί 
καλλιεργούν βιολογικό προϊόν. 

5. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Καινοτόµος χαρακτήρας πρότασης" λαµβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα: 

Ως Καινοτοµία εκλαµβάνεται: 

1. η ανανέωση και η µεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών 
τους, 

2. η εγκαθίδρυση νέων µεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανοµής 

3. η εισαγωγή αλλαγών στο µάνατζµεντ, 

o στην οργανωτική δοµή, 

o στις συνθήκες εργασίας και 

o στις δεξιότητες των εργαζοµένων. 

Μπορεί να είναι, είτε: 
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Α: "τεχνολογική καινοτοµία" 

o Προϊόντος & 

o ∆ιαδικασίας 

Β: "οργανωτική καινοτοµία" 

o Εφαρµογή νέων οργανωτικών µεθόδων στις επιχειρηµατικές πρακτικές της εταιρείας, στην 
οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις. 

Σηµαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση της καινοτοµίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει 
σηµαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις 
διαδικασίες, τις µεθόδους εµπορίας ή τις οργανωτικές δοµές και πρακτικές της επιχείρησης. 
Σηµειώνεται ότι, η εφαρµογή ποιοτικών σηµάτων (ISO κλπ.), η αγορά ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και απλών εφαρµογών λογισµικού, η ανάπτυξη κοινών ιστοσελίδων προβολής 
και διαφήµισης, οι αλλαγές αισθητικής φύσης και γενικά οι αλλαγές µικρής σηµασίας ή 
εµβέλειας δε θεωρούνται καινοτόµες παρεµβάσεις. 

6. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους" στην 
περίπτωση έργων που περιλαµβάνουν κατασκευαστικές εργασίες, λαµβάνονται υπόψη ο 
αναλυτικός προϋπολογισµός του έργου σε συνδυασµό µε τις αναλυτικές προµετρήσεις 
εργασιών και τα αντίστοιχα σχέδια. 

7. Κριτήριο "∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης": 

Ως θέση απασχόληση θεωρείται η θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. 

Για τον υπολογισµό των ετήσιων ισοδύναµων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόµενοι πλήρους 
απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση µε τη 
διαίρεση του αριθµού των µηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 µήνες 
απασχόλησης/12 µήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγµατοποιείται στις 
περιπτώσεις µερικής απασχόλησης. 

Ως υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναµες θέσεις απασχόλησης κατά το 
τελευταίο τετράµηνο πριν την υποβολή της πρότασης. 

Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναµες θέσεις που αναµένεται να 
δηµιουργηθούν από την επένδυση πέραν των υφιστάµενων, εντός ενός έτους λειτουργίας από 
την ηµεροµηνία αποπληρωµής του έργου. 

Η αύξηση της απασχόλησης (ΑΑ) βαθµολογείται µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΑ = (Νέες Θέσεις Απασχόλησης + Υφιστάµενες Θέσεις Απασχόλησης)/9 

Το υποκριτήριο βαθµολογείται σύµφωνα µε την τιµή του δείκτη διαιρεµένη δια δύο. Ο βαθµός 
του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

Οι θέσεις απασχόλησης (ΘΑ) σε σχέση µε το ύψος επένδυσης (ΣΚ) βαθµολογούνται µε βάση 
τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα µε το είδος αυτής: 

Υποδοµές διανυκτέρευσης 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθµός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθµός 

≤ 150.000 0,5 ≤ 90.000 0,5 

≤ 300.000 0,25 ≤ 180.000 0,25 
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≤ 450.000 0,125 ≤ 270.000 0,125 

>450.000 0 >270.000 0 

Επιχειρήσεις υποµέτρου L123α 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθµός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθµός 

≤ 125.000 0,5 ≤ 75.000 0,5 

≤ 250.000 0,25 ≤ 150.000 0,25 

≤ 375.000 0,125 ≤ 225.000 0,125 

>375.000 0 >225.000 0 

Λοιπές επιχειρήσεις 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθµός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθµός 

≤ 100000 0,5 ≤ 60000 0,5 

≤ 200000 0,25 ≤ 90000 0,25 

>200000 0 >90000 0 

 

Επισηµαίνεται επίσης ότι: 

o Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσµευτεί ότι θα δηµιουργήσει 
πρέπει να είναι εξαρτηµένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω 
ενίσχυσης µέσω των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆. 

o Στις θέσεις απασχόλησης προσµετρώνται και οι αυτοαπασχολούµενοι, ανάλογα είτε στις 
υφιστάµενες είτε στις νέες θέσεις. 

Ως αυτοαπασχολούµενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι: 

� Στις ατοµικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηµατίας, 

� Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι µε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής, 

� Στις Ε.Ε., οι οµόρρυθµοι εταίροι και ο διαχειριστής, 

� Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, 

� Στις Α.Ε., όσοι από τους µετόχους λαµβάνουν µισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις απασχόλησης αποδεικνύονται µε την παρατήρηση 3 των 
κριτηρίων επιλεξιµότητας. 

o Στην περίπτωση ΜΜΕ εντός ενός έτους από την αποπληρωµή του έργου, ο δικαιούχος 
δεσµεύεται για την αποστολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δηµιουργία των θέσεων απασχόλησης που 
δηλώνονται στην πρόταση. 

8. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος" δε 
λαµβάνονται υπόψη ενέργειες υποχρεωτικές από την κείµενη νοµοθεσία για την έκδοση άδειας 
λειτουργίας.  
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Επιπλέον, για την αξιολόγηση του κριτηρίου στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που εγκαθιστούν 
ΑΠΕ (υποκριτήριο ∆2.1), λαµβάνονται υπόψη οι λογαριασµοί ∆ΕΗ του τελευταίου έτους, 
καθώς και η σχετική υποβληθείσα µελέτη προσδιορισµού του προς εκµετάλλευση ενεργειακού 
δυναµικού ΑΠΕ. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των λοιπών υποκριτηρίων (∆2.2 - ∆2.5), ενδεικτικές ενέργειες 
που µπορούν να ληφθούν υπόψη είναι (κατά περίπτωση) οι εξής: 

∆2.2 Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων 
 ∆ιαχωρισµός απορριµµάτων ανά κατηγορία, εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισµού 

απορριµµάτων από τους επισκέπτες, τοπικός βιολογικός καθαρισµός, κοµποστοποίηση 
σε αποφάγια και απορρίµµατα κήπου και χρήση τους, ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού 
κλπ. 

∆2.3 Εξοικονόµηση ενέργειας 
Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους, επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας 
στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού 
φωτισµού, υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συµβατικών καυσίµων µε 
φυσικό αέριο ή υγραέριο, εγκατάσταση συστήµατος συµπαραγωγής θερµότητας και 
ηλεκτρισµού, εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) κλπ. 

