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1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 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 Δεκεμβρίου 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. "Διατήρηση 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. “Δημιουργία 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 – Δεσμοί 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 Δράσης - ΟΤΔ) 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 Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΕΥΔ 

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 Δημόσιας Δαπάνης 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 ΕΥΔ 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 Δράσης (ΟΤΔ), 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 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) 

 
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 Δράσης - ΟΤΔ), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης. 

Οι ΟΤΔ 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 

Δράσης, 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. 

 

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Μέτοχοι της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., είναι φορείς που ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 

τους εξυπηρετούν συλλογικά συμφέροντα του Δημόσιου 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 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 41,00% 

2 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 15,93% 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 14,79% 

4 ΠΕΔ Ν.ΑΧΑΙΑΣ 5,81% 

5 ΠΑΡΑΛΑΔΩΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 4,76% 

6 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 4,49% 

7 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4,44% 

8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 3,57% 

9 Κ.Τ.Α.Δ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 3,42% 

10 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
1,47% 

11 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΤΡΑΪΚΗ 1918» 
0,18% 

12 
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΑΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
0,06% 

13 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΕΝΑ) 0,04% 

14 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 0,03% 
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Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) 

Για τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος 

LEADER αποφασίζει η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER), μετά από 

σχετική εκχώρηση του αρμοδίου οργάνου της ΟΤΔ. 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 ΕΔΠ 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.Δ.Π. LEADER συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 2/1-8-2008 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/2-

2-2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και  η σύνθεσή της έχει ως εξής: 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

1. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Π.Ε.Δ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ) 
Δημόσια 

 

2. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 
Δημόσια 

 

3. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΟΤΑ) Δημόσια  

4. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Δημόσια  

5. 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΤΡΑΪΚΗ 1918» 
 Ιδιωτικά 

6. 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΑΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Ιδιωτικά 

7. 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
 Ιδιωτικά 

8. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ  Ιδιωτικά 

9. ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ  Ιδιωτικά 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 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: «Δεσμοί 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. 

25567/12.12.2014 απόφαση έγκρισης της 5
ης

 τροποποίησης του Τοπικού Προγράμματος από την 

ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα.  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 3.013.674,78 1.506.837,39 1.506.837,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123: 3.013.674,78 1.506.837,39 1.506.837,39 

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

453.258,89 271.955,33 181.303,56 

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

71.691,40 43.014,84 28.676,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 524.950,29 314.970,17 209.980,12 

L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 
μονάδων  

488.517,07 293.110,24 195.406,83 

L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

354.207,39 212.524,43 141.682,96 

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

784.419,18 470.651,51 313.767,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 1.627.143,64 976.286,18 650.857,46 

L313-1 
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία -περίπτερα 
ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

54.634,93 54.634,93 0,00 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών 

137.940,50 96.558,35 41.382,15 

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

1.777.445,54 1.066.467,33 710.978,21 
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L313-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 

1.438.759,92 863.255,95 575.503,97 

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) 

86.075,67 51.645,40 34.430,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 3.494.856,56 2.132.561,96 1.362.294,60 

L321-2 
Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

458.750,66 458.750,66 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 458.750,66 458.750,66 0,00 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 117.208,45 117.208,45 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322 117.208,45 117.208,45 0,00 

L323-1 

Διατήρηση, 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 0,00 

L323-2 
L323-2α 

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική 
δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια) 

41.971,53 41.971,53 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 0,00 

L323-5 

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 31.459,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323: 685.305,40 653.845,42 31.459,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 9.921.889,78 6.160.460,23 3.761.429,55 

421α Διατοπική συνεργασία 140.000,00 140.000,00 0,00 

421β Διακρατική συνεργασία 66.620,00 66.620,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 421 206.620,00 206.620,00 0,00 

431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 1.169.472,00 1.169.472,00 0,00 

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 62.267,77 62.267,77 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 431 1.231.739,77 1.231.739,77 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 11.360.249,55 7.598.820,00 3.761.429,55 
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Στόχοι του Προγράμματος 

 Διαμόρφωση 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. 

 Διασύνδεση 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 

ΔΗΜΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΠΑΤΡΕΩΝ Ελικίστρα, Μοίρα, Σούλι 

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ Βραχναίικα, Θεριανό, Καμίνια, Μονοδένδρι, Τσουκαλαίικα 

ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 
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, Δρέπανο, Κάτω Καστρίτσι, Πιτίτσα, Ρίο 

(Αγ. Γεώργιος Ρίου - για επενδύσεις σε εκτός σχεδίου 

περιοχές), Πλατάνι, Σελλά, Ψαθόπυργος 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΥΜΗΣ 

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, Δάφνες, Διγελιώτικα, Κουλούρα, Κούμαρη, 

