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ΕΡ: Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε αν η ανέγερση καταλυμάτων τύπου 

τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην περιοχή της παραλίας Ρίου Πατρών και 

συγκεκριμένα επί της οδού Ποσειδώνος είναι επιλέξιμη για ένταξη στο πλαίσιο της 2ης 

προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Ν. 

Αχαΐας. 

ΑΠ: Σας γνωρίζουμε ότι, εφ’ όσον η προτεινόμενη επένδυση βρίσκεται εντός των ορίων του 

οικισμού Ρίου δεν είναι επιλέξιμη, καθώς προϋπόθεση του Τοπικού Προγράμματος για το 

Διαμέρισμα του Ρίου είναι οι επενδύσεις να υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές. 

Με τη διατύπωση «εκτός σχεδίου περιοχές», που αναφέρεται στον καθορισμό της 

περιοχής παρέμβασης του Τοπικού μας Προγράμματος LEADER, εννοούνται οι εκτός 

σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών περιοχές, για τα Δημοτικά/Τοπικά Διαμερίσματα όπου 

προβλέπεται η συγκεκριμένη προϋπόθεση (συμπεριλαμβανομένου και του Διαμερίσματος 

του Ρίου). 

Όσον αφορά την ανέγερση της συγκεκριμένης μορφής καταλύματος (τουριστικές 

επιπλωμένες κατοικίες) είναι επιλέξιμη, εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες 

χωρικές προϋποθέσεις, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη 

δράση. 

(Ενημέρωση: 19/10/2012) 

 

ΕΡ: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Η΄ ΙΣΧΥΕΙ 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ; 

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η΄ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ; 

ΑΠ: Το Τοπικό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» στην Αχαΐα, έχει σαν 

περιοχή παρέμβασης (περιοχή στην οποία μπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις) την 

περιοχή που αναφέρεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την υπόλοιπη περιοχή του Νομού Αχαΐας η 

οποία δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης LEADER, εξετάζεται από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πιθανότητα επαναπροκήρυξης (2η Προκήρυξη) για 

ιδιωτικά έργα στα πλαίσια των Μέτρων 311-312-313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, τα 

οποία είναι αντίστοιχης φύσεως με τα Υπομέτρα L311-L312-L313 του Τοπικού 

Προγράμματος LEADER.  

Σε περίπτωση που γίνει επαναπροκήρυξη του Άξονα 3, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από 

την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία αποτελεί τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό για την 

υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

(Ενημέρωση: 26/10/2012) 
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ΕΡ: Θα επιθυμούσα να σας ρωτήσω κατά πόσον μπορεί να ενισχυθεί ο τομέας ' ίδρυση/ 

εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ζωοτροφών'. 

Ο τομέας των ζωοτροφών δεν περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους τομείς της δράσης L123α 

του Άξονα 4 του ΠΑΑ (Προσέγγιση LEADER). Σας γνωρίζουμε ωστόσο, ότι ο τομέας των 

ζωοτροφών περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους τομείς του μέτρου 123Α του Άξονα 1 του 

ΠΑΑ.  

 

ΕΡ: Σας παρακαλώ να με πληροφορήσετε, αν εντάσσεται στο τρέχον πρόγραμμα LEADER 

δραστηριότητα ίδρυσης παιδικής κατασκήνωσης με αθλητικές δραστηριότητες και τόπο 

εγκατάστασης: Δαμακίνι, Δ.Ε. Ερινεού, του δήμου Αιγίου. 

ΑΠ: Σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να υποβληθεί στα 

πλαίσια  της δράσης L312-2 του Τοπικού Προγράμματος LEADER (ως παιδική εξοχή), καθώς 

δεν υπάγεται στην κατηγορία των Οργανωμένων Τουριστικών κατασκηνώσεων (camping). 

Παράλληλα, η Κοινότητα Δαμακινίου της Δ.Ε. Ερινεού περιλαμβάνεται στην περιοχή 

παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος.  

 (Ενημέρωση: 6/11/2012) 

 

ΕΡ: 1) Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Δράσης L313-5 και τις σχετικές Κ.Υ.Α. 