∆2.4 Εξοικονόµηση νερού 
Εγκατάσταση µηχανισµών εξοικονόµησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια 
(καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές µετατοπίσεως νερού), εγκατάσταση ντους 
χαµηλής ροής και βρυσών περιορισµένης ροής µε ή χωρίς αισθητήρες, σύστηµα 
ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού, «έξυπνο σύστηµα» ποτίσµατος, αφαλάτωση 
θαλασσινού/υφάλµυρου νερού, φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών µε είδη 
προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες, συγκέντρωση οµβρίων υδάτων για 
συγκεκριµένες χρήσεις (πχ. πότισµα), ανακυκλοφορία, καθαρισµός νερού πισίνας µε την 
εφαρµογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (πχ. µέθοδος καθαρισµού µε ιόντα 
χαλκού αντί χλωρίου) κλπ. 

∆2.5 Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ανάπτυξη Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS, 
εφαρµογή του Κοινοτικού Συστήµατος Απονοµής Οικολογικού Σήµατος (ECOLABEL), 
ανάπτυξη Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001, άλλα 
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

9. Για το κριτήριο πρόσθετης πριµοδότησης "Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει 
χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτη" λαµβάνονται υπόψη οι ΚΥΑ χαρακτηρισµού των 
πυρόπληκτων περιοχών από 1-1-2007. 

10. Για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων επιλογής λαµβάνονται υπόψη τόσο τα αναφερόµενα στο 
φάκελο υποψηφιότητας όσο και τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Πίνακας τιµών µονάδας κατασκευαστικών εργασιών 

 

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

      

ΟΜΑ∆Α 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΟΜΑ∆Α Α 

Ε
Ρ
Γ
Α

 Υ
Π
Ο
∆
Ο
Μ
Η
Σ

 Υ.01 Ισοπεδώσεις-∆ιαµορφώσεις µ2 1,50 

Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ αποκ. 

Παρατήρηση 4 
Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ αποκ. 

Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης αποκ. 

Υ.05 Σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης αποκ. 

Υ.06 Κατασκευή βόθρου αποκ. Παρατήρηση 3 

          

ΟΜΑ∆Α Β 

Π
Ε
Ρ
ΙΒ
Α
Λ
Λ
Ω
Ν

 Χ
Ω
Ρ
Ο
Σ

 

ΠΧ.01 
Περίφραξη µε σεναζ (20cm σκυροδέµατος), σίτα 
και πάσσαλοι µ.µ. 40,00 

ΠΧ.01.1 Περίφραξη 1,00 µέτρο µπετόν και κιγκλίδωµα µ.µ. 120,00 

ΠΧ.01.2 Περίφραξη 1,00 µέτρο µπετόν και σίτα µ.µ. 85,00 

ΠΧ.01.3 Περίφραξη µε λιθοδοµή µ2 80,00 

ΠΧ.01.4 Περίφραξη άλλου είδους αποκ. Παρατήρηση 3 

ΠΧ.02 Εσωτερική οδοποιία αποκ. Παρατήρηση 3 

ΠΧ.03 Αίθριος (αύλειος) χώρος αποκ. Παρατήρηση 3 

ΠΧ.04 Χώρος πρασίνου µ2 4,00 

ΠΧ.05 Υπαίθριος χώρος στάθµευσης αποκ. Παρατήρηση 3 

ΠΧ.06 ∆ιαµόρφωση µε 3Α µ2 3,00 

ΠΧ.07 
Πλακοστρώσεις µε υπόστρωµα µπετόν και λίθινες 
πλάκες µ2 45,00 

ΠΧ.08 Πλάκες πεζοδροµίου µ2 25,00 

ΠΧ.09 Κυβόλιθοι µ2 15,00 

ΠΧ.10 Ασφαλτόστρωση (βάση-υπόβαση-τάπητας) µ2 14,00 

ΠΧ.11 Κράσπεδα µ.µ. 15,00 

          

ΟΜΑ∆Α Γ 

Χ
Ω
Μ
Α
Τ
Ο
Υ
Ρ
Γ
ΙΚ
Α

 

01.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις µ3 4,00 

01.02 Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδης µ3 6,50 

01.03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις µ3 15,00 

01.04 Επιχώσεις µε προιόντα εκσκαφής µ3 3,50 

01.05 Ειδικές επιχώσεις µ3 11,00 

          

Κ
Α
Θ
Α
ΙΡ
Ε
Σ
Ε
ΙΣ

 

02.01 Καθαιρ.πλινθοδοµής µ3 50,00 

02.02 Καθαιρ.πλινθοδοµής µε ισχνό κονίαµα µ3 50,00 

02.03 Καθαιρ.αόπλου σκυροδέµατος µ3 50,00 

02.04 Καθαιρ.οπλισµένου σκυροδέµατο µ3 90,00 

02.05 Καθαιρ.επιχρησµάτων µ2 6,00 

02.06 Καθαιρ.τοίχων διά τη διαµόρφωση θυρών µ2 8,00 

02.07 Καθαιρ.ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων τεµ 10,00 
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02.08 Καθαίρεση  ηµίξεστης .ή ξεστής λιθοδοµής µ3 30,00 

02.09 Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντώς τύπου µ2 15,00 

02.10 Καθαίρεση επικεράµωσης  µ2 5,50 

          

Σ
Κ
Υ
Ρ
Ο
∆
Ε
Μ
Α
Τ
Α

 

03.01 Οπλισµένο σκυρόδεµα µ3 250,00 

03.02 Άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων µ3 90,00 

03.03 Εξισωτικές στρώσεις µ2 12,00 

03.04 Επιφάνειες εµφανους σκυροδέµατος µ2 15,00 

03.05 Σενάζ δροµικά µ.µ. 10,00 

03.06 Σενάζ µπατικά µ.µ. 20,00 

03.07 Μανδύας χυτού σκυροδέµατος µ3 350,00 

03.08 Μανδύας εκτοξευµένου σκυροδέµατος µ2 110,00 

03.09 Ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα δαπέδων µ3 150,00 

03.10 ΙΚΑ Σκυροδεµάτων αποκ. Παρατήρηση 1 

         

ΟΜΑ∆Α ∆ 

Τ
Ο
ΙΧ
Ο
Π
Ο
ΙΪ
Ε
Σ

 

04.01 Λιθοδοµές µε κοινούς λίθους µ2 70,00 

04.02 Λιθοδοµές µε λαξευτούς  λίθους µ2 70,00 

04.02.1 Λιθοδοµές µε λαξευτούς λίθους 2 όψεων µ2 100,00 

04.03 Αργολιθ/µές δι' ασβεστ/µατος µ3 100,00 

04.04 Πλινθοδοµές δροµικές µ2 12,00 

04.05 Πλινθοδοµές µπατικές µ2 20,00 

04.06 Τσιµεντολιθοδοµές µ2 20,00 

04.07 Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί µ2 25,00 

04.08 Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές µ2 38,00 

04.09 Τοίχοι γυψοσανίδων µε 2 γύψους ανά πλευρά µ2 50,00 

04.10 Τοιχοποιία από YTONG (15cm) µ2 25,00 

04.11 ΙΚΑ Τοιχοποιίας αποκ. Παρατήρηση 1 

          