Κουνινά, Μαυρίκι, Μελίσσια, Παρασκευή, Σελινούντας, 

Τέμενη, Χατζή 

ΑΙΓΕΙΡΑΣ Αιγείρα, Αιγές 

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

Πλατάνου, Ποροβίτσα, Συλιβαινιώτικα 

ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 

Άνω Διακοπτό, Διακοπτό, Ελαιώνας, Ελίκη, Ζαχλωρίτικα, 

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

Τράπεζα 

ΕΡΙΝΕΟΥ 
Αρραβωνίτσα, Δαμακίνι, Ζήρια, Καμάρες, Νέος Ερινεός, 

Σαλμενίκο 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

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

Δημητρόπουλο, Δουκαναΐικα, Κρήνη Αιγιαλείας, Λάκκα, 

Λόγγος, Μάγειρας, Μυρόβρυση, Νεραντζιές, Ροδοδάφνη, 

Σελιανίτικα, Τούμπα 
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 Επισημαίνεται, όσον αφορά τις Δημοτικές/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 

Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες (Δ/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 Δημοτικών Ενοτήτων 

(Δ.Ε.) της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος:  

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

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

Δ.Ε. Διακοπτού (Δ.Κ. Διακοπτό, Τ.Κ. Άνω Διακοπτό, Καθολικό, Κερύνεια, Μαμουσιά),  

Δ.Ε. Ωλενίας (Τ.Κ. Πόρτες) και 

Δ.Ε. Λαρίσσου (Τ.Κ. Βελιτσές).  
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5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ     

ΤΗΣ 4ης  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά, ανά υπομέτρο, οι δράσεις του Τοπικού 

Προγράμματος που προκηρύσσονται με την παρούσα 4
η
 Πρόσκληση, καθώς και τα 

χρηματοδοτικά τους στοιχεία.  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ 
Ενδεικτικό 
Συνολικό 

Κόστος (€) 

Ενδεικτική Δ.Δ. 
(Κοινοτική & 

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

486.828,52 243.414,26 
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312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 

250.000,00 150.000,00 

312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

101.961,20 61.176,72 

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

120.000,00 72.000,00 
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313-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
χώρων εστίασης και αναψυχής 

488.246,03 292.947,62 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.447.035,75 819.538,60 

 

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. 

Δράση 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).  

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. 

 

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. 

 Δεν 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. 

 Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου εφαρμογής του 

Τοπικού Προγράμματος.  
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 486.828,52 

Δημόσια Δαπάνη 243.414,26 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 231.243,55 

Εθνική Συμμετοχή 12.170,71 

Ιδιωτική Συμμετοχή 243.414,26 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 50 % 

 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση κατά την 

αξιολόγηση) στους Δήμους 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 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

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. 

Δράση 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 ΚΑΔ 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. 

 Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου εφαρμογής του 

Τοπικού Προγράμματος.  
 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 250.000,00 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 142.500,00 

Εθνική Συμμετοχή 7.500,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή 100.000,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 

 

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. 
 

6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

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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Δράση 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 ΚΑΔ 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. 

 Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου εφαρμογής του 

Τοπικού Προγράμματος.  

 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 101.961,20 

Δημόσια Δαπάνη 61.176,72 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 58.117,88 

Εθνική Συμμετοχή 3.058,84 

Ιδιωτική Συμμετοχή 40.784,48 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 

 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. 

 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

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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Δράση 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 ΚΑΔ 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. 

 Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου εφαρμογής του 

Τοπικού Προγράμματος.  

 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 120.000,00 

Δημόσια Δαπάνη 72.000,00 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 68.400,00 

Εθνική Συμμετοχή 3.600,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή 48.000,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 

 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. 

 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

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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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. 

Δράση 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. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου εφαρμογής του 

Τοπικού Προγράμματος.  

 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

Συνολικό Κόστος 488.246,03 

Δημόσια Δαπάνη 292.947,62 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 278.300,24 

Εθνική Συμμετοχή 14.647,38 

Ιδιωτική Συμμετοχή 195.298,41 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 60 % 

 
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. 

 
6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

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 ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 (ΔΡΑΣΗ L123α) 

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του 

λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη 

λειτουργία της μονάδας. 

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

συνολικής επένδυσης. 

5. Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του 

γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης. 

6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας 

δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου 

σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη 

διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των 

παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού. 

7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση 

του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε 

αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική 

πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. 

8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με 

ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

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

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 (ΔΡΑΣΗ 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. Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων 

για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να 

ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 
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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. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός 

στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 

21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. 

22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος 

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

(ΥΠΟΜΕΤΡΑ L312, L313) 

 

Υπομέτρο L312: "Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων" 

Δράσεις L312-1, L312-2, L312-3 

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών 

εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κλπ. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με 

δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κλπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

μεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, 

δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες 

σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση 

του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών 

εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κλπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους 

είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.  

8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους 

δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης 

για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού 

κόστους. 

