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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ο «Οδθγόσ Ρρόςκλθςθσ» αποτελεί ςυνοδευτικό και αναπόςπαςτο 

παράρτθμα τθσ 63 / CLLD 20 πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 

προτάςεων ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 

2014 -2020» τθσ προτεραιότθτασ 4 «Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και 

τθσ εδαφικισ ςυνοχισ» ςτο «μζτρο 8.3.3/άρκρο 63 του ΚΑΝ 

508/2014  Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ» για 

ιδιωτικζσ επενδφςεισ. 

 

Στόχοσ του παρόντοσ αποτελεί θ επεξιγθςθ και  θ ανάλυςθ των 

κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ κακϊσ και θ ςφνδεςθ 

αυτϊν με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κάλυψθσ τουσ.  

 

Επιπλζον γίνεται επί μζρουσ ανάλυςθ των δράςεων που  

περιλαμβάνονται ςτθν πρόςκλθςθ με αναφορά ςτουσ δικαιοφχουσ 
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αυτϊν, ςτον προχπολογιςμό δθμόςιασ δαπάνθσ , ςτουσ όρουσ και 

ςτισ προχποκζςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Ζργα Ιδιωτικοφ Χαρακτιρα (που δεν εμπίπτουν ςε κακεςτϊσ 

κρατικϊν ενιςχφςεων)  

 

Τίτλοσ Δράςθσ  
Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν – 

Μθ Κρατικζσ Ενιςχφςεισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.2.3. 

ΕΔΕΤ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 30 , 32, 41.1, 63, 69 & 95  του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 Ραράρτθμα Ι 

του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και Καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ 

Με τθν παροφςα δράςθ προβλζπεται θ ςτιριξθ για πράξεισ που αφοροφν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ : 

 

1. Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και των εργαςιακϊν 

ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ. 

(Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ.32, 63 & 95// Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% για τθν Εφβοια - 70% για τθ Ν. 

Σκφροσ και  80% για πράξεισ ςχετικζσ με παράκτια αλιεία) 

Η δράςθ ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ειδικοφ ςτόχου ΕΣ4 «Στιριξθ κλάδων και προϊόντων με 

αυξθμζνθ βαρφτθτα ι με ςθμαντικζσ προοπτικζσ για τθν οικονομία τμθμάτων τθσ περιοχισ» 

ςτον οποίο περιλαμβάνεται και ο κλάδοσ τθσ αλιείασ/υδατοκαλλιεργειϊν.  

Για τθν «Υγεία και αςφάλεια» των αλιζων οι δράςεισ υπάγονται υπό τον όρο: 



 
 

 
 Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 6 

 Να υπερβαίνουν τισ απαιτιςεισ του εκνικοφ ι ενωςιακοφ δικαίου. 

 δεν αυξάνουν τθν αλιευτικι ικανότθτα του ςκάφουσ  

Τα είδθ πράξεων που αφορά θ δράςθ είναι τα ακόλουκα : 

 Επενδφςεισ επί ςκάφουσ 

 Ατομικόσ εξοπλιςμόσ 

Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα, αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν, που αςκοφν 

επαγγελματικά τθν αλιεία επί ενεργοφ αλιευτικοφ ςκάφουσ, (επαγγελματικι αλιευτικι άδεια 

ςε ιςχφ). 

 

 

2. Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ τθσ εκπομπισ 

ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των 

αλιευτικϊν ςκαφϊν 

(Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 41.1, 63& 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% για τθν Εφβοια - 70% για τθ 

Ν. Σκφροσ και  80% για πράξεισ ςχετικζσ με παράκτια αλιεία) 

Στόχοσ των ενιςχυόμενων δράςεων, με τθ ςτιριξθ επενδφςεων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν 

των ανωτζρω πράξεων είναι, να αμβλυνκοφν οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, με τθ 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν και τθ μείωςθ τθσ εκπομπισ 

ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου 

 

3. Μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ  με τελικό παραγόμενο προϊόν που 

ανικει ςτον τομζα τθσ αλιείασ ,  λιανικό εμπόριο ιχκυθρϊν  

(Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ.63,69 & 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% για τθν Εφβοια & 70% για τθ Ν. 

Σκφροσ ) 

Η δράςθ αφορά ςτθν υλοποίθςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων από φυςικά ι νομικά πρόςωπα για 

τθν ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμό πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων ςε διάφορα πεδία του 

τομζα τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ και ςυμβάλλει ςτθν 

επίτευξθ του ειδικοφ ςτόχου «Στιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ι με 

ςθμαντικζσ προοπτικζσ για τθν οικονομία τμθμάτων τθσ περιοχισ» ςτον οποίο περιλαμβάνεται 

και ο κλάδοσ τθσ αλιείασ/υδατοκαλλιεργειϊν. Σε αυτιν περιλαμβάνεται ο τεμαχιςμόσ ςε 

φιλζτα, θ ςυςκευαςία, θ κονςερβοποίθςθ, θ κατάψυξθ, το κάπνιςμα, το αλάτιςμα, το 

μαγείρεμα, θ διατιρθςθ ςε ξίδι, θ αποξιρανςθ ι θ προετοιμαςία των ιχκφων για τθν αγορά 

ι κακ’ οιοδιποτε άλλο τρόπο» και ο οποίοσ ορίηεται ωσ ο κλάδοσ τθσ οικονομίασ που 

περιλαμβάνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ.  Επιπλζον δίνεται θ δυνατότθτα  για εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό για το 

λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείασ & υδατοκαλλιζργειασ. 

 

4. Επενδφςεισ από αλιείσ για διαφοροποίθςθ εκτόσ των εμπορικϊν αλιευτικϊν 

δραςτθριοτιτων   για τθ διενζργεια τθσ δραςτθριότθτασ αλιευτικοφ τουριςμοφ 

Πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη εηδηθόηεξα (ζύκθσλα κε ην 

Ν.4582/2018) ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ «ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ αιηεία, ηε ζπνγγαιηεία, θαη ηηο 

ζρεηηθέο κε απηέο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο πξνο ηνπο επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο, νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ 

ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ηηο παξερόκελεο ζην πγξό ζηνηρείν αιηεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κε ζθνπό 

ηελ ςπραγσγία κέζσ ηεο αιηείαο, ηελ απόθηεζε βησκαηηθώλ εκπεηξηώλ, ηε γλσξηκία κε ηηο 
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ηνπηθέο παξαδόζεηο, ηα ηνπηθά έζηκα θαη ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία, ηε δηάδνζε ηεο αιηεπηηθήο 

θνπιηνύξαο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηόλσζε ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ ζε ηνπηθό επίπεδν». Σε θάζε 

πεξίπησζε, νη παξερόκελεο - εθ κέξνπο ησλ Δηθαηνύρσλ - ππεξεζίεο ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο 

ελεξγεηώλ ζα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο δηελέξγεηαο αιηεπηηθνύ 

ηνπξηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ΚΥΑ 414/2354/21.01.2015, όπσο ηζρύεη). 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εκλεξιμότθτασ των δαπανϊν ορίηεται θ 11-12-2018 . 

 

Τόςο ο αιτοφμενοσ όςο και ο εγκεκριμζνοσ και τελικά ολοκλθρωμζνοσ και πιςτοποιθμζνοσ 

προχπολογιςμόσ των επενδυτικϊν προτάςεων πρζπει να είναι άνω των 2.000 ευρϊ . 

 

Ωσ μζγιςτθ διάρκεια ολοκλιρωςθσ των πράξεων ορίηονται οι δϊδεκα (12) μινεσ, με 

θμερομθνία εκκίνθςθσ τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ. 

Δίνεται θ δυνατότθτα παράταςθσ ζξι (6) μθνϊν, πζραν τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςε 

περιπτϊςεισ απόλυτα αιτιολογθμζνεσ. 