(2974/710/2009 & 722/3427/2010), στις επιλέξιμες λειτουργικές μορφές τουριστικών 

καταλυμάτων του ΥπΑΑΤ περιλαμβάνεται και η ίδρυση ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. Επειδή 

σε κάποια άλλα τοπικά προγράμματα, η συγκεκριμένη λειτουργική μορφή αποκλείεται από 

τις ενισχυόμενες επενδύσεις, θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι στο τοπικό πρόγραμμα της 

Αχαΐας δεν τίθεται ο συγκεκριμένος περιορισμός. 

2) Στη Δράση L 312-2 “Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών” αναφέρεται ότι δύναται να ενισχυθούν και άλλες επιχειρήσεις πλην των ΚΑΔ 

που αναφέρονται στο Παράρτημα 2. Υπό αυτό το πρίσμα (ότι οι ΚΑΔ που αναφέρονται είναι 

ενδεικτικοί) θα μπορούσε να ενισχυθεί:  

(α) δημιουργία μονάδας αποθήκευσης και συσκευασίας pellets, καυσόξυλων κ.λπ. (μικρής 

δυναμικότητας μονάδα);  

(β) δημιουργία χώρου αποθήκευσης – διανομής νωπών πουλερικών (χωρίς επεξεργασία) 

για χονδρική πώληση;  

3) Σε περίπτωση υπό σύσταση νομικού προσώπου (ΟΕ / ΕΕ) η ιδιωτική συμμετοχή στη φάση 

της υποβολής της αίτησης αποδεικνύεται από την προσκόμιση:  

1. Βεβαίωσης τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του 

υποψηφίου, στην περίπτωση που μέρος της πρότασης θα καλυφθεί με δάνειο, 

2. Βεβαιώσεις καταθέσεων, 
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3. Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι,  

ή ότι ορίζεται για τις εταιρείες (νομικά πρόσωπα);  

Στην περίπτωση των βεβαιώσεων καταθέσεων απαιτείται να δείξουμε εκτός από το 

σημερινό υπόλοιπο και το μέσο τριμηνιαίο ή μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο?  

ΑΠ: 1) Στο πλαίσιο της δράσης L313-5 περιλαμβάνονται (ως επιλέξιμη μορφή τουριστικών 

καταλυμάτων) και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, που υλοποιούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 2974/8-4-2009, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 722/9-6-2010, εφόσον 

πληρούνται και οι λοιποί όροι και περιορισμοί που διέπουν τη δράση. 

2α) - Δημιουργία μονάδας συσκευασίας - αποθήκευσης pellets μπορεί να θεωρηθεί 

επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης L312-1, εφόσον το τελικό προϊόν θα χρησιμοποιείται ως 

καύσιμη ύλη και όχι ως ζωοτροφή (βλ. σχετική αναρτημένη απάντηση υπ’ αριθ. 31/12-1-

2011 της ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων). 

- Δημιουργία μονάδας συσκευασίας - αποθήκευσης καυσόξυλων δεν μπορεί να ενταχθεί  

στα πλαίσια των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης 

LEADER.  

2β) Εφόσον (όπως διαφαίνεται από την περιγραφή σας) η προτεινόμενη δραστηριότητα 

υπάγεται στην κατηγορία δραστηριότητας 46.32.1 και τις υποκατηγορίες της, θα μπορούσε 

να υποβληθεί στο πλαίσιο της δράσης L312-2. 

3) - Σύμφωνα με την Παρατήρηση 6 επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 του 

Ενημερωτικού Υλικού), στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η ίδια συμμετοχή στη 

φάση της υποβολής της αίτησης αποδεικνύεται από την προσκόμιση των κάτωθι 

δικαιολογητικών (κατά περίπτωση):  

o Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση 

του υποψηφίου (στην περίπτωση που μέρος της πρότασης θα καλυφθεί με 

δάνειο),  

o Βεβαιώσεις καταθέσεων, 

o Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι, 

o Προσύμφωνα πώλησης ακινήτων, 

από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους. 

- Στην περίπτωση των βεβαιώσεων καταθέσεων, δεν απαιτείται η προσκόμιση κίνησης 

λογαριασμού. 

(Ενημέρωση: 8/11/2012) 

 

ΕΡ: Προκειμένου να προγραμματίσουμε σωστά  την δαπάνη «Συμμετοχή συγκροτημάτων 

σε εκδηλώσεις» στα πλαίσια της δράσης L321-3 του υπομέτρου L321 και γενικά στο πλαίσιο 

της 2ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως εάν είναι δυνατόν να μας 

γνωρίσετε ποιες δαπάνες συμμετοχής συγκροτημάτων σε εκδηλώσεις είναι επιλέξιμες. 
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Σημειώνουμε τις δαπάνες που επιβαρύνεται ο διοργανωτής κάθε πολιτιστικής εκδήλωσης 

και συγκεκριμένα ο σύλλογος μας κατά την ετήσια διοργάνωση του παγκοσμίου φεστιβάλ 

παραδοσιακών χορών ήτοι ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ-ΦΑΓΗΤΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. 