 

Υπομέτρο L313: "Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων" 

Δράση L313-6 

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κλπ. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με 

δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις κλπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

μεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, 

δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες 

σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 
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6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση 

του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους 

δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των 

συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους. 
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MH ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 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. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του 

έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κλπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την 

προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. 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. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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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 οι ΚΥΑ 6102/2012 και 24958/2013 

τροποποίησης αυτής, 

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

16254/2012 τροποποίησης αυτής, 

- 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, 

- ο Καν (EK) 1698/2005 και ο Καν (EK) 1974/2006, 

- 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). 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.   26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   
 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.   27 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α 

 "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ 

Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων 

τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. 

Δράση 1.4: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και 

παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. 

Δράση 1.5: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία 

της δημόσιας υγείας.  

Δράση 1.6: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες 

κλπ.). 

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 

Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας 

γάλακτος. 

Δράση 2.2: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι 

βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.  

Δράση 2.4: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων 

γάλακτος. 

Δράση 2.5: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 

γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. 

Δράση 2.6: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός - επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 

(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ:  ΑΥΓΑ 

Δράση 3.1.1:  Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

Δράση 3.1.2:  Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων 

τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

Δράση 3.1.3:  Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα 

αυγά. 

Δράση 3.1.4: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 

τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά 

κλπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων. 

4. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
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ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ:  ΜΕΛΙ 

Δράση 4.1: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

υφισταμένων μονάδων τυποποίησης - επεξεργασίας - μεταποίησης - συσκευασίας μελιού. 

Δράση 4.2: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης - συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές 

περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης - επεξεργασίας - μεταποίησης βιολογικού 

μελιού. 

Δράση 4.3: Ίδρυση - εκσυγχρονισμός - επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή 

σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ. 

Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας 

του Καν. 797/2004. 

5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

Δράση 5.1: Ίδρυση - επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

Δράση 5.2: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

Δράση 5.3: Ίδρυση - επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.  

Δράση 5.4: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.  

6. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Δράση 6.1: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις 

αερισμού ή με ψυχρό αέρα.  

Δράση 6.2: Εκσυγχρονισμός - βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 

Δράση 6.3: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών. 

Δράση 6.4:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων 

δημητριακών. 

Δράση 6.5: Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & 

ψύξης. 

Δράση 6.6: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας - τυποποίησης ρυζιού.  

Δράση 6.7: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης 

ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης 

- συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.  

Δράση 6.8: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων. 

Δράση 6.9: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε ορεινές περιοχές. 

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α) Ελαιόλαδο 

Δράση 7.1: Ελαιοτριβεία  

α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με 

προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.  

β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων. 
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γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές περιοχές, από βιολογική πρώτη ύλη.  

Δράση 7.2: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων 

ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

Δράση 7.3:  Ιδρύσεις - επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων 

ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 

προϊόντος. 

Δράση 7.4: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση 

της δυναμικότητας. 

Β) Άλλα Έλαια 

Δράση 7.5: Ίδρυση - επέκταση – εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας. 

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 

Δράση 8.1: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της 

δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 

Δράση 8.2: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων 

και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, 

χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

Δράση 8.3: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 

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

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

και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Δράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για 

την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους. 

9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

I. Στο επίπεδο της εμπορίας 

Δράση 9.1: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 

αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. 

Δράση 9.3: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 

συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών 

οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. 

II. Στο επίπεδο της μεταποίησης 

Δράση 9.7: Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας 

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

 τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

 την παραγωγή νέων προϊόντων, 

χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

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

α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα  
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 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. 

Δράση 9.9: Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισμός και 

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

 στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

 στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

β) Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική 

συσκευασία. 

Δράση 9.10: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων 

των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την 

παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών. 

Δράση 9.11: Μεταποίηση ξηρών καρπών. 

Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων 

μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κλπ. 

Δράση 9.12: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 

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

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

III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών  

Δράση 9.13: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση 

δυναμικότητας. 
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Δράση 9.14: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και 

γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων. 

Δράση 9.15: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, 

για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας. 

ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων 

Δράση 9.16: Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, 

συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης 

γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: 

 προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας, 

 τσιπς ή σνακς πατάτας κλπ. 

 άλλα νέα προϊόντα. 

 

Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στη δράση L123α επενδυτικά σχέδια του Τομέα 

Οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη 

Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που 

έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών). 

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 

Δράση 10.1: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση 

υφισταμένων μονάδων. 

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

β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 

Δράση 10.2: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από 

συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δράση 12.1: Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και 

τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  

13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Δράση 13.1: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών. 

Δράση 13.2: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και 

επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 

2082/92 και Καν.(ΕΚ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που 

καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Ενδεικτικός Πίνακας Επιλέξιμων Κλάδων 

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

 

Κ.Α.Δ. 

2008 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

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 
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32.20.1 

Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, 

ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών· μηχανισμών 

για μουσικά κουτιά 

32.20.2 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων 

47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 

47.25.2 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

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

καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών 

96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
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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 Δ/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   

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

       

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 ΟΤΔ που ορίζεται 
από την προκήρυξη του υπομέτρου. 