Η οικονομικι ενίςχυςθ ςτουσ δικαιοφχουσ των πράξεων χορθγείται με τθ μορφι τθσ 

«επιχοριγθςθσ», υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται επακριβϊσ 

και με κάκε λεπτομζρεια ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

Για Ρράξεισ που κα ενταχκοφν για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Απόφαςθσ το 

ποςοςτό Δθμόςιασ Δαπάνθσ ανζρχεται ςτο 50% και τθσ Ιδιωτικισ Συμμετοχισ ςτο 50%, επί 

του ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

Το ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ ανά δικαιοφχο δεν μπορεί να ξεπεράςει τα 75.000 €. 

2. Η Ιδιωτικι Συμμετοχι δφναται να αποτελείται από Κδια κεφάλαια ι/και τραπεηικό δανειςμό, 

ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 2. Οι δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν από 11.12.2018 και μζχρι 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, μποροφν να προςμετρθκοφν ςτθν απαιτοφμενθ 

Ιδιωτικι Συμμετοχι, εφόςον διαπιςτϊνεται θ εξόφλθςι τουσ. 

  

**Οι ενιςχυόμενεσ πράξεισ είναι ςε ςυνάφεια με τουσ επιλζξιμουσ κωδικοφσ δραςτθριότθτασ του 

Ραραρτιματοσ Ι_Α ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ μθ ΚΕ 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT 

ανάλυςθσ, περιγραφισ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι 

τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Η δράςθ αναπτφςςεται γφρω από τθν κεντρικι κεματικι κατεφκυνςθ «υποςτιριξθ τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ και ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ».  Η διεφρυνςθ και διαφοροποίθςθ του 

ειςοδιματοσ των αλιζων μζςω παραπλιςιων ι/και ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων  προβλζπεται 

να λειτουργιςει κετικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ ιδιαίτερα ςε περιοχζσ όπου εντοπίηεται 

ςυγκζντρωςθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. Επιπρόςκετα, με τθν προτεραιότθτα που δίνεται ςτθν 

ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων που είναι ςυναφείσ με το καλάςςιο περιβάλλον και τον αλιευτικό τομζα 

που είναι ζνα από τα ιδιαίτερα ςτοιχεία τθσ περιοχισ θ δράςθ αναδεικνφει τθν τοπικι ταυτότθτα 

ςυμβάλλοντασ ςτθν προςζγγιςθ των δφο κεντρικϊν αναπτυξιακϊν ςτόχων (τόνωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ).  

Η ενίςχυςθ του καλάςςιου και αλιευτικοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ωσ δυναμικοφ 

τουριςτικοφ προοριςμοφ για αλιευτικό τουριςμό ςυνδζεται και με τουσ δφο κεντρικοφσ ςτόχουσ τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ και τθσ τόνωςθσ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ που 
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επιδιϊκεται μζςα από τθν εφαρμογι τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και 

ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων ποιοτικισ αναβάκμιςθσ και κεματικισ διεφρυνςθσ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

Επιπλζον εξυπθρετείται θ κφρια κεματικι κατεφκυνςθ του προγράμματοσ για τθν περιοχι εφαρμογισ 

που είναι θ υποςτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ ενςωματϊνοντασ ςτοιχεία καινοτομίασ ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ επενδφςεων. Στθν περιοχι εφαρμογισ καταγράφεται μια ςθμαντικι 

δραςτθριότθτα αλιζων  θ οποία δθμιουργεί μια κρίςιμθ μάηα για τθν ενκάρρυνςθ υλοποίθςθσ τζτοιων 

επενδφςεων . Ταυτόχρονα θ ενίςχυςθ των αλιζων μζςω τζτοιου είδουσ πράξεων ςυμβάλει τελικά και 

πραγματικά ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ αλιείασ ψαριϊν μζςα από τθ διαμόρφωςθ 

καταλλθλότερων ςυνκθκϊν διενζργειασ αυτισ. Ακόμθ παρατθρείται  μια ςθμαντικι ςυγκζντρωςθ 

μονάδων υδατοκαλλιζργειασ και αλιζων  θ οποία δθμιουργεί ζνα ευοίωνο περιβάλλον  για τθν 

ενκάρρυνςθ υλοποίθςθσ τζτοιων επενδφςεων ενϊ επιπρόςκετα ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

παρατθρείται μθδενικό πλικοσ  μονάδων τυποποίθςθσ και επεξεργαςίασ των προϊόντων τθσ 

αλιευτικισ παραγωγισ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 

 Συνεπϊσ θ εν λόγω δράςθ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τον ειδικό ςτόχο ΕΣ4 «Στιριξθ κλάδων 

και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ι με ςθμαντικζσ προοπτικζσ για τθν οικονομία 

τμθμάτων τθσ περιοχισ». 

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Καν (ΕΚ) 508/2014 , άρκρο 30 

50% Γενικό (άρκρο 95, παρ.1 ,508/2014) 

Το ποςό ςτιριξθσ δεν υπερβαίνει το 50 % του προχπολογιςμοφ που προβλζπεται ςτο 

επιχειρθματικό ςχζδιο για κάκε δράςθ και δεν υπερβαίνει ζνα μζγιςτο ποςό 75 000 EUR για κάκε 

δικαιοφχο. 

 Ροςό (€) 
Ροςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

Συνολικόσ  

Ρροχπολογιςμόσ  
550.055,01€ 18,29% 17,74% 

Δθμόςια Δαπάνθ  300.000,00€ 17,39% 16,50% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι  250.055,01€ 19,50% 19,50% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ LEADER CLLD/ΕΡΑΛΘ 

2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Για τισ κατθγορίεσ 1 ζωσ 4 δικαιοφχοι αποτελοφν οι  , Αλιείσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Καν (ΕΕ) 

508/2014 και τθν εκνικι νομοκεςία. 

Για τθν κατθγορία 5 , Φυςικά και νομικά πρόςωπα. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
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H δράςθ παρουςιάηει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ υπόλοιπεσ δράςεισ ιδιωτικϊν επενδφςεων τόςο του 

Μζτρου 19.2 κακϊσ και με τισ δράςεισ ιδιωτικϊν επενδφςεων από μθ αλιείσ του Μζτρου 4.2. κακϊσ 

ςτο ςφνολο τουσ οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν 

περιοχι. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Η δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια με τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - 

Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων 

ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, 

επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν 

και μεςαίων επιχειριςεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζργα Ιδιωτικοφ Χαρακτιρα (που εμπίπτουν ςε κακεςτϊσ κρατικϊν 

ενιςχφςεων)  

 

 

Τίτλοσ Δράςθσ  
Επενδφςεισ από μθ αλιείσ εκτόσ αλιευτικοφ τομζα για τθν ανάπτυξθ τθσ 
παράκτιασ περιοχισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.2.2. 

ΕΔΕΤ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 35, 63 &95, παρ.1 ,508/2014)του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014  , 

(ΕΕ)1407/2013 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Δράςθσ 

Η δράςθ αφορά ςτθ ςτιριξθ επενδυτικϊν ςχεδίων που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ του κεντρικοφ 

ςτόχου του προγράμματοσ  που αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των δφο ειδικϊν 

ςτόχων που αφοροφν ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ και τθ κεματικι διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

ςτθν παράκτια περιοχι.  