Επίσης παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι δυνατόν, εάν για οιονδήποτε δαπάνη που 

αναφέρεται στο πίνακα 3.2.7 Πολιτιστικές εκδηλώσεις (δράση L321-3)  που περιέχεται στον 

φάκελο υποψηφιότητας, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ μία ή περισσότερες προσφορές εκτός από την αγορά 

μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτούνται  3 προσφορές. 

Επίσης στις υπευθύνους δηλώσεις που αφορούν τον σύλλογο μας κατά την υποβολή του 

φακέλου υποψηφιότητας , τίθενται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και υπογράφετε 

από αυτόν ή μόνο υπογράφεται με στοιχεία του συλλόγου, δηλ. στις θέσεις όνομα-

επώνυμο κ.λ.π υπάρχουν τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου ή του συλλόγου μας. 

ΑΠ:  

α) Όσον αφορά στις δαπάνες για τη συμμετοχή παραδοσιακών συγκροτημάτων, εφόσον 

εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές οι 

δαπάνες που πραγματοποιεί ο διοργανωτής των εκδηλώσεων με την προσκόμιση νομίμων 

παραστατικών από τον πάροχο των σχετικών υπηρεσιών (ξενοδοχείο, κέντρο εστίασης 

κλπ.), με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνει το 20% του 

συνολικού κόστους των εκδηλώσεων. 

β) Για τις δαπάνες που αναφέρονται στον πίνακα «3.2.7 Πολιτιστικές εκδηλώσεις» του 

φακέλου υποψηφιότητας, απαιτείται μία τουλάχιστον προσφορά. 

γ) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο φάκελο υποψηφιότητας, στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο (μορφή στην οποία υπάγονται και οι Σύλλογοι) τις 

σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο υπογράφει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

ΕΡ: Περίπτωση υπό σύσταση φορέα (ατομική επιχείρηση) που θα πραγματοποιήσει 

επένδυση στη Δράση L312-1 σε μισθωμένο ακίνητο με κτίριο εντός του γηπέδου, υπάρχει 

το εξής ζήτημα:  

Για το συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχουν προσημειώσεις που αφορούν τους ιδιοκτήτες του 

ακινήτου και οι προσημειώσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις του Άρθρου 1 

της τροποποίησης της αριθ. πρωτ. 1577/22-7-2010 Υ.Α.  

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην υποβολή αίτησης στην συγκεκριμένη Δράση; Εάν η 

επένδυση περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο παραγωγικά μηχανήματα και λοιπό 

εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ, λογισμικά κ.λπ.) θα ζητηθεί κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

του δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών; (το συγκεκριμένο είναι πολύ 

δύσκολο να ισχύσει σε βραχυπρόσθεσμο χρονικό διάστημα). 

ΑΠ:  Σύμφωνα με την Υ.Α. 3751/16.3.2012 (τροποποίησης της Υ.Α.1577/22.7.2010): «Το 

ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής 
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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 υλοποιήθει η επένδυση, 

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

χορηγήθηκε για την 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.» 

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι: 

α) Δεν υπάρχει πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, 

καθώς η ύπαρξη βαρών ή διεκδικήσεων επί του ακινήτου θα εξετασθεί κατά την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης του υποψηφίου δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. 

β) Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τοποθέτηση 

εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, είναι 

δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών. 

 

ΕΡ:  Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε:  

1) αν η δημιουργία χώρου κέντρου εναλλακτικού τουρισμού (για την τρίτη ηλικία), στην 

περιοχή Τσουκαλαίικα Πατρών σε υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση με την απαίτηση 

μερικών εσωτερικών διαρρυθμίσεων, είναι επιλέξιμη για ένταξη στο πλαίσιο της 2ης 

προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του 

Ν.Αχαΐας στο μετρo L313-8 και: 

2) θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 

διαρρύθμισης στο κτίριο και να έχουν ολοκληρωθεί και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις; 

(οικοδομική άδεια, κλπ) 

ΑΠ: 1) Η περιγραφόμενη πρόταση (ως ιδιωτική επένδυση) είναι κατ’ αρχάς επιλέξιμη ως 

δραστηριότητα και με βάση την αναφερόμενη περιοχή υλοποίησης. 

Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο είδος των παρεχομένων υπηρεσιών και των 

αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Εφόσον η επιχείρηση θα αναπτύσσει 

αμιγώς εναλλακτικές-ειδικές μορφές τουρισμού, η πρόταση μπορεί να υποβληθεί στο 

πλαίσιο της δράσης L313-8. Εφόσον οι δραστηριότητες της επιχείρησης θα αφορούν 

ευρύτερα την παροχή υπηρεσιών προς άτομα τρίτης ηλικίας, η πρόταση θα μπορούσε να 

υποβληθεί στο πλαίσιο της δράσης L312-2. 
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2) Κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η ολοκλήρωση των διαρρυθμίσεων του 

κτιρίου, καθώς οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της 

υποβληθείσας πρότασης και εφόσον έχουν υλοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης για 

υπαγωγή στο Πρόγραμμα. Επίσης, κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η 

ολοκλήρωση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, σημειώνουμε ωστόσο ότι ο βαθμός 

ωριμότητας (όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις) του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, 

αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υποβληθεισών 

επενδυτικών προτάσεων. 

(Ενημέρωση: 14/11/2012) 

 

ΕΡ: ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΟΠΩΣ ΦΑΓΩΣΙΜΑ (ΤΥΡΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΛΥΚΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ ) ΚΑΙ 

ΠΟΤΑ (ΡΑΚΙ ΚΡΑΣΙ ΛΑΔΙ ΡΑΚΟΜΕΛΟ) ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. 

ΑΠ: Το Διαμέρισμα της Πάτρας δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού 

Προγράμματος LEADER και συνεπώς στην πόλη της Πάτρας δεν μπορούν να υλοποιηθούν 

επενδυτικές προτάσεις. Ωστόσο, σας γνωρίζουμε ότι η περιγραφόμενη επενδυτική 

δραστηριότητα θα μπορούσε να υπαχθεί στο πλαίσιο της δράσης L312-2, εφόσον 

πραγματοποιηθεί σε περιοχή που περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού 

Προγράμματος, όπως αυτή αναφέρεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

(Ενημέρωση: 20/11/2012) 

 

ΕΡ: Θα ήθελα εάν είναι δυνατόν κάποιες διευκρινήσεις αναφορικά με τη δράση L123a του 

προγράμματος Leader.  

 1) Για την κατάθεση του φακέλου χρειάζεστε προτιμολόγια ή απλά προσφορές για τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό? 

2) Ως μηχανολογικός εξοπλισμός δύναται να νοηθεί και ο εξοπλισμός χημικού εργαστηρίου 

αναλύσεων της ποιότητας του ελαιολάδου για τυποποιητήτριο ελαιολάδου? Θέλω να 

καταθέσω πρόταση για ίδρυση τυποποιητηρίου. Μπορώ να εντάξω στον εξοπλισμό μου 

συσκευές για χημική ανάλυση? Υπάρχει κάποιο όριο για αυτές στον προϋπολογισμό μου? 

Μπορούν αυτές να θεωρηθούν μηχανολογικός εξοπλισμός? 

3) Εκτός από τον μηχανολογικό εξοπλισμό, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσφορών για 

άλλες υπηρεσίες όπως υπηρεσίες διαδικτύου? Οι υπηρεσίες διαδικτύου (ιστοσελίδα, e-

shop) υπάγονται στον περιορισμό του 10% σε συμψηφισμό με τις μελέτες για την 

αδειοδότηση και λοιπές μελέτες ή είναι ανεξάρτητου ύψους? 
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ΑΠ: 1) Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Φακέλου Υποψηφιότητας της δράσης, για το 

μηχανολογικό εξοπλισμό υποβάλλονται τρεις προσφορές ή τεκμηριώνεται η ύπαρξη 

λιγότερων ή η μοναδικότητα του προϊόντος. Παράλληλα, υποβάλλονται και αντίστοιχα 

πληροφοριακά φυλλάδια του εξοπλισμού. 

2) Στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης L123α περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για 

προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη 

λειτουργία της μονάδας. Δεν προβλέπεται όριο επί του προϋπολογισμού για τις εν λόγω 

δαπάνες. Ο εν λόγω εξοπλισμός δύναται να θεωρηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός, εφόσον 

υπάγεται στον λογαριασμό 12 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). 

3) Δαπάνες προβολής και προώθησης δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης L123α. 

(Ενημέρωση: 26/11/2012) 

 

ΕΡ: Περίπτωση υφιστάμενου τουριστικού καταλύματος που επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα 

στη Δράση L313-5 για την επέκταση του καταλύματος της για την αύξηση της 

δυναμικότητάς του με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση (σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που θέτει η σχετική ΚΥΑ Αγροτουρισμού), έχει σε 

εξέλιξη επένδυση εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών της και έχει ενταχθεί στην 

«1η Δράση Ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΕΣΠΑ». Το συγκεκριμένο έργο είναι σε 

εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2013 (με πιστοποίηση του ΦΟΑ 

του εγκεκριμένου έργου). 

Μπορεί να συμμετέχει στο τοπικό πρόγραμμα, ή το ανωτέρω έρχεται σε αντίθεση με την 

προϋπόθεση «ότι σε περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

έχει παρέλθει κατά την στιγμή της υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση 

αποπληρωμής του»; Ο φορέας δεν επιθυμεί να ενισχυθεί για δαπάνες στις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις του. 

ΑΠ: Εφόσον το φυσικό αντικείμενο για το οποίο η υποψήφια θα αιτηθεί ενίσχυση είναι 

διαφορετικό από αυτό που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τότε μπορεί να υποβάλει 

πρόταση στο Τοπικό πρόγραμμα LEADER. Ειδικότερα, θεωρούμε πως εφόσον η επενδυτική 

πρόταση του φορέα αφορά δαπάνες που άπτονται μόνο της επέκτασης της μονάδας και 

δεν αφορούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που εκσυγχρονίζονται μέσω του ΕΣΠΑ, δεν 

υπάρχει πρόβλημα επικάλυψης των ενισχύσεων. Σε κάθε περίπτωση, η υποψήφια θα 

πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα, να συνυποβάλλει 

αναλυτικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ επενδυτικού σχεδίου, τη 

σχετική σύμβαση και απόφαση ένταξης, καθώς και αναφορά στις εκτελεσθείσες σχετικές 

εργασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση του φυσικού αντικειμένου των 

δύο επενδυτικών σχεδίων. 

(Ενημέρωση: 28/11/2012) 
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ΕΡ: Περίπτωση φυσικού προσώπου που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, έχει κάνει 

έναρξη δραστηριότητας ως «Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος» και σήμερα δεν τηρεί βιβλία 

εσόδων – εξόδων (Β΄ κατηγορίας). Η επιχείρηση έχει καλλιέργειες με αμπελώνες και 

Οινοποιείο – Εμφιαλωτήριο οίνου, ήτοι οινοπαραγωγή από σταφύλια ίδιας καλλιέργειας.  

Διαθέτει τις εξής άδειες:  

• Ειδική δήλωση απαλλαγής από υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας από τη Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Αχαΐας  (έτος 2008)  

• Έγκριση Περ/κών Όρων Οινοποιείου παραγωγής και εμφιάλωσης κρασιού από τη Δ/νση 

Ανάπτυξης (έτος 2006 με 5ετή ισχύ) – ο φορέας είναι σε φάση έκδοσης νέας ΕΠΟ.   

• Άδεια εμφιαλώσεως  

• Η παραγωγή εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και είναι πιστοποιημένη 

σύμφωνα με διεθνές πρότυπο από την TUV Nord.  

 Τα ερωτήματά μας είναι τα εξής:  

(α) Μπορεί να συμμετάσχει ο Φορέας  στο Υπομέτρο L123, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν 

τηρεί βιβλία σε αυτή τη φάση της υποβολής και είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος);  

(β) Το γεγονός ότι στην παρούσα φάση, βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσης της ΕΠΟ, 

αποτελεί αυτό πρόβλημα για την υποβολή αίτησης υπαγωγής; Έως την υπογραφή της 

σύμβασης (& σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης) η διαδικασία των αδειοδοτήσεων θα 

έχει ολοκληρωθεί.  