      
Aρ. πρωτ. που δίνεται από την ΟΤΔ 

(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. 

     
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. 

     
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. 

     

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 

2.15 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 

εκτέλεσης της 
πράξης 

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. 

     
παρατήρηση 2 επί των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας 

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 
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3.5 Ο υποψήφιος δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή 
υπάλληλος ΝΠΔΔ 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 Δ/ντα Σύμβουλο 
και το νόμιμο εκπρόσωπο. Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση 
Συνεταιρισμών. 

     
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. 

     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. 

     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 του 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. 

     
Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1)  και 

παρατήρηση 4 επί των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας 

3.12 Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση 
της πρόσκλησης) μέλος του Δ.Σ., του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και 
της Υπηρεσιακής Δομής της ΟΤΔ ή/και δεν είναι σύζυγος ή συγγενής α' 
βαθμού αυτών ή/και δεν αποτελεί παρένθετο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο αυτών. 

      
Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1)  και 

παρατήρηση 5 επί των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας 
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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 

Δ/Α = Δεν 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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Διευκρινίσεις 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 Δηλώσεις 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 Δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το 

νομικό πρόσωπο υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 

 Δικαιολογητικά 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 Δήλωσή 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 πληροί 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 Δ.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 ΟΤΔ 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 Δήλωση 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 Δήλωση 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 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 41 

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.Δ. 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 Δήλωση 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 Δήλωση 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 Δήλωση 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 Νομικών Προσώπων, απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου τους για υποβολή πρότασης. 

 
Δεν δύνανται να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των Υπομέτρων L312 και 

L313 της παρούσας Προκήρυξης δικαιούχοι του υπομέτρου L311, οι οποίοι είναι όσοι 

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

o Αντλούν τουλάχιστον το 35% του ατομικού τους εισοδήματος από γεωργικές 

δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα δεν 

αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από 

50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης τους, ή 

o Αντλούν τουλάχιστον το 35% του ατομικού του εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες 

(γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην υπερπόντιας – δασικές 

δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι 

τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές – 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και 

παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο 

μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης. 

o Είναι Νέοι Γεωργοί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του μέτρου 112 "Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ. 

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

εφόσον πρόκειται για έργο προγράμματος που υλοποίησε ή υλοποιεί η ΟΤΔ. 

 
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, Δ/ντα Συμβούλου ή του Διαχειριστή. 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 Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα 

του ιδιωτικού τομέα, όπως Νομαρχία, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, 

Επιμελητήρια κλπ. 
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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.  

 
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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(Υπόδειγμα 1) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
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) Δεν 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. Δεν αποτελώ δικαιούχο του τοπικού προγράμματος και δεν έχω υποβάλει περισσότερες 

της μιας προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Δεν αποτελώ 

εταίρο/μέτοχο νομικού προσώπου που είναι δικαιούχος στο τοπικό πρόγραμμα LEADER 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), 

6. Δεν είμαι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός, 

7. Μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δε μου έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις 

για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση 

έργων, 

8. Δεν  είμαι και δεν ήμουν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης μέλος του Δ.Σ., του 

Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής Δομής της ΟΤΔ ή/και δεν είμαι 

σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού  αυτών ή/και  δεν αποτελώ παρένθετο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο αυτών, 

9. Δεν έχω αμετάκλητα καταδικαστεί για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική μου 

δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα, 

10. Δεν 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, 

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. Δεν απασχολώ προσωπικό στην επιχείρησή μου (συμπληρώνεται σε περίπτωση που 

ισχύει), 
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12. Δεν έχω επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 

ενισχύσεων (συμπληρώνεται σε περίπτωση που ισχύει), 

13. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού μου σχεδίου θα συμμετάσχω σε δίκτυο 

επιχειρήσεων, με την ένταξη της επιχείρησής μου είτε στο Διεπαγγελματικό Δίκτυο 

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). 

14. Δεσμεύομαι 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 ΔΗΛΩΣΗ (Υπόδειγμα 2) 

 
Υπεύθυνη Δήλωση 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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(Υπόδειγμα 2) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

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

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

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

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη ή/και 

Διαχειριστή……….. ………..(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: ....................................................................... 

Δηλώνω 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 13
ης

 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 ΜΟΝΑΔΕΣ 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. 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 51 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 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 Δήλωσης) 

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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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

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

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

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

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη ή/και 

Διαχειριστή……….. ………..(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 Δήλωσης) 

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) 

Διεύθυνση της 

εταιρικής έδρας 

Αριθμός μητρώου 

και ΑΦΜ 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος 

του Προέδρου ή/και Δ/ντος 

Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη 

ή/και Διαχειριστή (για Ν.Π.) 

Α.    

Β.    

Γ.    