Η ςτιριξθ παρζχεται για επενδυτικά ςχζδια για ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμό πολφ μικρϊν και μικρϊν 

επιχειριςεων ςε διάφορα πεδία τθσ τοπικισ οικονομίασ όπωσ  

 τουριςτικά καταλφματα που εντάςςονται ςτισ λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ όπωσ 
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ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 2986/2-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016) ενδεικτικά: (ξενοδοχεία, camping 

αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφματα, τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ, ενοικιαηόμενα 

επιπλωμζνα δωμάτια/διαμερίςματα κλπ),  

 χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ (π.χ. ουηερί, ψαροταβζρνεσ, εςτιατόρια, αναψυκτιρια), 

 χϊροι (π.χ. εργαςτιρια) παραςκευισ και εμπορίασ επεξεργαςμζνων τροφίμων που καλφπτουν 

ανάγκεσ εςτίαςθσ και λιανικισ πϊλθςθσ  (ενδεικτικά παραςκευι αρτοςκευαςμάτων, προϊόντων 

ηαχαροπλαςτικισ, ζτοιμων γευμάτων κλπ)  

 καταςτιματα εμπορίασ προϊόντων ςε τοπικι κλίμακα (π.χ. καταςτιματα ειδϊν αλιείασ και  

εναλλακτικοφ τουριςμοφ, παντοπωλεία, καταςτιματα εμπορίασ τροφίμων, καταςτιματα 

εμπορίασ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ κλπ)  

 επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ τακτικϊν αναγκϊν του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ (π.χ.: βρεφονθπιακοί-παιδικοί ςτακμοί, γθροκομεία, ςυνεργεία 

επιςκευισ/ςυντιρθςθσ  αυτοκινιτων ι θλεκτρικϊν/θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, κινθματογράφοι, 

γυμναςτιρια, κζντρα ξζνων γλωςςϊν, κουρεία/κομμωτιρια, φυςικοκεραπευτζσ, λογιςτζσ, 

διαιτολόγοι, γεωπόνοι, μθχανικοί, κλπ)  

 επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ όπωσ 

καλάςςιοσ και καταδυτικόσ τουριςμόσ, αλλά και άλλων ειδϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ όπωσ 

πεηοπορίασ , αναρρίχθςθσ, ποδθλαςίασ  δεδομζνου πωσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ υπάρχουν 

αναδυόμενεσ ευκαιρίεσ ςε ζνα ευρφ αλλθλοςχετιηόμενο φάςμα δραςτθριοτιτων     

 ίδρυςθ /εκςυγχρονιςμόσ ςυνεργείων καταςκευισ/επιςκευισ αλιευτικϊν ςκαφϊν 

 

Κακεςτϊσ χρθματοδότθςθσ : Καν (ΕΚ) 1407/2013  

Ροςοςτό ενίςχυςθσ : Γενικό 50% (άρκρο 95, παρ.1 ,508/2014) 

Μόνο για τθν περιοχι Ν. Σκφροσ70%(άρκρο 95, παρ.4 ,508/2014) 

 

**Οι ενιςχυόμενεσ πράξεισ είναι ςε ςυνάφεια με τουσ επιλζξιμουσ κωδικοφσ δραςτθριότθτασ του 

Ραραρτιματοσ Ι_Β ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ  ΚΕ 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT 

ανάλυςθσ, περιγραφισ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ 

ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Η δράςθ εξυπθρετεί τθ κεντρικι κεματικι κατεφκυνςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανάδειξθσ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ. Με τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ δθμιουργοφνται ςυνκικεσ και προχποκζςεισ για τον περιοριςμό τθσ τάςθσ 

μετακίνθςθσ του πλθκυςμοφ, τθν προςζλκυςθ μεγαλφτερου αρικμοφ επιςκεπτϊν, τθν πλθρζςτερθ 

ανάδειξθ και προβολι τοπικϊν ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων που εξυπθρετοφν τθν ανάπτυξθ τθσ 

παράκτιασ περιοχισ  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
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Deminimis Καν (ΕΚ) 1407/2013 

50% Γενικό (άρκρο 95, παρ.1 ,508/2014) 

65% μόνο για τθν περιοχι Ν. Σκφροσ (άρκρο 95, παρ.4 ,508/2014) 

 Ροςό (€) 
Ροςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

Συνολικόσ  

Ρροχπολογιςμόσ  
2.457.655,17€ 81,71% 79,25% 

Δθμόςια Δαπάνθ  1.425.440,00€ 82,61% 78,39% 

Ιδιωτικι Συμμετοχι  1.032.215,17 
80,50% 

80,50% 

Ρεριοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ LEADER CLLD/ΕΡΑΛΘ 
2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Μθ αλιείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα που δραςτθριοποιοφνται ι κα δραςτθριοποιθκοφν  ςε αυτιν) 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Η δράςθ παρουςιάηει ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ με όλεσ τισ υπόλοιπεσ δράςεισ ενίςχυςθσ ιδιωτικϊν 
επενδφςεων του Μζτρου 19.2 και του Μζτρου 4.2. κακϊσ ςτο ςφνολο τουσ οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ 
ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι. 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Η δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια με τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - 
Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων 
ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ , 
επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και 
μεςαίων επιχειριςεων. 

 

 

3. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

  
α/α Ρεριγραφι κριτθρίου Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ 



 
 

 
 Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 12 

ΣΤ
Α

Δ
ΙΟ

 Α
 

1 Δικαιοφχοσ που εμπίπτει ςτθν πρόςκλθςθ 

Αίτθςθ ςτιριξθσ, ςτοιχεία φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου και επιχείρθςθσ από taxisnet, Υπεφκυνθ 
Διλωςθ, Ε3, ετιςιοσ πίνακασ προςωπικοφ και 
μιςκοδοτικι κατάςταςθ, ζντυπα Ν, επαγγελματικι 
άδεια αλιζα ςε ιςχφ, φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ , 
φωτοαντίγραφο τθσ Ατομικισ Επαγγελματικισ 
Άδειασ όλων των δικαιοφχων ςε ιςχφ, 
θσηναληίγξαθν αηηήκαηνο γηα ηελ αλαγγειία 

έλαξμεο αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Υπεξεζία 

Αιηείαο ηεο αξκόδηαο Π.Ε. (ζύκθσλα κε ΚΥΑ 

414/2015), ζηελ πεξίπησζε δξάζεσλ αιηεπηηθνύ 

ηνπξηζκνύ , πηζηνπνηεηηθό αμηνπινΐαο ηνπ ζθάθνπο 

(ζύκθσλα κε ΚΥΑ 414/2015), ζηελ πεξίπησζε 

δξάζεσλ αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ. 

 

 

 

2 Τυπικι πλθρότθτα τθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και λοιπά ςτοιχεία που 
προςδιορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ και ςτον οδθγό 

εφαρμογισ (όπωσ διοικθτικζσ πράξεισ, άδειεσ , 
οικονομικά ςτοιχεία , αποδεικτικά κατοχισ ι χριςθσ 

ακινιτου, ΚΑΔ κλπ.) κατά περίπτωςθ,  
αίτθςθ ςτιριξθσ, τοπογραφικό διάγραμμα ι 

απόςπαςμα ορκοφωτοχάρτθ,  
αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ πράξθσ ςφμφωνα με 

το παράρτθμα τθσ πρόςκλθςθσ, οικονομικζσ 
προςφορζσ - προτιμολόγια 

3 
Ρερίοδοσ υλοποίθςθσ εντόσ περιόδου επιλεξιμότθτασ 
προγραμματικισ περιόδου και πρόςκλθςθσ 

αίτθςθ ςτιριξθσ, χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
πράξθσ 

4 Μθ περαίωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου  Υπεφκυνθ Διλωςθ, Φωτογραφικι αποτφπωςθ 

5 

Η προτεινόμενθ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα 
επζνδυςθσ ςε υποδομι ι παραγωγικι επζνδυςθ θ 
οποία ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ 
περιοχισ του προγράμματοσ  

Υπεφκυνθ Διλωςθ 

6 
Ρράξθ θ οποία εμπίπτει ςτο Θεματικό Στόχο, Ειδικό 
ςτόχο και Μζτρο τθσ πρόςκλθςθσ.  

Αίτθςθ ςτιριξθσ 

7 Μθ επικάλυψθ των χορθγοφμενων χρθματοδοτιςεων Υπεφκυνθ Διλωςθ 

8 Ραραδεκτό τθσ αίτθςθσ Υπεφκυνθ Διλωςθ 
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9 
Σε περίπτωςθ που θ χρθματοδότθςθ γίνεται με τον 
Καν ΕΕ 1407/2013, πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ 
του 

Υπεφκυνθ Διλωςθ Deminimis, Διλωςθ ΜΜΕ 

10 

Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ 
παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ εκδοκείςα βάςει 
προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 
Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ).  