Ε
Π
ΙΧ
Ρ
ΙΣ
Μ
Α
Τ
Α

 

05.01 Αβεστοκονιάµατα τριπτά µ2 12,00 

05.02 
Αβεστοκονιάµατα τριπτά                            (µε 
kourasanit) µ2 22,00 

05.03 Επιχρίσµατα χωριάτικου τύπου µ2 16,00 

05.04 Ετοιµο επίχρισµα µ2 16,00 

05.05 Αρµολογήµατα ακατέργαστων όψεων λιθοδοµών   µ2 18,00 

05.06 ΙΚΑ Επιχρισµάτων αποκ. Παρατήρηση 1 

          

Ε
Π
Ε
Ν
∆
Υ
Σ
Ε
ΙΣ

 Τ
Ο
ΙΧ
Ω
Ν

 06.01 Με πλακίδια πορσελάνης µ2 40,00 

06.02 Με λίθινες πλάκες µ2 45,00 

06.03 Με ορθογωνισµένες πλάκες µ2 50,00 

06.04 Με πέτρα στενάρι µ2 65,00 

06.05 Με πλάκες µαρµάρου (γρανίτης) µ2 100,00 

06.06 
Ξύλινα διαζώµατα αργολιθοδοµών µε 
βερνικόχρωµα µ.µ 10,00 

06.07 Επενδύσεις µε διακοσµητικά τούβλα µ2 45,00 

          

Σ
Τ
Ρ
Ω
Σ
Ε
ΙΣ

   
∆
Α
Π
Ε
∆
Ω
Ν

 07.01 Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους µ2 30,00 

07.02 Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ) µ2 40,00 

07.03 Επίστρωση µε χειροποίητες πλάκες  µ2 43,00 

07.04 Με πλάκες µαρµάρου (γρανίτης) µ2 110,00 
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07.05 Με πλακίδια κεραµικά ή πορσελ. µ2 40,00 

07.06 Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας  µ2 50,00 

07.07 Με λωρίδες αφρικανικής  ξυλείας  µ2 90,00 

07.08 Με λωρίδες δρυός µ2 80,00 

07.09 ∆άπεδο ραµποτε µε ξύλο καστανιάς πλήρης µ2 120,00 

07.10 Βιοµηχανικό δάπεδο µ2 10,00 

07.11 Βιοµηχανικό δάπεδο µε επάλειψη ρητίνης µ2 35,00 

07.12 ΙΚΑ Επιστρώσεων αποκ. Παρατήρηση 1 
          

ΟΜΑ∆Α Ε 

Κ
Ο
Υ
Φ
Ω
Μ
Α
Τ
Α

 

08.01 Πόρτες πρεσσαριστές κοινές µ2 120,00 

08.02 Πόρτες ραµποτέ ή ταµπλαδωτές από MDF µ2 180,00 

08.03 
Πόρτες ραµποτέ ή ταµπλαδωτές από δρύ,καρυδιά 
κλπ µ2 290,00 

08.04 Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά µ2 320,00 

08.05 Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς  µ2 300,00 

08.06 Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία µ2 200,00 

08.07 Υαλοστάσια από ορενγκονταιν µ2 250,00 

08.08 Σκούρα από σουηδική ξυλεία  µ2 180,00 

08.09 Σκούρα από ορεγκονταιν µ2 280,00 

08.10 Σιδερένιες πόρτες µ2 100,00 

08.11 Σιδερένια παράθυρα µ2 100,00 

08.11.1 Σιδερένια παράθυρα µε κάγκελα µ2 150,00 

08.12 Bιτρίνες αλουµινίου  µ2 300,00 

08.13 
Ανοιγόµενα-περιστρεφόµενα κουφώµατα 
αλουµινίου µ2 300,00 

08.13.1 ∆ίφυλλο παράθυρο µε παντζούρι λευκό µ2 480,00 

08.13.2 ∆ίφυλλο παράθυρο µε παντζούρι έγχρωµο µ2 530,00 

08.13.3 Μπαλκονόπορτα µε παντζούρι, λευκή µ2 450,00 

08.13.4 Μπαλκονόπορτα µε παντζούρι, έγχρωµη µ2 580,00 

08.13.5 Εσωτερική πόρτα λευκή µ2 250,00 

08.13.6 Εσωτερική πόρτα έγχρωµη µ2 350,00 

08.14 Υαλοστάσια  αλουµινίου µε θερµοδιακοπή µ2 480,00 

08.15 
Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 
πλήρως εξοπλισ. τεµ 1.000,00 

08.16 
∆ίφυλλη πυράντοχη πότρα Τ30 εως Τ90 πλήρως 
εξοπλισµένη τεµ 1.500,00 

     

Ν
Τ
Ο
Υ
Λ
Α
Π
Ε
Σ

 

09.01 Ντουλάπες κοινές (υπνοδωµατ) µ2 οψης 160,00 

09.02 Ντουλάπες (ανιγκρέ) µ2 οψης 230,00 

09.03 Ντουλάπια κουζίνας κοινά µ.µ. 280,00 

09.04 Ντουλάπια κουζίνας από συµπαγή ξυλεία 
µ.µ. 350,00 

09.05 

Ντουλάπια κουζίνας από συµπαγή ξυλεία δρύς, 
οξυά 

µ.µ. 500,00 

          

Μ
Ο
Ν
Ω
Σ
Ε
ΙΣ

 
Σ
Τ
Ε
Γ
Α
Ν
Ω
Σ
Ε
ΙΣ

 

10.01 Θερµοµόνωση-υγροµόνωση δώµατος µ2 15,00 

10.02 Θερµοµόνωση κατακόρυφων επιφανειών µ2 8,00 

10.03 Υγροµόνωση τοιχείων υπογείου µ2 5,00 

10.04 Υγροµόνωση δαπέδων επι εδάφους µ2 4,00 
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ 

Μ
Α
Ρ
Μ
Α
Ρ
Ι

Κ
Α

 

11.01 
Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. 
µπαλκονιών  µ.µ. 35,00 

11.02 Μαρµαροεπένδυση βαθµίδος µ.µ. 90,00 

          

Κ
Λ
ΙΜ

Α
Κ
Ε
Σ

 12.01 Βαθµίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός µ.µ. 100,00 

12.02 Ξύλινη επένδυση βαθµίδας πλήρης µ.µ 50,00 

12.03 Μεταλλική σκάλα σαλίγκαρος, πάτηµα 70,00εκ τεµ. 900,00 

12.04 Μεταλλική σκάλα ευθύγραµµη, πάτηµα 70,00εκ τεµ. 800,00 

      

Ψ
Ε
Υ
∆
Ο
Ρ
Ο
Φ

Ε
Σ

 

14.01 Από γυψοσανίδες µ2 30,00 

14.02 Από πλάκες ορυκτών ινών σε µεταλλικό σκελετό µ2 25,00 

14.03 Επένδυση οροφής µε λεπτοσανίδες πλήρης µ2 40,00 

 