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 56 

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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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

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

πίνακα Β) 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

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

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

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

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη ή/και 

Διαχειριστή……….. ………..(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 - Δράση L123α 

Κωδ.  Κριτήριο 
Βαθμο-
λογία 

Βαρύτητα Δικαιολογητικά 

Α1 
Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας 

 4%   

  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    

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 3% 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 Διεπαγγελματικό Δίκτυο 
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, βιολογικών 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, βιολογικών 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, βιολογικών 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, βιολογικών 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 

Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  10% 

οι υφιστάμενες θέσεις 
απασχόλησης 

αποδεικνύονται 
σύμφωνα με την 

παρατήρηση 3 των 
κριτηρίων 

επιλεξιμότητας και την 
παρατήρηση 7 των 
κριτηρίων επιλογής 

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5    

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης 0-0,5    

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος  10%   

Δ2.1 
Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται 
από ΑΠΕ 

0-0,2  
Λογαριασμοί ΔΕΗ του 
τελευταίου έτους και 

σχετική μελέτη 

Δ2.2 
Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων 

0/0,2    

Δ2.3 
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή 
σχετικού συστήματος 

0-0,2  
Λογαριασμοί ΔΕΗ του 

τελευταίου έτους 

Δ2.4 
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή 
σχετικού συστήματος 

0-0,2    

Δ2.5 
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 

Κωδ. Κριτήριο 
Βαθμο-
λογία 

Βαρύτητα Δικαιολογητικά 

Α1 
Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου 
υποψηφιότητας 

 4%   

  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    

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 3% 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 

Γ1 Σκοπιμότητα της πρότασης  10%   
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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  8%   

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 Διεπαγγελματικό Δίκτυο 
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  4%   

  
Διατηρητέο 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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Δ1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  9% 

οι υφιστάμενες θέσεις 
απασχόλησης 

αποδεικνύονται 
σύμφωνα με την 

παρατήρηση 3 των 
κριτηρίων 

επιλεξιμότητας και την 
παρατήρηση 7 των 
κριτηρίων επιλογής 

Δ1.1 αύξηση απασχόλησης 0-0,5    

Δ1.2 θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης 0-0,5    

Δ2 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος  9%   

Δ2.1 
Ποσοστό των ενεργειακών αναγκών που 
καλύπτονται από ΑΠΕ 

0-0,2  
Λογαριασμοί ΔΕΗ του 
τελευταίου έτους και 

σχετική μελέτη 

Δ2.2 
Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών 
αποβλήτων 

0/0,2    

Δ2.3 
Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας με την 
εφαρμογή σχετικού συστήματος 

0-0,2  
Λογαριασμοί ΔΕΗ του 

τελευταίου έτους 

Δ2.4 
Ποσοστό εξοικονόμησης νερού με την εφαρμογή 
σχετικού συστήματος 

0-0,2    

Δ2.5 
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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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, Δ/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 Δ 

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.  

3. Ειδικά για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Σκοπιμότητα της πρότασης" στα πλαίσια της 

δράσης L123α, προτεραιότητα θα δοθεί (με επιπλέον μοριοδότηση) στις Δημοτικές Ενότητες 

(Δ.Ε.) και στους τομείς όπου παρουσιάζεται σημαντική σχετική δραστηριότητα, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα, ως εξής: 

Ζωική παραγωγή 

 Τυροκομεία: Δ.Ε. Ωλενίας, Λαρίσσου, 

 Παραγωγή γιαουρτιού:  Δ.Ε. Ωλενίας, Λαρίσσου, Αιγίου, 

 Τυποποίηση μελιού:  Δ.Ε. Αιγίου, Διακοπτού, Μεσσάτιδας, Ωλενίας. 

Φυτική  παραγωγή 

Ελαιόλαδο / επιτραπέζια ελιά: Δ.Ε. Αιγίου, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Ωλενίας, 

Μεσσάτιδας, Ερινεού, 

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

Διακοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας, 

Οπωροκηπευτικά: Δ.Ε. Λαρίσσου, Αιγίου, Μόβρης, Δύμης, Αιγείρας, Αιγίου, 

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

Βραχναιίκων, Ακράτας, Λαρίσσου, Διακοπτού, 

Αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά: Δ.Ε. Διακοπτού, 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, 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:  

Γ2.1 "Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και συμμετοχή σε δίκτυα": 
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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 

Διεπαγγελματικό Δίκτυο 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 5 του παρόντος υλικού, όπου περιλαμβάνεται και 

Σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας του Δικτύου, 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: 

Α: "τεχνολογική καινοτομία" 
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o Προϊόντος & 

o Διαδικασίας 

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 "Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης": 

Ως θέση απασχόλησης 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. 

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: 

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 
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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 ΟΑΕΔ. 

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 O δικαιούχος υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 16 μηνών, στα χρονικά όρια 

τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών του, να καλύψει τις θέσεις απασχόλησης σε 

ισοδύναμες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) που προβλέπονται στη σύμβαση με την 

ΟΤΔ. 

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.  