Υπεφκυνθ Διλωςθ, Φορολογικι ενθμερότθτα 

11 

Στον δικαιοφχο δεν  ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα 
οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και 
ειδικότερα για:  Ραράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) 
ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι) 
(ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 40 του Ν. 
4488/2017)  

Υπεφκυνθ Διλωςθ 

12 

Τθρείται θ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ 
κινδφνου (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 40 του 
Ν. 4488/2017)  

Υπεφκυνθ Διλωςθ 

ΣΤ
Α

Δ
ΙΟ

 Β
1

 

13 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ 
Αίτθςθ ςτιριξθσ,  

Μελζτθ βιωςιμότθτασ / businessplan 

14 εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ.  
Ρροχπολογιςμόσ πράξθσ,  

οικονομικζσ προςφορζσ - prospectus, 
προμετριςεισ κτιριακϊν εργαςιϊν 

15 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
πράξθσ 

Αίτθςθ ςτιριξθσ, χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
πράξθσ, άδεια δόμθςθσ, λοιπζσ αδειοδοτιςεισ από 

αρμόδιουσ φορείσ (όπου απαιτείται), εγκρίςεισ 
δανειςμοφ (εφόςον περιλαμβάνεται ςτο 

χρθματοδοτικό ςχιμα), λοιπά ςτοιχεία προόδου τθσ 
πράξθσ 

ΣΤ
Α

Δ
ΙΟ

 Β
2

 

16 
Ρροαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ μθ 
διάκριςθσ  

Υπεφκυνθ Διλωςθ, Αίτθςθ Στιριξθσ 

17 
Εξαςφάλιςθ τθσ  προςβαςιμότθτασ των ατόμων με 
αναπθρία    

Υπεφκυνθ Διλωςθ, Μελζτθ προςβαςιμότθτασ 
ΑΜΕΑ (όπωσ ορίηει το ςχετικό παράρτθμα τθσ 

πρόςκλθςθσ), αίτθςθ ςτιριξθσ 

18 
Συμβατότθτα τθσ πράξθσ με το ειδικό κεςμικό 
πλαίςιο 

Αίτθςθ ςτιριξθσ 

19 Αειφόροσ ανάπτυξθ 
Ρεριβαλλοντικι μελζτθ (από αρμόδιο μθχανικό), 

αιτιολογικι ζκκεςθ 

Σ Τ Α Δ Ι Ο  Β 3
 

20 Αναγκαιότθτα Υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ  Αίτθςθ ςτιριξθσ 
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21 Αποτελεςματικότθτα - Αποδοτικότθτα 
Αίτθςθ ςτιριξθσ, businessplan, E4, ετιςιοσ πίνακασ 

προςωπικοφ, μιςκοδοτικι κατάςταςθ 

22 Βιωςιμότθτα, Λειτουργικότθτα τθσ επζνδυςθσ Αίτθςθ ςτιριξθσ, businessplan 

23 Συνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα τθσ Ρράξθσ  

Σφμβαςθ εγκεκριμζνου ζργου, βεβαίωςθ ζνταξθσ 
εγκεκριμζνου (και ςυνδεδεμζνου) ζργου, αίτθςθ 

ςτιριξθσ, ζναρξθ εργαςιϊν επιχείρθςθσ, αιτιολογικι 
ζκκεςθ ςυμπιρωματικότθτασ πράξθσ 

24 
Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων 
διαδικαςιϊν ςτθν πράξθ 

Αιτιολογικι ζκκεςθ 

ΣΤ
Α

Δ
ΙΟ

 Β
4

 

25 Βακμόσ ωριμότθτασ ενεργειϊν υλοποίθςθσ 

Άδεια λειτουργίασ, άδεια εγκατάςταςθσ, άδεια 
δόμθςθσ, εγκρίςεισ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ, 
εγκρίςεισ δαςικισ υπθρεςίασ, περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ, βεβαίωςθ όρων δόμθςθσ, προζγκριςθ 
οικοδομικισ άδειασ, άδεια δόμθςθσ μικρισ 

κλίμακασ, επιμζρουσ άδειεσ, αιτιςεισ για τθν 
ζκδοςθ των προθγοφμενων, αποδεικτικά κατοχισ 

ακινιτου 

26 Επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου 

Τίτλοι ςπουδϊν, πιςτοποιθτικά επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ (από πιςτοποιθμζνα ιδρφματα), 

πιςτοποιθτικά παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων, 
πιςτοποιθτικό ενςιμων ΙΚΑ (πρότυπα ΑΣΕΡ), 

βεβαίωςθ εργοδότθ 

27 Δυνατότθτα διάκεςθσ των ιδίων κεφαλαίων.  

Υπεφκυνθ Διλωςθ, τραπεηικά ζγγραφα 
(αποδεικτικό τραπεηικοφ ιδρφματοσ υπολοίπου 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, ζγκριςθ δανείου) 
οποιοςδιποτε άλλοσ ρευςτοποιιςιμοσ τίτλοσ 

(μετοχζσ, ομόλογα), ιςόποςθ αφξθςθ μετοχικοφ 
κεφαλαίου (ςε περίπτωςθ εταιρειϊν), τα 
φορολογθκζντα από τισ γενικζσ διατάξεισ 
αποκεματικά, ςχετικζσ αποφάςεισ Γενικισ 
Συνζλευςθσ (ςε περιπτϊςεισ εταιρειϊν), 

αποδεικτικά εξόφλθςθσ αναδρομικϊν δαπανϊν 
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Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 11 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» τθσ πρόςκλθςθσ, θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει δφο 

ςκζλθ, το ςτάδιο Α & το ςτάδιο Β ςφμφωνα και με το παράρτθμα «ΚΙΤΗΙΑ 

ΕΡΙΛΟΓΗΣ_ΜΕΤΟ 8.3.3. CLLD_ΙΔΙΩΤΙΚΑ. 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ θ κατατεκειμζνθ πρόταςθ οφείλει 

να φζρει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν ϊςτε να τεκμθριϊνει πλιρωσ τθ 

κετικι απάντθςθ «ΝΑΙ» ι αιτιολόγθςθ εφόςον «Δεν εφαρμόηεται». 

Ενδεχόμενθ αρνθτικι απάντθςθ «ΟΧΙ» βάςει τθσ αξιολόγθςθσ κακιςτά τθν 

αίτθςθ ςτιριξθσ απορριπτζα. 

Σχετικά με τα κριτιρια επιλογισ κάκε αίτθςθ ςτιριξθσ από τουσ δικαιοφχουσ 

πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά βάςει 

πρόςκλθςθσ για τθν τεκμθρίωςθ και τθ διαμόρφωςθ τθσ αντίςτοιχθσ 

βακμολογίασ τουσ θ οποία και κα τουσ «οδθγιςει» ςτθν αντίςτοιχθ 

κατάταξθ. 

 

3.1.Ανάλυςθ κριτθρίων 

ΣΤΑΔΙΟ Α 

1. Δικαιοφχοσ που εμπίπτει ςτθν πρόςκλθςθ 

Εξετάηεται εάν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ Δυνθτικϊν 
δικαιοφχων που ορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ. 
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

- Φυςικά πρόςωπα& νομικά πρόςωπα (απλογραφικά βιβλία): 

I. Αίτθςθ ςτιριξθσ 

II. Εκτφπωςθ προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ Taxisnet φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου &  επιχείρθςθσ (για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ) 

III. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου  
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IV. Φορολογικά ζντυπα Ε3 τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 

2017,2018,2019. (υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ) 

V. Ετιςιοσ πίνακασ προςωπικοφ και μιςκοδοτικι κατάςταςθ των δφο (2) 

τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 2018,2019. (υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ) 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαςχολιςει ζςτω ζναν εργαηόμενο, υπεφκυνθ 

διλωςθ δικαιοφχου. 

VI.        Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ  

- Φυςικά πρόςωπα & νομικά πρόςωπα (διπλογραφικά βιβλία): 

1. Αίτθςθ ςτιριξθσ 

2. Εκτφπωςθ προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ Taxisnet νομικοφ ι φυςικοφ 

προςϊπου &  επιχείρθςθσ (υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ) 

3. Εκτφπωςθ προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ Taxisnet για το ςφνολο των 

εταίρων ςε περίπτωςθ εταιρικοφ ςχιματοσ. 