      

Ε
Π
ΙΚ
Α
Λ
Υ

Ψ
Ε
ΙΣ

 

15.01 
Κεραµοσκεπή µε φουρούσια εδραζόµενη σε πλακα 
σκυροδεµ. µ2 65,00 

15.02 Ξύλινη στέγη αυτοφερόµενη µε κεραµίδια µ2 120,00 

          

Σ
Τ
Η
Θ
Α
ΙΑ

 

16.01 Από οπλισµένο σκυρόδεµα µ.µ. 30,00 

16.02 Από δροµική πλινθοδοµή µ.µ. 35,00 

16.03 Από κιγκλίδωµα σιδερένιο µ.µ. 50,00 

16.04 Από κιγκλίδωµα αλουµινίου µ.µ. 100,00 

16.05 Από κιγκλίδωµα ξύλινο µ.µ. 70,00 

          

Χ
Ρ
Ω
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι 

17.01 Υδροχρωµατισµοί απλοί µ2 4,00 

17.01.1 Υδροχρωµατισµοί µε σπατουλάρησµα µ2 6,00 

17.02 Πλαστικά επί τοίχου µ2 8,00 

17.03 Πλαστικά σπατουλαριστά µ2 12,00 

17.04 Τσιµεντοχρώµατα µ2 10,00 

17.05 Ντουκοχρώµατα µ2 16,00 

17.06 Βερνικοχρωµατισµός ξύλινων επιφανειών  µ2 16,00 

17.07 Ντουκοχρώµατα εσωτερικών πορτών τεµ. 130,00 

17.08 
Βερνικοχρωµατισµός ξύλινων επιφανειών 
κουφωµάτων τεµ. 110,00 

17.09 ΙΚΑ Χρωµατισµών αποκ. Παρατήρηση 1 

          

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Ε
Σ

 
Ο
ΙΚ
Ο
∆

/Κ
Ε
Σ

 
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΕ
Σ

 

18.01 Τζάκι απλό αποκ 1.500,00 

18.02 Τζάκι µε καπνοδόχο (κτιστό) αποκ 2.500,00 

18.03 Άλλο   Παρατήρηση 2 

      

Ε
Ι∆
Η

 
Υ
Γ
ΙΕ
ΙΝ

Η
Σ

 19.01 Πλήρες σέτ λουτρού αποκ 600,00 

19.02 Σέτ WC αποκ 350,00 

      

ΟΜΑ∆Α Ζ 

Υ
∆
Ρ
Α
Υ
Λ
ΙΚ
Ε

Σ
 

Ε
Γ
Κ
Α
Τ
Α
Σ
Τ

Α
Σ
Ε
ΙΣ

 

20.01 
Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. 
(Σωληνώσεις) αποκ 

Παρατήρηση 3 20.02 
Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc 
(Συνδέσεις) αποκ 

          

Ρ
Μ

Α
Ν

Σ
Η

 
Κ
Λ
Ι

Μ
Α

Τ
ΙΣ

Μ
Ο

21.01 Κεντρική θέρµανση (Σωληνώσεις) αποκ Παρατήρηση 3 
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21.02 
Κεντρική θέρµανση (Συνδέσεις, σώµατα 
,καυστήρας,λεβητας) αποκ 

          

Η
Λ
Ε
Κ
Τ
Ρ
ΙΚ
Ε
Σ

 
Ε
Γ
Κ
Α
Τ
Α
Σ
Τ
Σ
Ε
ΙΣ

 

23.01 Κατοικίας (Σωληνώσεις) µ2/κατ 15,00 

23.02 Κατοικίας (καλοδιώσεις,ρευµατολήπτες) µ2/κατ 20,00 

23.03 Καταστήµατος (Σωληνώσεις) µ2/κατ 12,00 

23.04 Καταστήµατος (καλοδιώσεις ρευµατολήπτες) µ2/κατ 16,00 

          

 
Α
Ν
Ε
Λ
Κ
Υ
Σ

Τ
Η
Ρ
Ε
Σ

 

24.01 Ανελκυστήρας µεχρι 4 στάσεις αποκ 14.000,00 

24.02 Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων Στασ 1.200,00 

          

∆
ΙΑ
Φ

. 
Η

/Μ
 

Ε
Ρ
Γ
Α

Σ
ΙΕ
Σ

 

25.01 Ηλιακός συλλέκτης τεµ 1.300,00 

          

ΟΜΑ∆Α Η 

Μ
Ε
Τ
Α
Λ
Λ
ΙΚ
Η

  
Κ
Α
Τ
Α
Σ
Κ
Ε
Υ
Η

 

26.01 Μεταλλικός σκελετός κιλ 2,50 

26.02 Πάνελ µε µόνωση µέχρι 5εκ. µ2 27,00 

26.03 Πάνελ µε µόνωση 8-10εκ µ2 50,00 

26.04 Πάνελ µε µόνωση υγειονοµικού τύπου µ2 35,00 

26.05 Υδρορροές µ.µ. 20,00 

          

      
      

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      

Γενικές 
παρατηρήσεις 

Μπορούν να γίνουν δεκτές τιµές µονάδας µεγαλύτερες ή µικρότερες από τις παραπάνω, σε ποσοστό έως 
10%, µόνο κατά περίπτωση και εφόσον αυτό τεκµηριώνεται επαρκώς 

Οι παραπάνω τιµές δεν ισχύουν για δηµόσια έργα ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι τιµές προκύπτουν µε 
βάση τα αναλυτικά τιµολόγια του δηµοσίου. 

παρ. 1 Για τον υπολογισµό του κόστους του ΙΚΑ, θα προσκοµιστούν οι σχετικοί υπολογισµοί που λαµβάνονται 
υπόψη κατά την αναγγελία του έργου 

παρ. 2 Μπορούν να προστεθούν επιπλέον εργασίες από τις ανωτέρω, για τις οποίες θα υπάρχει σχετική 
τεκµηρίωση και κοστολόγηση 

παρ. 3 
Για τις εργασίες οι οποίες είναι κατ΄ αποκοπή και δεν υπάρχει τιµή µονάδας στον παραπάνω πίνακα, ο 
υποψήφιος επενδυτής τις κοστολογεί κατά περίπτωση και ανάλογα µε την φύση της επένδυσης του, µε 

ταυτόχρονη τεκµηρίωση και συνηµµένη προσφορά 

παρ. 4 Οι συνδέσεις µε τα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, κλπ.) υπολογίζονται ανάλογα µε το τιµολόγιο του 
φορέα σύνδεσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική και λειτουργική 
σύνθεση των κτιρίων, µε σεβασµό στην τοπική – περιβαλλοντική και γεωµορφολογική κλίµακα 
της περιοχής. Τα κτίρια σαν µορφή θα πρέπει, µε συνθετική σαφήνεια, να παραπέµπουν στη 
συγκεκριµένη χρήση (ολοκληρωµένη σχέση λειτουργικότητας και µορφολογίας του κτιρίου). 
Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και µε συγκεκριµένο τρόπο στους τοµείς που 
αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας - προστασία του περιβάλλοντος, στη διαµόρφωση  
περιβάλλοντος  χώρου και στη µη χρήση «ασύµβατων υλικών». 