(γ) Στο πλαίσιο της Δράσης 8.4. «Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής 

εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής 

τους» θα μπορούσε να εντάξει στις ενισχυόμενες δαπάνες (πλην τις ετικετέζας, της 

γεμιστικής μηχανής κ.λπ.) και τα εξής:  

• Φυγόκεντρο (προς αντικατάσταση του φίλτρου χάρτου που χρησιμοποιεί 

σήμερα) 

• Πιεστήριο (προς αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιάς τεχνολογίας)  

• Απορραγιστήρα (έως σήμερα δεν έχει)  

• Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου για την φόρτωση – εκφόρτωση 

οχημάτων παραλαβής εμφιαλωμένου οίνου   

• Εκσυγχρονισμός οργάνων του Χημείου οινοποιείου  

• Διαμόρφωση χώρου γευσιγνωσίας (υπάρχει ο χώρος – εσωτερικές 

διαμορφώσεις) 

• Δεξαμενές (προς αντικατάσταση παλαιότερων) 

ΑΠ: (α) Σε σχετική επικοινωνία της ΟΤΔ με την ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, διευκρινίστηκε 

ότι δεν υπάρχει κατ’ αρχάς κώλυμα για την υποβολή πρότασης, λόγω του ειδικού 

καθεστώτος του υποψηφίου. Σε ότι αφορά σε προτάσεις εκσυγχρονισμού ή επέκτασης 

υφιστάμενων μονάδων στο πλαίσιο της δράσης L123α, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:  
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• Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στον αντίστοιχο τομέα για τον οποίο ζητείται η 

ενίσχυση, όπως αυτή διαπιστώνεται από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

(υφιστάμενος εξοπλισμός), καθώς και από τα στοιχεία της μελέτης βιωσιμότητας 

(πρώτες ύλες κλπ.) που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας.  

• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας σε ισχύ για το σχετικό επιχειρηματικό αντικείμενο.  

Σημειώνονται επιπλέον τα κάτωθι: 

1. Ο υποψήφιος, στην αίτησή του, συνυποβάλλει οικονομικά - φορολογικά στοιχεία, 

σύμφωνα με το καθεστώς από το οποίο διέπεται κατά την υποβολή της αίτησης. 

2. Για την τεκμηρίωση της εν λόγω δραστηριότητας, πέραν των δικαιολογητικών που 

περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, θα μπορούσαν 

παράλληλα να υποβληθούν και τα κάτωθι: 

i. τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια συμβόλαια αμπελώνων, 

ii. δηλώσεις παραγωγής τελευταίας πενταετίας. 

(β) Για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα, σε περίπτωση 

εκσυγχρονισμού, εξετάζονται τα ανωτέρω (σημείο α) αναφερόμενα. Ωστόσο, σε περίπτωση 

υποχρέωσης ανανέωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αυτή θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί (σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης) πριν την υπογραφή της σύμβασης για 

την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 

(γ) Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των ανωτέρω αναφερόμενων δαπανών, επισημαίνουμε 

τα κάτωθι: 

• Στο πλαίσιο της δράσης 8.4 του Τομέα «ΟΙΝΟΣ», μπορούν να συμπεριληφθούν δαπάνες 

που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της 

παραγωγής της μονάδας. 

• Οι λοιπές προτεινόμενες δαπάνες (πλην της γραμμής εμφιάλωσης) διαφαίνεται ότι 

αφορούν στη δράση 8.1 του Τομέα «ΟΙΝΟΣ» της Προκήρυξης και προκειμένου να 

μπορούν να υλοποιηθούν, θα πρέπει αφενός μεν οι εν λόγω δαπάνες να μην οδηγούν 

σε αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας και αφετέρου η επιχείρηση να  παράγει 

οίνους ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας).  

• η διαμόρφωση χώρου γευσιγνωσίας εντάσσεται στη δράση L313-8. Σε αυτή την 

περίπτωση προκύπτει συνδυασμός των δράσεων L123α και L313-8 (στην ίδια πρόταση) 

και εφαρμόζεται το άρθρο 18, παράγραφος 3 της ΚΥΑ 401/10-3-2010 «Στην περίπτωση 

που το φυσικό αντικείμενο υποψήφιας πρότασης περιλαμβάνει ενέργειες 

διαφορετικών δράσεων, αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στη δράση εκείνη, στην 

οποία αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα της πρότασης». 

 (Ενημέρωση: 6/12/2012) 

 

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2012, ώρα 16:00) 