4. Φορολογικά ζντυπα N(όπου απαιτείται) & Ε3 τριϊν τελευταίων 

διαχειριςτικϊν χριςεων 2017,2018,2019. (υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ) 

5. Ετιςιοσ πίνακασ προςωπικοφ και μιςκοδοτικι κατάςταςθ των δφο (2) 

τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 2018,2019. (υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ) 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαςχολιςει ζςτω ζναν εργαηόμενο, υπεφκυνθ 

διλωςθ δικαιοφχου. 

6. Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

 

- Αλιείεσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν  

1. Επαγγελματικι άδεια εν ιςχφ  

 

- Για πράξεισ αλιευτικοφ τουριςμοφ επιπλζον κατατίκενται  

1. φωτοαντίγραφο αιτιματοσ για τθν αναγγελία ζναρξθσ αλιευτικοφ τουριςμοφ 

ςτθν Υπθρεςία Αλιείασ τθσ αρμόδιασ Ρ.Ε. (ςφμφωνα με ΚΥΑ 414/2015),  

2. πιςτοποιθτικό αξιοπλοΐασ του ςκάφουσ (ςφμφωνα με ΚΥΑ 414/2015),  
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2.Τυπικι πλθρότθτα τθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ 

2.1 Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και λοιπά ςτοιχεία που προςδιορίηονται 
ςτθν πρόςκλθςθ (όπωσ διοικθτικζσ πράξεισ, άδειεσ , οικονομικά ςτοιχεία , 
αποδεικτικά κατοχισ ι χριςθσ ακινιτου, ΚΑΔ κλπ.) και εμπρόκεςμθ 
υποβολι αυτϊν. 
 
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ βάςει του άρκρου 10 τθσ πρόςκλθςθσ: 

I. Αληίγξαθν ησλ δχν πξψησλ ζειίδσλ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΠΣΚΔ, φπνπ αλαγξάθεηαη θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο. Η αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (ΦΔΚ Α’ 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ. Σπλεπψο, ζα πξέπεη 

λα εκθαλίδεη ηαπηφηεηα πεξηερνκέλνπ κε ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Η αλαθξίβεηα 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.  

II. Γήισζε κε ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζ.2003/361/ΔΚ Σχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ Καλ (ΔΔ) 1388/2014 (Παξάξηεκα ΙΙ 

Γήισζε ΜΜΔ), ε νπνία ζα θέξεη ππνγξαθή ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζθξαγίδα 

(ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ). 

III. Γηθαηνινγεηηθά λφκηκεο ππφζηαζεο: 

 Γηα Α.Δ.: 

- Ιζρχνλ Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ (Ννκαξρία ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν) 

- Σπγθξφηεζε ΓΣ & Οξηζκφο Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ (ΦΔΚ ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν θαη εθηχπσζε απφ Taxisnet) 

- Μεηνρνιφγην απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηζρχνπζα κεηνρηθή ζχλζεζε 

 Γηα Δ.Π.Δ.: 

- Ιζρχνλ Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ (Πξσηνδηθείν ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν) 
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- Πξάμε εθπξνζψπεζεο & Βεβαίσζε Δηαίξσλ (ΓΔΜΗ) ζε πεξίπησζε πνπ ε 

εθπξνζψπεζε δελ πξνθχπηεη απφ ην αλσηέξσ Καηαζηαηηθφ 

 Γηα Ο.Δ., Δ.Δ., ΙΚΔ: 

- Πξφζθαην θαηαζηαηηθφ επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία (Πξσηνδηθείν ή 

ΓΔΜΗ), ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε Γηαρείξηζε-Δθπξνζψπεζε 

 Γηα Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 4430/2016 φπσο ηζρχεη: 

- Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Γεληθφ Μεηξψν Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη 

Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, 

- Αξρηθά ππνβιεζέλ θαηαζηαηηθφ θαη ε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε απηνχ (αλ 

ππάξρεη) 

 Γηα Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο: 

- Τα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 Γηα εηαηξείεο ππφ ζχζηαζε: 

- Σρέδην θαηαζηαηηθνχ, κε θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην νξηζηηθφ πξηλ 

ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. 

 Γηα αηνκηθή επηρείξεζε, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο. 

IV. Γήισζε εθπξνζψπεζεο θαη ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (Λνγαξηαζκφο Πξάμεο):  

i. Σηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ/εηαηξεηψλ, ππνβάιινληαη 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ δελ πξνθχπηεη 

απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο) θαη Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ππεπζχλνπ πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φπνπ ζα δειψλεηαη θαη ν 

αξηζκφο IBAN ηνπ Τξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαβάιινληαη νη 

νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο. Τν αλσηέξσ πξφζσπν είλαη ην κφλν αξκφδην γηα ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ θνξέα 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

ii. Σηελ πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ππνβάιιεηαη ζε Υπεχζπλε Γήισζε ν 

αξηζκφο IBAN ηνπ Τξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαβάιινληαη νη 

νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο. 
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Ο αλσηέξσ Τξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Γηθαηνχρν θαη γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε θάιπςεο ηεο Ίδηαο Σπκκεηνρήο.  

V. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο: 

 Γηα Υθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο κε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ: 

- Έληππα Δ3 θαη γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ 

πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο  

- Μεηξψν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο (κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ινγηζηή) θαη 

γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο 

- Έληππν Δ9 ζε ηζρχ  

- Υπφδεηγκα (ΔΛΠ) Β.5 Ιζνινγηζκφο γηα πνιχ κηθξέο νληφηεηεο, κε ππνγξαθή 

θαη ζθξαγίδα ηνπ ινγηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (αλ 

απαηηείηαη) 

 Γηα Υθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο κε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ: 

- Γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο: 

α) Ιζνινγηζκνί – απνηειέζκαηα ρξήζεο 

β) Έληππα Δ3  

γ) Έληππν Ν (φπνπ απαηηείηαη) 

δ) Μεηξψν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ινγηζηή 

- Έληππν Δ9 ζε ηζρχ  

- Φξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνζάξηεκα ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο (φπνπ απαηηείηαη) 

 Γηα Φπζηθά πξφζσπα (ππφ ίδξπζε επηρείξεζε): 

- Έληππα Δ1 θαη Δ3 

- Πξάμε Γηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα) 

- Έληππν Δ9 

Τα αλσηέξσ απαηηνχληαη γηα ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, φισλ ησλ 

εηαίξσλ/κεηφρσλ θαηά πεξίπησζε. 



 
 

 
 Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 20 

 Σηελ πεξίπησζε λενζχζηαηεο εηαηξίαο ή αηνκηθήο επηρείξεζεο ε νπνία δελ έρεη 

θιείζεη ηελ πξψηε ηεο πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ. 

VI. Καηαζηάζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) Δ4 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ) γηα κηα (1) θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηνπ 

έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηπρφλ πξνζιήςεηο – απνιχζεηο. 

VII. Απνδεηθηηθφ Υπνβνιήο δήισζεο Απνδνρψλ & Σπληάμεσλ καδί κε ζπγθεληξσηηθή 

Καηάζηαζε ηέινπο έηνπο ζηελ νπνία ζα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ν θάζε εξγαδφκελνο 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ απαζρνιήζεθε, γηα κηα (1) θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 

VIII. Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε ππνβνιήο αίηεζεο γηα πηψρεπζε, κε εκεξνκελία 

έθδνζεο έσο 2 κήλεο πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο(ζηελ 

πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ). 

IX. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Υπνδείγκαηνο Ι, ζηελ νπνία ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα δειψλεη, φηη: 

 Γηα ην ίδην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε έληαμεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ Δζληθφ ή Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα, γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 

πξνηεηλφκελεο πξάμεο. 

 Γελ έρεη πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλεμάξηεηα αλ ν 

δηθαηνχρνο έρεη εθηειέζεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο ζα ζπλάδεη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Κνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ δηαηάμεσλ, (ΚΑιΠ, ΚΟΑ, ΠΛΑ Αιηεία, 

Σχζηεκα Διέγρνπ Αιηεπηηθψλ Πξντφλησλ, θιπ.), πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθίλεζε, 

εκπνξία, ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηελ πξφιεςε, απνηξνπή θαη εμάιεηςε ηεο 

ΠΛΑ Αιηείαο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή. 

 Τνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο Ιδίαο Σπκκεηνρήο. 

X. Υπεχζπλε δήισζε εληζρχζεσλ deminimis (Υπφδεηγκα ΙΙ ππεχζπλεο δήισζεο).  

XI. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα θαηαβάιεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα. Δλδεηθηηθά, αληίγξαθν ηνπ 
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Λνγαξηαζκνχ Πξάμεο, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ην IBAN θαη ε 

χπαξμε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο  

XII. Σηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, Απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ/εηαίξσλ ηνπ θνξέα, γηα ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο. Η δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, πέξα απφ ην Λνγαξηαζκφ 

Πξάμεο, κπνξεί λα ηεθκεξησζεί απνδεηθλχνληαο ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

κε λέεο ζε κεηξεηά εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ (Απφζπαζκα Γεληθήο Σπλέιεπζεο Μεηφρσλ – 

Δηαίξσλ) ή κε ηα θνξνινγεζέληα θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο απνζεκαηηθά, εθηφο ηνπ 

ηαθηηθνχ (Απφθαζε αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηε δέζκεπζε ησλ 

απνζεκαηηθψλ γηα ηελ επέλδπζε θαη αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ ‘Φνξνινγεζέληα 

απνζεκαηηθά’ ή νη ηζνινγηζκνί ησλ ζρεηηθψλ ρξήζεσλ). 

XIII. Αλαιπηηθέο πξνζθνξέο ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή 

(κεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εξγαζίεο, θιπ) κε αληίζηνηρεο πξνκεηξήζεηο (φπνπ 

απαηηνχληαη), νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

(ρσξίο ΦΠΑ), ζπλνδεπφκελεο απφ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα. Η εκεξνκελία ησλ 

πξνζθνξψλ δελ ζα πξέπεη λα απέρεη ρξνληθά πέξαλ ηνπ εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο/ηηκνιφγηα γηα ινηπέο δαπάλεο, πιελ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, θαη 

γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Μέγηζησλ ηηκψλ 

κνλάδαο θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πιεξνθνξηαθά 

θπιιάδηα (prospectus). 

Τν εχινγν θφζηνο ησλ δαπαλψλ (πιελ ησλ θηηξηαθψλ) ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο : 

 κε ηελ θαηάζεζε ηξηψλ (3) πξνζθνξψλ εθάκηιισλ θαη νκνεηδψλ πξντφλησλ εθφζνλ 

ην κνλαδηαίν θφζηνο ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ 1.000,00€  

 κε ηελ θαηάζεζε κηαο (1) πξνζθνξάο εθάκηιισλ θαη νκνεηδψλ πξντφλησλ εθφζνλ ην 

κνλαδηαίν θφζηνο δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ 1.000,00€  

 

XIV. Σε πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε λέεο ή πθηζηάκελεο ππνδνκέο, 

απαηηνχληαη είηε απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ είηε καθξνρξφληα 

κίζζσζε πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθή πεξίνδν, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ. Σε 

πεξίπησζε βειηίσζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζε πεξίπησζε κηθξψλ πξνζζεθψλ 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε 
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απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ αηηνχκελνπ θφζηνπο, ην απαηηνχκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αλέξρεηαη ζε ελλέα (9) έηε. Οη αλσηέξσ ρξνληθνί πεξίνδνη, ππνινγίδνληαη απφ 

ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. Σε θάζε πεξίπησζε ε εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο  αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο, γίλνληαη δεθηά πξνζχκθσλα 

καθξνρξφληαο κίζζσζεο ή αγνξάο γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ ζην 

νπνίν ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε. 

XV. Σε θάζε πεξίπησζε ην γήπεδν ή ην νηθφπεδν ή ην αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν 

βαξψλ, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ην βάξνο έρεη πξνθχςεη απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην 

γηα ηελ ίδηα θχζε επέλδπζεο ή ζα πξνθχςεη απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ή απφ δάλεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο, 

απφ ηελ νπνία επιήγε ε επηρείξεζε. 

XVI. Σε πεξηπηψζεηο άπισλ ελεξγεηψλ ή πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πνπ δελ απαηηεί ηε κφληκε 

εγθαηάζηαζή ηνπ ή ζε πεξηπηψζεηο ήπησλ ελεξγεηψλ πνπ δελ ζπλδένληαη κφληκα θαη 

ζηαζεξά κε ην αθίλεην, δελ απαηηείηαη ν έιεγρνο χπαξμεο βαξψλ θαη δηεθδηθήζεσλ. 

XVII. Γηα πθηζηάκελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία λνκηκφηεηαο. 

(πνιενδνκηθέο άδεηεο, άδεηα λφκηκεο εγθαηάζηαζεο, απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά) 

XVIII. Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο άδεηα ιεηηνπξγίαο / γλσζηνπνίεζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ βάζεη ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο ζηε Γ.Ο.Υ 

XIX. Μειέηε βησζηκφηεηαο/ businessplan γηα ηελ επέλδπζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη εηζξνέο / 

εθξνέο, πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, εθηίκεζε θαζαξψλ θαη αθαζάξηζησλ απνηειεζκάησλ, 

ηα είδε θαη ηηο εθηηκψκελεο πνζφηεηεο παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, targetgroup, κεζφδνπο πσιήζεσλ, θφζηνο πσιήζεσλ θαη θφζηνο αλά 

κνλάδαο πξντφληνο , πξνκεζεπηέο/πξψηεο χιεο, ζηνηρεία αληαγσληζκνχ θαη νηηδήπνηε 

άιιν θξίλεηαη απαηηεηφ γηα ηελ νξζνινγηθή απνηχπσζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

XX. Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε φπνπ απαηηείηαη ή απαιιαγή απηήο απφ αξκφδην θνξέα . 

XXI. Μειέηε πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ βάζεη ηεο νπνίαο ζα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνληνο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο (Παξάξηεκα …) 

XXII. Φξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο πξάμεο. 
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XXIII. Γηα επελδχζεηο απφ αιηείεο,  ελ ηζρχ αιηεπηηθή άδεηα (άδεηα αιηεπηηθνχ ζθάθνπο 

επαγγεικαηηθήο αιηείαο), ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

XXIV. Γηα επελδχζεηο ζε κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο , άδεηα παξαρψξεζεο πδάησλ απφ ηνλ 

αξκφδην θνξέα. 

XXV. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

 

 

2.2. Η προτεινόμενθ πράξθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

I. Αίτθςθ ςτιριξθσ 

II. Τοπογραφικό διάγραμμα ι απόςπαςμα ορκοφωτοχάρτθ (με ςυντεταγμζνεσ ΕΓΣΑ 

87). 

2.3 Ο αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ είναι εντόσ ορίων, όπωσ 

αυτά τίκενται ςτθν πρόςκλθςθ.  

Εξετάηεται αν ο κατατεκειμζνοσ προχπολογιςμόσ είναι εντόσ ορίων, όπωσ αυτά τίκενται 

ςτθν πρόςκλθςθ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

I. Αίτθςθ ςτιριξθσ 

II. Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ πράξθσ ςφμφωνα με το παράρτθμα τθσ πρόςκλθςθσ  

III. Κατατεκειμζνεσ προςφορζσ  / προτιμολόγια τα οποία τεκμθριϊνουν το εφλογο 

κόςτοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ πρόςκλθςθσ. 

 

 

3. Ρερίοδοσ υλοποίθςθσ εντόσ περιόδου επιλεξιμότθτασ προγραμματικισ 

περιόδου πρόςκλθςθσ 
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Εξετάηεται εάν θ περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ 

περιόδου επιλεξιμότθτασ του προγράμματοσ, εκτόσ εάν ςτθν πρόςκλθςθ ορίηεται 

διαφορετικι θμερομθνία. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Αίτθςθ ςτιριξθσ 

2. Κατατεκειμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ πράξθσ 

 

 

 

4. Μθ περάτωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου 

Εξετάηεται αν θ προτεινόμενθ πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί πλιρωσ πριν 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με τον Καν.1303/2013, άρκρο 65, 

παράγραφοσ 6) 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

2. Φωτογραφικι αποτφπωςθ (αν απαιτείται) 

Η ΟΤΔ δφναται να επιβεβαιϊςει τθν αρχικι κατάςταςθ τθσ επζνδυςθσ μζςω τθσ αυτοψίασ 

όπωσ ορίηει το άρκρο 9 τθσ πρόςκλθςθσ. 