 
α) Εξοικονόµηση ενέργειας – Προστασία περιβάλλοντος 
 
- Προσπάθεια  εξοικονόµησης  ενέργειας,  αξιοποιώντας: 

- τον προσανατολισµό των ανοιγµάτων του κτίσµατος,  
- την κατασκευή µονώσεων καλής ποιότητας στις πλευρικές τοιχοποιίες, τις στέγες και 

µεταξύ των οριζοντίων επιπέδων προς αποφυγή απωλειών, 
- την ηλιοπροστασία και το φυσικό δροσισµό (σκίαστρα, φύτευση κλπ.). 

 
- Προσπάθεια αξιοποίησης - εκµετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προαιρετικός 

βιοκλιµατικός σχεδιασµός. 
 
- Λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής 

(βιολογικός καθαρισµός, πυρασφάλεια, αντικεραυνική προστασία κλπ.). 
 

β) ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει η ελάχιστη πρόβλεψη διαµόρφωσης του  περιβάλλοντος 
χώρου  και διευθέτησης  των  προσπελάσεων, όπου αυτό απαιτείται. 
 
- Αξιοποίηση της γεωµορφολογίας του εδάφους, διαµορφώσεις επιπέδων κλπ. 
- Σχέση µε το δηµόσιο χώρο, γειτονικές αυλές κλπ. 
- Πρόβλεψη χώρων πρασίνου µε ανάδειξη της τοπικής βλάστησης. 
- Χρήση τοπικών υλικών και κατά περίπτωση και της τυπολογίας στις περιτοιχίσεις. 
- Πρόβλεψη χώρων αθλοπαιδιών. 
- Εύκολη πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
- Οι υπαίθριες κατασκευές (φούρνοι, βρύσες κλπ.) θα πρέπει να είναι ενταγµένες στις κύριες 

κατασκευές (περιτοιχίσεις, υπόστεγα κλπ.). 
- Χώρος στάθµευσης. 

 
γ)  «ΑΣΥΜΒΑΤΑ  ΥΛΙΚΑ»  -  µορφολογικές  λεπτοµέρειες 
 
Τα κατωτέρω αναφερόµενα έχουν εφαρµογή σε όλες τις περιοχές, τόσο στα υπάρχοντα - 
εκσυγχρονιζόµενα κτίρια, όσο και στα νέα και έχουν καθολική ισχύ κατά το σχεδιασµό, όσο και 
κυρίως κατά τη φάση της κατασκευής. Ως ασύµβατα υλικά και µορφολογικές λεπτοµέρειες, δεν 
είναι αποδεκτά. 
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Ασύµβατα υλικά – µορφολογικές λεπτοµέρειες: 
 

-    Προϊόντα αµιάντου,  σε  επικαλύψεις, καµινάδες κλπ. 
- Πόρτες «πάνελ» αλουµινίου κλπ., απλές ή διακοσµηµένες. 
- Καϊτια ενσωµατωµένα στους υαλοπίνακες των κουφωµάτων (λευκά, νίκελ κλπ.). 
- Κάθε τύπου κατασκευές που µιµούνται ξένα προς τα τοπικά πρότυπα (νησιώτικα, 

πηλιορείτικα κλπ.). 
- Μορφολογικά στοιχεία που δεν τεκµηριώνονται από τα τοπικά πρότυπα (ακόµη και της 

ευρύτερης περιοχής) και επιβάλλουν  συγκεκριµένα «στυλ». 
- Υλικά - αποµιµήσεις, όπως κεραµίδια από πεπιεσµένη λαµαρίνα, συνθετικές πέτρες, 

τούβλα κλπ. 
- Χρήση πέτρας «τύπου πλακόστρωσης», σε επενδύσεις τοίχων. 
- ∆άπεδα από ευτελή υλικά (π.χ. ρετάλια µαρµάρων κλπ.) 
- Συνεχόµενοι εξώστες που «τρέχουν» κατά µήκος των όψεων, χωρίς καµία χρηστική 

αιτιολόγηση. 
- Εξώστες από µπετόν σε σχήµατα περίτεχνα, πλην των καθαρών γεωµετρικών σχηµάτων: 

ορθογωνίων κλπ. 
- Χρωµατισµοί εντελώς ξένοι προς τα τοπικά πρότυπα της ευρύτερης περιοχής. Απαραίτητη 

η χρωµατική τεκµηρίωση των όψεων, µε κωδικούς χρωµάτων εταιρίας επιλογής του 
µελετητή. 

- Άσχετες διακοσµητικές γυψοκατασκευές. 
- Ηλιακοί θερµοσίφωνες σε εµφανείς αντιαισθητικές θέσεις, παρά µόνο εάν οι συλλέκτες 

µπορούν να προσαρµοσθούν στην κλίση της στέγης, µε απόκρυψη του  µπόϊλερ. 
- Φωτεινές - αυτοφωτιζόµενες επιγραφές. 
- Τυποποιηµένες διαφηµιστικές τέντες. 
- Εκτεταµένα εµφανή τοιχία αντιστήριξης (π.χ. λόγω έντονων κλίσεων). Κατά περίπτωση, 

επένδυσή τους κατά τρόπο που αισθητικά εντάσσεται στα τοπικά πρότυπα, ή κάλυψη µε 
αειθαλή αναρριχητικά φυτά, πριν την έναρξη λειτουργίας. 

- Έπιπλα (εσωτερικά ή εξωτερικά), µη εναρµονιζόµενα µε το ύφος των κτισµάτων, π.χ. 
µπαµπού, πλαστικά κλπ. 
Απαραίτητη η επισύναψη εντύπων µε τις συγκεκριµένες επιλογές των επίπλων 
(προσπέκτους) ή σχετικών φωτογραφιών. 

- Φωτιστικά (εσωτερικά ή εξωτερικά) παράταιρα ως προς το σχήµα, το υλικό και τον 
αποδιδόµενο φωτισµό. Οµοίως, αναγκαία η επισύναψη των σχετικών διαφηµιστικών 
εντύπων, µε τα επιλεγµένα είδη. 
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ΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1. ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Η παρακάτω λίστα κριτηρίων παρατίθεται για τον έλεγχο των επιχειρήσεων ως προς την 
ένταξη τους στο ∆ίκτυο. Η λίστα αυτή θα λειτουργήσει ως λίστα ελέγχου (check-list) και εφόσον 
η επιχείρηση διαθέτει όλα τα κριτήρια θα εντάσσεται στο ∆ίκτυο. 
Προϋπόθεση για να συµµετέχει οποιαδήποτε επιχείρηση στο ∆ίκτυο είναι να διαθέτει όλες τις 
απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις σύµφωνα µε το Νόµο.  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 

1.  Η εσωτερική διακόσµηση ή ορισµένα στοιχεία της διακόσµησης της αίθουσας 

έχουν σχέση µε την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής. 