Επιπλέον, για την αξιολόγηση του κριτηρίου στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που εγκαθιστούν 

ΑΠΕ (υποκριτήριο Δ2.1), λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί ΔΕΗ του τελευταίου έτους, 

καθώς και η σχετική υποβληθείσα μελέτη προσδιορισμού του προς εκμετάλλευση ενεργειακού 

δυναμικού ΑΠΕ. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των λοιπών υποκριτηρίων (Δ2.2 - Δ2.5), ενδεικτικές ενέργειες 

που μπορούν να ληφθούν υπόψη είναι (κατά περίπτωση) οι εξής: 

Δ2.2 Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων 
 Διαχωρισμός 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. 

Δ2.3 Εξοικονόμηση ενέργειας 
Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού 
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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. 

Δ2.4 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. 

Δ2.5 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS, 

εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL), 

ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 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 ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

      

ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Ε
Ρ

Γ
Α

 Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Η
Σ

 Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις μ
2
 1,50 

Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ 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 

  

        

ΟΜΑΔΑ 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 μ
2
 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 μ
2
 4,00 

ΠΧ.05 Υπαίθριος χώρος στάθμευσης αποκ. Παρατήρηση 3 

ΠΧ.06 Διαμόρφωση με 3Α μ
2
 3,00 

ΠΧ.07 
Πλακοστρώσεις με υπόστρωμα μπετόν και λίθινες 
πλάκες μ

2
 45,00 

ΠΧ.08 Πλάκες πεζοδρομίου μ
2
 25,00 

ΠΧ.09 Κυβόλιθοι μ
2
 15,00 

ΠΧ.10 Ασφαλτόστρωση (βάση-υπόβαση-τάπητας) μ
2
 14,00 

ΠΧ.11 Κράσπεδα μ.μ. 15,00 

  

        

ΟΜΑΔΑ Γ 

Χ
Ω

Μ
Α

Τ
Ο

Υ
Ρ

Γ
ΙΚ

Α
 

01.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις μ
3
 4,00 

01.02 Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδης μ
3
 6,50 

01.03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις μ
3
 15,00 

01.04 Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής μ
3
 3,50 

01.05 Ειδικές επιχώσεις μ
3
 11,00 

  

        

Κ
Α

Θ
Α

ΙΡ
Ε

Σ
Ε

ΙΣ
 

02.01 Καθαιρ.πλινθοδομής μ
3
 50,00 

02.02 Καθαιρ.πλινθοδομής με ισχνό κονίαμα μ
3
 50,00 

02.03 Καθαιρ.αόπλου σκυροδέματος μ
3
 50,00 

02.04 Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματο μ
3
 90,00 

02.05 Καθαιρ.επιχρησμάτων μ
2
 6,00 

02.06 Καθαιρ.τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών μ
2
 8,00 

02.07 Καθαιρ.ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων τεμ 10,00 
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02.08 Καθαίρεση  ημίξεστης .ή ξεστής λιθοδομής μ
3
 30,00 

02.09 Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντώς τύπου μ
2
 15,00 

02.10 Καθαίρεση επικεράμωσης  μ
2
 5,50 

          

Σ
Κ

Υ
Ρ

Ο
Δ

Ε
Μ

Α
Τ

Α
 

03.01 Οπλισμένο σκυρόδεμα μ
3
 250,00 

03.02 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων μ
3
 90,00 

03.03 Εξισωτικές στρώσεις μ
2
 12,00 

03.04 Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος μ
2
 15,00 

03.05 Σενάζ δρομικά μ.μ. 10,00 

03.06 Σενάζ μπατικά μ.μ. 20,00 

03.07 Μανδύας χυτού σκυροδέματος μ
3
 350,00 

03.08 Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος μ
2
 110,00 

03.09 Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων μ
3
 150,00 

03.10 ΙΚΑ Σκυροδεμάτων αποκ. Παρατήρηση 1 

         

ΟΜΑΔΑ Δ 

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 μ
3
 100,00 

04.04 Πλινθοδομές δρομικές μ
2
 12,00 

04.05 Πλινθοδομές μπατικές μ
2
 20,00 

04.06 Τσιμεντολιθοδομές μ
2
 20,00 

04.07 Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί μ
2
 25,00 

04.08 Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές μ
2
 38,00 

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

04.10 Τοιχοποιία από YTONG (15cm) μ
2
 25,00 

04.11 ΙΚΑ Τοιχοποιίας αποκ. Παρατήρηση 1 

          

Ε
Π

ΙΧ
Ρ

ΙΣ
Μ

Α
Τ

Α
 

05.01 Αβεστοκονιάματα τριπτά μ
2
 12,00 

05.02 
Αβεστοκονιάματα τριπτά                            (με 
kourasanit) μ

2
 22,00 

05.03 Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου μ
2
 16,00 

05.04 Ετοιμο επίχρισμα μ
2
 16,00 

05.05 Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών   μ
2
 18,00 

05.06 ΙΚΑ Επιχρισμάτων αποκ. Παρατήρηση 1 

          