5.Η προτεινόμενθ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε υποδομι ι 

παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ 

περιοχισ του προγράμματοσ 

Εξετάηεται ότι θ προτεινόμενθ πράξθ (ΜΜΕ) δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε 

υποδομι ι παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ 

του προγράμματοσ εντόσ τριϊν ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι ςτο δικαιοφχο ι εντόσ τθσ 

προκεςμίασ που οριηόταν ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων (ςφμφωνα με το άρκρο 

71 του Καν. 1303/2013) 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 
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1. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

 

6. Ρράξθ θ οποία εμπίπτει ςτο Θεματικό Στόχο, Ειδικό ςτόχο και Μζτρο τθσ 

πρόςκλθςθσ. 

Εξετάηεται εάν θ πράξθ εμπίπτει ςτο κεματικό ςτόχο/  ειδικό ςτόχο/ μζτρο τθσ πρόςκλθςθσ. 

Ειδικότερα ελζγχεται θ διαςφνδεςθ του κατατεκειμζνου επενδυτικοφ ςχεδίου, των ςτόχων 

και των παραδοτζων αυτοφ με τουσ κεματικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του Τοπικοφ 

Ρρογράμματοσ όπωσ αυτοί αναλφονται ςτο κεφάλαιο 4 του παρόντοσ οδθγοφ.  

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Αίτθςθ ςτιριξθσ 

 

7. Μθ επικάλυψθ των χορθγοφμενων χρθματοδοτιςεων 

Εξετάηεται (διλωςθ δικαιοφχου) εάν διαςφαλίηεται θ μθ διπλι χρθματοδότθςθ τθσ ίδιασ 

δαπάνθσ από άλλα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, χρθματοδοτικά εργαλεία ι /και εκνικοφσ 

πόρουσ 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

8. Ραραδεκτό τθσ αίτθςθσ 

Εξετάηεται  (διλωςθ δικαιοφχου) εάν διαςφαλίηεται ότι ο δικαιοφχοσ δεν ζχει διαπράξει 

απάτθ ςτο πλαίςιο του ΕΤΑ ι του ΕΤΘΑ (ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 του 

Κανονιςμοφ 508/2014) 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

9. Σε περίπτωςθ που θ χρθματοδότθςθ γίνεται με τον Καν ΕΕ 1407/2013, 

πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του 
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Εξετάηεται εάν ο δικαιοφχοσ πλθροί τθσ προχποκζςεισ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτον Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ Deminimisτου δικαιοφχου 

2. Διλωςθ ΜΜΕ για τον ζλεγχο ςυνδεδεμζνων/ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων 

Η ΟΤΔ κατά τθν αξιολόγθςθ ελζγχει μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Sorefsis τθν 

ορκότθτα των ςτοιχείων και αν ο δικαιοφχοσ πλθροί τισ προχποκζςεισ του ΚΑΝ.1407/2013 

κακϊσ και αν  πλθροί το ςφνολο των προχποκζςεων του άρκρο 7 παρ. 3 τθσ πρόςκλθςθσ. 

10. Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ 

ενίςχυςθσ εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 

Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ). 

Σε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (Deminimis), εξετάηεται ότι δεν 

εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ εκδοκείςα 

βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

(ΔΕΚ). 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα 

11. Στον δικαιοφχο δεν  ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν 

αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ 

νομοκεςίασ και ειδικότερα για:  Ραράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 

ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) 

ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι) (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

αρκ. 40 του Ν. 4488/2017) 
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Εξετάηεται (διλωςθ δικαιοφχου) εάν διαςφαλίηεται ότι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του δικαιοφχου οι κυρϊςεισ τθσ 

Ραραγράφου 1 του άρκρου 40 του Ν. 4488/2017. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

12. Τθρείται θ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και 

πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

αρκ. 40 του Ν. 4488/2017) 

Εξετάηεται (διλωςθ δικαιοφχου) εάν ο δικαιοφχοσ τθρεί τθ νομοκεςία περί υγιεινισ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα τθσ Ραραγράφου 3 του άρκρου 40 του Ν. 4488/2017. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β1 

13. Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ. 

Εξετάηεται θ πλθρότθτα και θ ςαφινεια τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ όςον αφορά:                                             

α) ςτθν παρουςίαςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του επενδυτικοφ ςχεδίου (βαςικά τεχνικά, 

λειτουργικά και λοιπά χαρακτθριςτικά τθσ, ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ τθσ επζνδυςθσ, 

παραγόμενα προιόντα /υπθρεςίεσ, αγορά - ςτόχοσ, κ.α.),          

β) ςτθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ (απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, χρονικι αλλθλουχία ενεργειϊν, 

κλπ.),                                                          

γ) ςτθν πλθρότθτα του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ (εξετάηεται εάν περιλαμβάνει όλα 

τα αναγκαία κόςτθ για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου/παραδοτζων) 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

 Αίτθςθ ςτιριξθσ 

 Μελζτθ βιωςιμότθτασ / business plan 
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14. εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ. 

Εξετάηεται θ ρεαλιςτικότθτα του προχπολογιςμοφ, θ ορκι κατανομι ςτισ επιμζρουσ 

εργαςίεσ και το εφλογο του κόςτουσ. Ειδικότερα ελζγχεται αν για το ςφνολο των δαπανϊν 

ζχει κατατεκεί το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν (προςφορζσ, prospectus, ποςότθτεσ) ϊςτε 

να τεκμθριϊνεται το φψοσ του αιτοφμενου προχπολογιςμοφ. 

Διευκρινίηεται πωσ για τισ κτιριακζσ εργαςίεσ ο δικαιοφχοσ εξάγει το κόςτοσ βάςει του 

παραρτιματοσ «Ρίνακασ κτιριακϊν εργαςιϊν» και ςφμφωνα με τισ απαραίτθτεσ και 

επιςυναπτόμενεσ επιμετριςεισ. Για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ δαπανϊν (εξοπλιςμόσ, 

μελζτεσ κτλ) θ τεκμθρίωςθ του κόςτουσ αυτϊν πραγματοποιείται όπωσ ορίηει το άρκρο 

10,παρ 14 τθσ πρόςκλθςθσ, δθλαδι : 

“Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο/ηηκνιφγηα γηα ινηπέο δαπάλεο, πιελ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, θαη γηα 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Μέγηζησλ ηηκψλ κνλάδαο 

θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα 

(prospectus). 

Τν εχινγν θφζηνο ησλ δαπαλψλ (πιελ ησλ θηηξηαθψλ) ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο : 

 κε ηελ θαηάζεζε ηξηψλ (3) πξνζθνξψλ εθάκηιισλ θαη νκνεηδψλ πξντφλησλ εθφζνλ 

ην κνλαδηαίν θφζηνο ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ 1.000,00€  

 κε ηελ θαηάζεζε κίαο (1) πξνζθνξάο πξντφληνο εθφζνλ ην κνλαδηαίν θφζηνο δελ 

ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ 1.000,00€ “ 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ: 

1. Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ πράξθσ  

2. Ρροςφορζσ  

3. Επιμετριςεισ 

4. Prospectus  

 

15.εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ πράξθσ 

Η ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε: 
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α) ην θπζηθφ αληηθείκελν (είδνο θαη κέγεζνο ηνπ έξγνπ) 

β) ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο  (φπσο 

πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ απαηηνχληαη 

θ.α.) 