 

2.  Υπάρχει ενηµερωτικό υλικό το οποίο περιλαµβάνει πληροφορίες για την περιοχή, 

αξιοθέατα, χώρους εστίασης, την τοπική κουζίνα, τουριστικές διαδροµές, καθώς 

και για τοπικά προϊόντα. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες και για πολιτιστικές, 

αθλητικές ή εορταστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στην περιοχή. 

 

3.  Ανάρτηση σε εµφανές σηµείο του Σήµατος του ∆ικτύου.  

4.  Υπάρχει, στο χώρο υποδοχής ή στο χώρο της τραπεζαρίας, πρόβλεψη για την 

παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής και προαιρετικά και 

προϊόντων χειροτεχνίας - οικοτεχνίας (πήλινα, κεριά, κεντήµατα, ξυλόγλυπτα κλπ). 

 

5.  Χάρτης της περιοχής όπου σηµειώνεται η θέση των επιχειρήσεων που είναι 

ενταγµένες στο ∆ίκτυο και επεξηγηµατικό πληροφοριακό έντυπο για το ∆ίκτυο. 

 

6.  ∆ιαχωρισµός πρώτων υλών και νωπών προϊόντων.  

7.  ∆εν υπάρχει πλαστική επίπλωση στην αίθουσα (προτείνονται καρέκλες ξύλινες µε 

ή χωρίς φυσική ψάθα και τραπέζια από ξύλο ανάλογου χρώµατος). 

 

8.  Τα τραπέζια είναι στρωµένα µε σωστό και οµοιόµορφο τρόπο. Απαγορεύεται η 

χρήση πλαστικών τραπεζοµάντιλων 

 

9.  Τα σερβίτσια είναι καλής ποιότητας, κεραµικά ή από πορσελάνη.  

10.  Υπάρχει τιµοκατάλογος αναρτηµένος στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου.  

11.  Τιµοκατάλογος στα τραπέζια.  

12.  Ο κατάλογος προϊόντων και συνταγών που σερβίρονται περιλαµβάνει τοπικά 

πιάτα και ποτά. 

 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

1. Χωριστές τουαλέτες ανδρών / γυναικών.  
2. Τροφοδοτείται µε ζεστό νερό.  
3. Υπάρχει θήκη για το χαρτί υγείας που είναι εφοδιασµένη µε χαρτί.  
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4. Το µηχάνηµα στεγνώµατος των χεριών µε αέρα λειτουργεί ή το κυκλικό µηχάνηµα 

µε την πετσέτα έχει καθαρή πετσέτα ή ο παροχέας µε τις χάρτινες πετσέτες είναι 

επαρκώς εφοδιασµένος (αποκλείεται η ύπαρξη υφασµάτινης πετσέτας για 

πολλαπλή χρήση). 

 

5. Υπάρχει κλειστός κάλαθος αχρήστων.  
6. Υπάρχει καθαρή βούρτσα λεκάνης και η θήκη της.  
7. Ύπαρξη εξαερισµού.  

∆ΙΚΤΥΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1.  Η επιχείρηση διαθέτει επαρκή µέσα µηχανικού ή φυσικού αερισµού, σε όλους 

τους χώρους της (τραπεζαρία, κουζίνα, χώροι υγιεινής). 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.  Το καλωσόρισµα των επισκεπτών συνοδεύεται από µια ανάλογη χειρονοµία - 

κέρασµα (π.χ. προσφορά απεριτίφ, τοπικού µικρού ορεκτικού, δυνατότητα 

δοκιµής ενός πιάτου κλπ.). 

 

2.  Οι ώρες και οι περίοδοι λειτουργίας αναγράφονται.  
3.  Εκτός της περιόδου λειτουργίας, η τηλεφωνική επικοινωνία εξασφαλίζεται από 

έναν αυτόµατο τηλεφωνητή, ο οποίος αναφέρει την ονοµασία της επιχείρησης, 

τις περιόδους λειτουργίας και τη διαδικασία κράτησης τραπεζιού. 

 

4.  Το εστιατόριο προτείνει κυρίως τοπική κουζίνα.  
5.  Ο κατάλογος των κρασιών περιέχει τοπικά κρασιά ποιότητας.  
6.  Οι τοπικές σπεσιαλιτέ αναδεικνύονται στους τιµοκαταλόγους και στα µενού: 

προέλευση των προϊόντων ή των συνταγών, αναφορά των εκφράσεων 

«τοπικός», «της περιοχής» ή «τοπική σπεσιαλιτέ». 

 

7.  Στα ζεστά και κρύα πιάτα χρησιµοποιείται ελαιόλαδο.  
8.  Οι πατάτες που σερβίρονται είναι φρέσκες (όχι προτηγανισµένες), τηγανισµένες 

σε ελαιόλαδο. 

 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

•  
Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

ΕΦΕΤ. 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1.  Το προσωπικό που έρχεται σε άµεση επαφή µε τους πελάτες (κατ’ ελάχιστον 

ένα άτοµο) θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη τοπογνωσία της περιοχής. 

 

2.  Το προσωπικό πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυµένο (ανάλογα και µε τα 

καθήκοντά του). 
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2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) – ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 

– ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (κατά περίπτωση) 

Απαιτήσεις για την πρόσβαση, επίπλωση - διακόσµηση 
1. Απαγορεύονται οι αυτόφωτες εξωτερικές πινακίδες, και ιδιαίτερα αυτές που φέρουν 

διαφηµίσεις.  
2. Επιτρέπονται οι ξύλινες πινακίδες µε δυνατότητα φωτισµού από ανεξάρτητο προβολέα. 
3. Τα χρώµατα των τοίχων πρέπει να είναι διακριτικά και συµβατά µε το είδος της 

επιχείρησης και τις παραδοσιακές αποχρώσεις. 
 
Γενικές Υποχρεώσεις Προσωπικού 

1. Πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν κάθε πληροφορία που αφορά την επιχείρηση, τα 
προϊόντα της, τον τρόπο παραγωγής /παρασκευής, τα υλικά, εργαλεία ή σκεύη που 
χρησιµοποιεί, καθώς και ιστορικά στοιχεία για το αντικείµενό της. Επίσης θα πρέπει να 
µπορεί να ενηµερώνει για τις δραστηριότητες του ∆ικτύου και τα µέλη του. 

2. Να διαθέτει προσωπικό που να µπορεί να συνεννοηθεί σε µία ξένη γλώσσα για να είναι 
δυνατή η καλύτερη εξυπηρέτηση των ξένων πελατών και η παροχή πληροφοριών (για 
επιχειρήσεις που είναι επισκέψιµες). 

 
Γενικές απαιτήσεις για την επιχείρηση 

1. Η επιχείρηση δέχεται πιστωτικές κάρτες για την εξόφληση των λογαριασµών των πελατών 
(προαιρετικό). 