Ε
Π

Ε
Ν

Δ
Υ

Σ
Ε

ΙΣ
 Τ

Ο
ΙΧ

Ω
Ν

 06.01 Με πλακίδια πορσελάνης μ
2
 40,00 

06.02 Με λίθινες πλάκες μ
2
 45,00 

06.03 Με ορθογωνισμένες πλάκες μ
2
 50,00 

06.04 Με πέτρα στενάρι μ
2
 65,00 

06.05 Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) μ
2
 100,00 

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

06.07 Επενδύσεις με διακοσμητικά τούβλα μ
2
 45,00 

          

Σ
Τ

Ρ
Ω

Σ
Ε

ΙΣ
  
 

Δ
Α

Π
Ε

Δ
Ω

Ν
 07.01 Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους μ

2
 30,00 

07.02 Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ) μ
2
 40,00 

07.03 Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες  μ
2
 43,00 

07.04 Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) μ
2
 110,00 
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07.05 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ. μ
2
 40,00 

07.06 Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας  μ
2
 50,00 

07.07 Με λωρίδες αφρικανικής  ξυλείας  μ
2
 90,00 

07.08 Με λωρίδες δρυός μ
2
 80,00 

07.09 Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρης μ
2
 120,00 

07.10 Βιομηχανικό δάπεδο μ
2
 10,00 

07.11 Βιομηχανικό δάπεδο με επάλειψη ρητίνης μ
2
 35,00 

07.12 ΙΚΑ Επιστρώσεων αποκ. Παρατήρηση 1 
  

        

ΟΜΑΔΑ Ε 

Κ
Ο

Υ
Φ

Ω
Μ

Α
Τ

Α
 

08.01 Πόρτες πρεσσαριστές κοινές μ
2
 120,00 

08.02 Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF μ
2
 180,00 

08.03 
Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά 
κλπ μ

2
 290,00 

08.04 Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά μ
2
 320,00 

08.05 Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς  μ
2
 300,00 

08.06 Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία μ
2
 200,00 

08.07 Υαλοστάσια από ορενγκονταιν μ
2
 250,00 

08.08 Σκούρα από σουηδική ξυλεία  μ
2
 180,00 

08.09 Σκούρα από ορεγκονταιν μ
2
 280,00 

08.10 Σιδερένιες πόρτες μ
2
 100,00 

08.11 Σιδερένια παράθυρα μ
2
 100,00 

08.11.1 Σιδερένια παράθυρα με κάγκελα μ
2
 150,00 

08.12 Bιτρίνες αλουμινίου  μ
2
 300,00 

08.13 
Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα 
αλουμινίου μ

2
 300,00 

08.13.1 Δίφυλλο παράθυρο με παντζούρι λευκό μ
2
 480,00 

08.13.2 Δίφυλλο παράθυρο με παντζούρι έγχρωμο μ
2
 530,00 

08.13.3 Μπαλκονόπορτα με παντζούρι, λευκή μ
2
 450,00 

08.13.4 Μπαλκονόπορτα με παντζούρι, έγχρωμη μ
2
 580,00 

08.13.5 Εσωτερική πόρτα λευκή μ
2
 250,00 

08.13.6 Εσωτερική πόρτα έγχρωμη μ
2
 350,00 

08.14 Υαλοστάσια  αλουμινίου με θερμοδιακοπή μ
2
 480,00 

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

08.16 
Δίφυλλη 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) μ
2
 οψης 160,00 

09.02 Ντουλάπες (ανιγκρέ) μ
2
 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 μ
2
 15,00 

10.02 Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών μ
2
 8,00 

10.03 Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου μ
2
 5,00 

10.04 Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους μ
2
 4,00 
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ΟΜΑΔΑ 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
Δ

Ο
Ρ

Ο
Φ

Ε
Σ

 

14.01 Από γυψοσανίδες μ
2
 30,00 

14.02 Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό μ
2
 25,00 

14.03 Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης μ
2
 40,00 

 

      

Ε
Π

ΙΚ
Α

Λ
Υ

Ψ
Ε

ΙΣ
 

15.01 
Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα 
σκυροδεμ. μ

2
 65,00 

15.02 Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια μ
2
 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 μ
2
 4,00 

17.01.1 Υδροχρωματισμοί με σπατουλάρησμα μ
2
 6,00 

17.02 Πλαστικά επί τοίχου μ
2
 8,00 

17.03 Πλαστικά σπατουλαριστά μ
2
 12,00 

17.04 Τσιμεντοχρώματα μ
2
 10,00 

17.05 Ντουκοχρώματα μ
2
 16,00 

17.06 Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών  μ
2
 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 

          

Δ
ΙΑ

Φ
Ο

Ρ
Ε

Σ
 

Ο
ΙΚ

Ο
Δ

/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
ΙΔ

Η
 

Υ
Γ

ΙΕ
ΙΝ

Η
Σ

 19.01 Πλήρες σέτ λουτρού αποκ 600,00 

19.02 Σέτ WC αποκ 350,00 

      

ΟΜΑΔΑ Ζ 

Υ
Δ

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 

          

Θ
Ε

Ρ
Μ

Α
Ν

Σ
Η

 

Κ
Λ

Ι

Μ
Α

Τ
ΙΣ

Μ
Ο Σ
 

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) μ
2
/κατ 15,00 

23.02 Κατοικίας (καλοδιώσεις,ρευματολήπτες) μ
2
/κατ 20,00 

23.03 Καταστήματος (Σωληνώσεις) μ
2
/κατ 12,00 

23.04 Καταστήματος (καλοδιώσεις ρευματολήπτες) μ
2
/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 

          

Δ
ΙΑ

Φ
. 