2. Υπάρχει ενηµερωτικό υλικό το οποίο περιλαµβάνει πληροφορίες για την περιοχή, 
αξιοθέατα, τους χώρους εστίασης, την τοπική κουζίνα, τις τουριστικές διαδροµές, καθώς 
και για τα τοπικά προϊόντα. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για πολιτιστικές, αθλητικές ή 
εορταστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στην περιοχή, καθώς και χάρτης της 
περιοχής όπου σηµειώνεται η θέση των επιχειρήσεων που είναι ενταγµένες στο ∆ίκτυο και 
επεξηγηµατικό πληροφοριακό έντυπο. 

3. Η επιχείρηση διαθέτει κουτί παραπόνων και βιβλίο εντυπώσεων πελατών (για επιχειρήσεις 
που είναι επισκέψιµες). 

 
Ειδικά τα εργαστήρια χειροτεχνίας / οικοτεχνίας καθώς και λοιπές βιοτεχνίες οι οποίες 
λειτουργούν µε παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής, θα µπορούσαν να διαθέτουν 
επισκέψιµους χώρους µε στόχο την παρουσίαση – προβολή των συγκεκριµένων 
επαγγελµάτων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο υποψήφιος επενδυτής να διαθέτει το 
εργαστήριο ανοιχτό για το κοινό. Η οργάνωση του εργαστηρίου θα πρέπει να έχει στοιχεία 
παιδαγωγικού χαρακτήρα, δεδοµένου ότι ο κύριος στόχος του είναι η γνωριµία του πελάτη µε 
το συγκεκριµένο επάγγελµα και τους τρόπους παραδοσιακής διαδικασίας. Προκειµένου να 
θεωρηθούν τα εργαστήρια αυτά επισκέψιµα, θα πρέπει να τηρούν κάποιες επιπρόσθετες 
προϋποθέσεις, όπως:  
1. θα πρέπει να είναι προσδιορισµένη η περίοδος ή το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, 

οι ώρες κατά τις οποίες είναι δυνατή η διεξαγωγή επισκέψεων καθώς και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας για τον καθορισµό ραντεβού. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι αναρτηµένα 
στην είσοδο της επιχείρησης έτσι ώστε να γίνονται ορατά από το εξωτερικό της. 

2. Κατά την επίσκεψη, απαραίτητη είναι η παρουσία διαθέσιµου ατόµου κατάλληλα 
ενηµερωµένου το οποίο θα αναλαµβάνει την περιήγηση των επισκεπτών στο χώρο. Το 
άτοµο το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την ξενάγηση θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποδεχτεί τους επισκέπτες στα αγγλικά ή σε µία δεύτερη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

3. Η διαρρύθµιση του εργαστηρίου πρέπει να φανερώνει διάθεση υποδοχής και εξασφάλισης 
ποιότητας (καλωσόρισµα, καλαισθησία και καθαρότητα του χώρου υποδοχής, ύπαρξη 
έντυπου ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε το επάγγελµα ή τα έργα κ.τ.λ.). Απαραίτητη είναι 
η ύπαρξη W.C. για τα οποία θα υπάρχει σχετική σήµανση και τα οποία θα είναι πλήρως 
εξοπλισµένα, άψογα συντηρηµένα και καθαρά. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΟ 

Στην …..………. σήµερα, ……../……../………., ηµέρα ……………, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 
1. ……………………… 
2. ……………………… 
3. ……………………… 
4. ……………………… 
5. ……………………… 

αναγνωρίζοντας ότι: 

• Η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος LEADER διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό και 

περιβαλλοντικό υπόβαθρο, 

• Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων αποτελεί σηµαντικό απόθεµα για µια 

αειφόρο και βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, 

• Η αξιοποίηση των πόρων αυτών πρέπει να διασφαλίζει την προστασία και αειφορία του 

φυσικού περιβάλλοντος και να συνδέεται άµεσα µε την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής, 

• Η παραγωγική διαδικασία πρέπει να στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας µε παράλληλη 

αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, 

• Η επίτευξη των προαναφερθέντων πρέπει να βασίζεται στην αντίληψη για συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας και ενθάρρυνση του συλλογικού πνεύµατος και συνεργασίας µεταξύ των 

υποκειµένων της επιχειρηµατικής ανάπτυξης στην περιοχή, 

συµφωνούµε και συναποφασίζουµε µε το παρόν, 

την από κοινού συνεργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών, µε στόχο την προώθηση και 
εδραίωση του παρακάτω πλαισίου προδιαγραφών ποιότητας στις επιχειρήσεις της περιοχής που 
εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό, η τήρηση των οποίων αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση για την ενίσχυση των επενδυτών από το Τοπικό Πρόγραµµα, καθώς και των λοιπών 
πρωτοβουλιών και ενεργειών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές µας. Βασικό σηµείο για την 
επίτευξη των στόχων µας, αποτελεί η δηµιουργία ∆ικτύου επιχειρήσεων της περιοχής. 

Αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα τις βασικές αρχές του ∆ικτύου, που είναι: 

• Η δέσµευση όλων των εµπλεκοµένων στο ∆ίκτυο (φορέων και επιχειρήσεων) να 

συνεργάζονται µεταξύ τους για την προώθηση κοινών στόχων και πολιτικών. 

• Η χρήση κατά κύριο λόγο τοπικών πρώτων υλών. 

• Η ανάδειξη κοινών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην γενικότερη ανάπτυξη της 

περιοχής µέσα από την προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος. 

• Η δέσµευση όλων όσων υιοθετήσουν και αναπτύξουν την έννοια της ποιότητας. 

• Η προσαρµογή της επιχειρηµατικής δράσης στην περαιτέρω ανάδειξη και ανάπτυξη της 

ταυτότητας της περιοχής. 

• Ο σεβασµός στο τοπικό περιβάλλον και η διαχείριση των φυσικών πόρων µε τρόπο που 

διασφαλίζει την αειφορία. 

Επιπλέον, αποδεχόµαστε τους παρακάτω όρους που αφορούν την επιχείρησή µας: 

• Πληρεί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας και τηρεί τα σχετικά έγγραφα, 
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• Τηρεί τις προδιαγραφές ποιότητας και τους όρους συνεργασίας µε τις άλλες επιχειρήσεις που 

έχουν οριστεί από το ∆ίκτυο, 

• Αποδέχεται τους όρους απονοµής σήµατος ως εξής: 

• Υποβάλλεται κατ’ αρχήν αίτηση από την επιχείρηση - φορέα προς το ∆ίκτυο (απαιτείται για την 

εισαγωγή νέων µελών στο ∆ίκτυο). 

• Στη συνέχεια η επιχείρηση – φορέας ελέγχεται από τις αρµόδιες επιτροπές και εφόσον της 

εγκριθεί η απονοµή του σήµατος, υπογράφεται το παρόν συµφωνητικό συνεργασίας και η 

επιχείρηση – φορέας αποκαλείται εφεξής µέλος του ∆ικτύου. 

• Το δικαίωµα χρήσης του σήµατος από τα µέλη του ∆ικτύου είναι δωδεκάµηνης διάρκειας µε 

δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι, σύµφωνα µε τους 

οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα χρήσης.  

• Η µη τήρηση από µέλος οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή των Προδιαγραφών Ποιότητας, 

ή των όρων συνεργασίας αποτελεί λόγο αποβολής του µέλους από το ∆ίκτυο και αφαίρεση 

του σήµατος. 

• Επίσης η, για οποιονδήποτε λόγο, µεταβολή της ιδιότητας µε την οποία το µέλος εντάχθηκε 

στο ∆ικτύου, συνεπάγεται την επανεξέταση της συµµετοχής του. 

• Αν το µέλος του ∆ικτύου σε οποιαδήποτε φάση απολέσει το δικαίωµα χρήσης του σήµατος 

αυτοδικαίως κηρύσσεται έκπτωτο από το ∆ίκτυο. 

• Είναι δυνατή η επανένταξη έκπτωτων µελών µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του 

∆ικτύου και µε την προϋπόθεση ότι αποδέχονται και πληρούν τους όρους του παρόντος. 

• Υποχρεούται να χρησιµοποιεί το σήµα (σύµφωνα µε το λογότυπο που έχει καθορισθεί) ως 

εξής: 

• Ανηρτηµένο σε εµφανές σηµείο στον επαγγελµατικό ή υπηρεσιακό της χώρο και κατά 

προτίµηση στην είσοδο της επιχείρησης. 

• Στις εκδηλώσεις που διοργανώνει και συµµετέχει. 

• Στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εφόσον διαθέτει. 

• Υποχρεούται επίσης να αναρτά τις βασικές αρχές του ∆ικτύου σε ευδιάκριτο σηµείο στον 

χώρο υποδοχής της επιχείρηση. 
• Υποχρεούται να διαθέτει κυτίο παραπόνων – βιβλίο εντυπώσεων το οποίο θέτει στη διάθεση 

του ∆ικτύου. 
• Υποχρεούται να καταβάλει τακτικές και έκτακτες εισφορές όπως ορίζονται από το καταστατικό 

του ∆ικτύου. 
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ελέγχους από το ∆ίκτυο. 
• Υποχρεούται να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ικτύου. 
Το ∆ίκτυο δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από το καταστατικό του, ως 
εξής: 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του ∆ικτύου είναι: 
Ως προς τη βελτίωση της ποιότητας: 

• Η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας εξοπλισµού, λειτουργίας, υπηρεσιών, υγιεινής και 
προστασίας του περιβάλλοντος στους χώρους διαµονής και εστίασης. 

• Η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας στις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού. 
• Η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας στις επιχειρήσεις τροφίµων, στις βιοτεχνίες, χειροτεχνίες, 

οικοτεχνίες. 
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• Ο ορισµός σήµατος το οποίο θα απονέµεται στις επιχειρήσεις που τηρούν τις ανωτέρω 
προδιαγραφές και θα συµµετέχουν στο ∆ίκτυο. 

• Ο καθορισµός του συστήµατος αξιολόγησης και ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών 
ποιότητας και του βαθµού συνεργασίας από τις επιχειρήσεις. 

• Η στενή συνεργασία µε τις τοπικές επαγγελµατικές οργανώσεις των διάφορων κλάδων. 
• Η ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού και όλων των δηµόσιων υπηρεσιών 

µε τακτικές συναντήσεις για τα θέµατα της ποιότητας και τη σηµασία του ∆ικτύου. 
• Η εκπόνηση ερευνών ως προς τους πιθανούς πελάτες (τµήµατα αγοράς), στους οποίους 

µπορεί να απευθύνεται η περιοχή, καθώς και ερευνών ως προς την ικανοποίηση του 
επισκέπτη από τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τα προσφερόµενα προϊόντα στην περιοχή. 

• Η συνεχής αξιολόγηση του έργου του ∆ικτύου – Επαναπροσδιορισµός κριτηρίων ποιότητας 
εφόσον χρειάζεται κλπ. 

 
Ως προς τον έλεγχο των προδιαγραφών ποιότητας από τις επιχειρήσεις: 

Το ∆ίκτυο διενεργεί διπλό έλεγχο ως προς την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας: 
• Έλεγχος αρχικός και περιοδικός / συστηµατικός από τις Επιτροπές Ελέγχου και Πιστοποίησης 

για την απόκτηση ή την ανανέωση του σήµατος. 
• Συνεχής έλεγχος από τους επισκέπτες πελάτες των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις 

υποχρεωτικά πρέπει να τηρούν βιβλία εντυπώσεων / παραπόνων τα οποία συµπληρώνουν οι 
πελάτες. Τα βιβλία αυτά τίθενται στη διάθεση του ∆ικτύου. 

 
Ως προς τη διασφάλιση της συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων: 

Έλεγχος από τις ίδιες Επιτροπές (όπως αναφέρονται παραπάνω) ως προς την τήρηση των 
δεσµεύσεων – συνεργασιών στις επιχειρήσεις όπως: 
• Συνεργασία των ξενοδόχων – εστιατόρων µε επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων της 

περιοχής (για την προµήθεια, κατά το δυνατόν, τόσο προϊόντων διατροφής όσο και υλικών 
κατασκευής ή διακοσµητικών υλικών από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της περιοχής). 

• ∆έσµευση των επιχειρήσεων να παράγουν κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τοπικά προϊόντα. 
• ∆έσµευση των επιχειρήσεων να παράγουν µε τοπικό παραδοσιακό τρόπο κάποια από τα 

προϊόντα τους. 
 
Ως προς την τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων – µελών (των επιχειρήσεων που 

εντάσσονται στο ∆ίκτυο και τους απονέµεται το σήµα: 

• Ενέργειες κοινών δράσεων προώθησης και προβολή των επιχειρήσεων και της περιοχής 
(εκδόσεις έντυπες και ηλεκτρονικές π.χ. οδηγού επιχειρήσεων του ∆ικτύου της περιοχής, 
διαφηµιστικά σποτ στο ραδιόφωνο, website, κοινές εκθέσεις, κοινό καλάθι προϊόντων, κοινές 
εκδηλώσεις, κλπ.). 

• ∆ραστηριότητες µεταφοράς τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις. 
• Υλοποίηση προγραµµάτων και συνεργασιών που σχετίζονται µε την τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής. 
• Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης σύµφωνα µε τις ανάγκες των µελών. 
• ∆ηµιουργία κοινών υποδοµών που θα στηρίξουν τις ανάγκες των µελών. 
 
Το ∆ίκτυο υποχρεούται επίσης να διενεργεί τον έλεγχο των επιχειρήσεων µε τις αρµόδιες 
Επιτροπές µε διαφανή κριτήρια αξιολόγησης. 
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