Η
/Μ

 

Ε
Ρ

Γ
Α

Σ
ΙΕ

Σ
 

25.01 Ηλιακός συλλέκτης τεμ 1.300,00 

          

ΟΜΑΔΑ 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 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 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) Διαμόρφωση 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. 
- Δάπεδα 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1. ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Η παρακάτω λίστα κριτηρίων παρατίθεται για τον έλεγχο των επιχειρήσεων ως προς την 

ένταξη τους στο Δίκτυο. Η λίστα αυτή θα λειτουργήσει ως λίστα ελέγχου (check-list) και εφόσον 

η επιχείρηση διαθέτει όλα τα κριτήρια θα εντάσσεται στο Δίκτυο. 

Προϋπόθεση για να συμμετέχει οποιαδήποτε επιχείρηση στο Δίκτυο είναι να διαθέτει όλες τις 

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις σύμφωνα με το Νόμο.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - 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 Δικτύου.  

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 Δίκτυο και επεξηγηματικό πληροφοριακό έντυπο για το Δίκτυο. 

 

6.  Διαχωρισμός πρώτων υλών και νωπών προϊόντων.  

7.  Δεν 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.  

ΔΙΚΤΥΟ 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) – ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ / ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 

– ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (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 Δικτύου 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 Δίκτυο 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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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ 

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 Δικτύου επιχειρήσεων της περιοχής. 

Αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τις βασικές αρχές του Δικτύου, που είναι: 

 Η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων στο Δίκτυο (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 Δίκτυο, 

 Αποδέχεται τους όρους απονομής σήματος ως εξής: 

 Υποβάλλεται κατ’ αρχήν αίτηση από την επιχείρηση - φορέα προς το Δίκτυο (απαιτείται για την 

εισαγωγή νέων μελών στο Δίκτυο). 

 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 Δικτύου. 

 Το δικαίωμα χρήσης του σήματος από τα μέλη του Δικτύου 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 Δίκτυο και αφαίρεση 

του σήματος. 

 Επίσης η, για οποιονδήποτε λόγο, μεταβολή της ιδιότητας με την οποία το μέλος εντάχθηκε 

στο Δικτύου, συνεπάγεται την επανεξέταση της συμμετοχής του. 

 Αν το μέλος του Δικτύου σε οποιαδήποτε φάση απολέσει το δικαίωμα χρήσης του σήματος 

αυτοδικαίως κηρύσσεται έκπτωτο από το Δίκτυο. 

 Είναι δυνατή η επανένταξη έκπτωτων μελών με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του 

Δικτύου 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 Δικτύου σε ευδιάκριτο σημείο στον 

χώρο υποδοχής της επιχείρηση. 

 Υποχρεούται να διαθέτει κυτίο παραπόνων – βιβλίο εντυπώσεων το οποίο θέτει στη διάθεση 

του Δικτύου. 

 Υποχρεούται να καταβάλει τακτικές και έκτακτες εισφορές όπως ορίζονται από το καταστατικό 

του Δικτύου. 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ελέγχους από το Δίκτυο. 

 Υποχρεούται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δικτύου. 

Το Δίκτυο δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από το καταστατικό του, ως 

εξής: 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δικτύου 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 Δίκτυο. 

 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 Δικτύου. 

 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 Δικτύου – Επαναπροσδιορισμός κριτηρίων ποιότητας 

εφόσον χρειάζεται κλπ. 

 
Ως προς τον έλεγχο των προδιαγραφών ποιότητας από τις επιχειρήσεις: 

Το Δίκτυο 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 Δικτύου. 

 
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). 

 Δέσμευση των επιχειρήσεων να παράγουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τοπικά προϊόντα. 

 Δέσμευση 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 Δίκτυο 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 Δικτύου της περιοχής, 

διαφημιστικά σποτ στο ραδιόφωνο, website, κοινές εκθέσεις, κοινό καλάθι προϊόντων, κοινές 

εκδηλώσεις, κλπ.). 

 Δραστηριότητες 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. 

 Δημιουργία κοινών υποδομών που θα στηρίξουν τις ανάγκες των μελών. 

 

Το Δίκτυο υποχρεούται επίσης να διενεργεί τον έλεγχο των επιχειρήσεων με τις αρμόδιες 

Επιτροπές με διαφανή κριτήρια αξιολόγησης. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1. ……………………… 
2. ……………………… 
3. ……………………… 
4. ……………………… 
5. ………………………
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 Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του 
υπομέτρου L431β του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER»  

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 
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Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 
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