γ) ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα άκεζε έλαξμε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο    

Δηδηθφηεξα ειέγρεηαη ε νξζνινγηθή απνηχπσζε ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηα θαηαηεζεηκέλα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Αίτθςθ ςτιριξθσ 

2. Χρονοδιάγραμμα κτιριακϊν και λοιπϊν εργαςιϊν ανάλογα με τθν περίπτωςθ 

3. Άδεια δόμθςθσ (όπου απαιτείται) 

4. Λοιπζσ αδειοδοτιςεισ από αρμόδιουσ φορείσ ( όπου απαιτείται ) 

5. Εγκρίςεισ δανειςμοφ (εφόςον περιλαμβάνεται ςτο χρθματοδοτικό ςχιμα) 

6.  Λοιπά ςτοιχεία προόδου τθσ πράξθσ (εφρεςθ ςυνεργατϊν, φυςικό αντικείμενο κτλ) 

 

16. Ρροαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ μθ διάκριςθσ 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε δελ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ θαη απνηξέπεη θάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιήο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 

2. Αίτθςθ ςτιριξθσ 

 

 

17. Εξαςφάλιςθ τθσ  προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία    

 Δμεηάδεηαη, εθφζνλ απαηηείηαη, κε πνην ηξφπν ε πξάμε δηαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Σηελ πεξίπησζε απηή ν 
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δηθαηνχρνο ζπλππνβάιεη έθζεζε ηεθκεξίσζεο ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Υπεχζπλε δήισζε δηθαηνχρνπ 

2. Μειέηε πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ φπσο νξίδεη ην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηεο πξφζθιεζεο 

3. Αίηεζε ζηήξημεο 

Η πξάμε  ζα πξέπεη λα παξέρεη πξφζβαζε  ζε ΑΜΔΑ σε όλερ τηρ ςπηπεσίερ πος 

πποσυέπει ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άπθπο 7 ηνπ ΚΑΝ (Δ.Δ) απιθ. 

1303/2013  "πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε δηάθξηζε".   

 

18. Συμβατότθτα τθσ πράξθσ με το ειδικό κεςμικό πλαίςιο 

Δμεηάδεηαη, εάλ ηεξείηαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην (εάλ ππάξρεη) γηα θάζε θαηεγνξία πξάμεο, 

φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξφζθιεζε (πρ ΚΥΑ γηα πξάμεηο αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, γηα 

θαηαιχκαηα θιπ) 

 

19. Αειφόροσ ανάπτυξθ 

Αλάινγα κε ην ζηάδην εμέιημεο ηεο πξάμεο θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ, εμεηάδνληαη νη παξαθάησ 

φξνη:                                            

1. αλ ε επέλδπζε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο άλζξαθα,                                                                                    

2. αλ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε εθπνκπψλ ξχπσλ κε ρξήζε αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, 

αληηξξππαληηθψλ πξψησλ πιψλ θαη θαπζίκσλ,    

3. αλ ζπκβάιιεη ζηε γαιάδηα αλάπηπμε (γαιάδηα θαηλνηνκία, κπιε βηνηερλνινγία θα), 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ ή ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο, 

4. αλ ζπκβάιιεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο Σηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ Μαθξν-πεξηθέξεηα 

Αδξηαηηθήο-Ινλίνπ (EUSAIR) 

5. ε πξαθηηθή δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ αθνινπζείηαη                                                                                                                                            

ζη) ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε πξαθηηθψλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, χδαηνο θιπ.       

6. εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (πρ ISO 14.000, EMAS....) 

 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 
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 Πεξηβαιινληηθή κειέηε απφ αξκφδην κεραληθφ 

 Αηηηνινγηθή έθζεζε   

20. Αναγκαιότθτα Υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 

Δμεηάδεηαη ε παξερφκελε ηεθκεξίσζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε πξάμε ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ή 

πξνβιήκαηνο πνπ έρεη εληνπηζηεί θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. 

Δηδηθφηεξα ηεθκεξηψλεηαη:   

Ι) ε ζπκβνιή ηεο πξάμεο ζηελ πινπνίεζε ηεο Τνπηθήο Σηξαηεγηθήο θαη                                                                                          

ΙΙ) ε ζπκβνιή ηεο πξάμεο πινπνίεζε ησλ παξαθάησ φξσλ:  

1. ε ζπκβνιή ζηνλ εηδηθφ ζηφρν ηεο Δλσζηαθήο Πξνηεξαηφηεηαο  

2. ε ζπλάθεηα ηεο πξάμεο κε εηδηθέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. Δζληθέο Σηξαηεγηθέο,  Σηξαηεγηθή 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, Σηξαηεγηθή γηα ηελ Αδξηαηηθή & Ιφλην, Πεξηθεξεηαθέο 

Σηξαηεγηθέο θιπ.)  

3. ε κε χπαξμε παξφκνηαο ππεξεζίαο/επέλδπζεο ζηελ πεξηνρή (Γεκνηηθή Δλφηεηα) 

4. ε ζπκβνιή επί πθηζηάκελσλ ή πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ  

5. ε αληηκεηψπηζε εηδηθψλ αλαγθψλ   

 

21 Αποτελεςματικότθτα – Αποδοτικότθτα 

Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο (άξζξα 1 & 

25 ηεο πξφζθιεζεο), κε βάζε ηηο αλαγξαθφκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζην ζρεηηθφ πεδίν ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ΔΝΤΥΠΟ 1_2), εθθξαζκέλεο ζε ΙΠΑ (Ιζνδχλακν Πιήξνπο 

Απαζρφιεζεο). Σεκεηψλεηαη φηη 1 ΙΠΑ αθνξά ζε 1 εξγαδφκελν πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα 

νιφθιεξν ην έηνο, ήηνη ζε απαζρφιεζε 1720 ψξεο ην ρξφλν.  

Σηνπο εξγαδφκελνπο κεξηθήο ή επνρηθήο απαζρφιεζεο, αληηζηνηρνχλ θιάζκαηα ησλ ΙΠΑ (ν 

αξηζκφο ησλ σξψλ ή ησλ εκεξψλ πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ εηεζίσο 

/1.720 ψξεο ηνλ ρξφλν). 

 Σηνλ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ πεξηιακβάλνληαη: α) νη κηζζσηνί, β) ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη 

γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηήλ θαη εμνκνηψλνληαη κε κηζζσηνχο κε 

βάζε ην Δζληθφ δίθαην, γ) νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο (Απηναπαζρφιεζε), δ) νη εηαίξνη πνπ 

αζθνχλ ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνζπνξίδνληαη νηθνλνκηθά 

πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επηρείξεζε.  
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Οη καζεηεπφκελνη ή νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην πιαίζην 

ζχκβαζεο καζεηείαο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ. Η δηάξθεηα ησλ αδεηψλ κεηξφηεηαο ή ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ 

ζπλππνινγίδεηαη.  

Οη ζέζεηο εξγαζίαο (δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ θαη λέεο) απνηεινχλ ζεκείν ειέγρνπ ησλ 

καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ελψ απνηεινχλ θαη δείθηε απνηειέζκαηνο ηνπ 

ΔΠΑΛΘ ( άξζξα 1 & 25 ηεο πξφζθιεζεο).  

Η βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ ζπλαξηάηαη απφ ηελ αξηζκεηηθή ηηκή πνπ ιακβάλεη (βαζκφο) θαη 

ηελ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ σο πνζνζηφ % (ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο). Τε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ιακβάλεη ε δεκηνπξγία >3 ζέζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (ΙΠΑ) 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηαπαζρφιεζεο) θαη ηε κηθξφηεξε ε δηαηήξεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.  

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο:  

1. Αίηεζε ζηήξημεο  

2. Business plan 

3. E4 εηήζηνο πηλάθαο πξνζσπηθνχ 

4. κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε (ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ινγηζηή ηεο επηρείξεζε ή απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν) 

 

22. Βιωςιμότθτα, Λειτουργικότθτα τθσ επζνδυςθσ 

Ι) Δμεηάδεηαη ε ηεθκεξίσζε πνπ παξέρεη ν Γηθαηνχρνο κέζσ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο. Τν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρέδην ζα 

ππνβάιιεηαη, είηε πξφθεηηαη γηα λέα, είηε γηα πθηζηάκελε επηρείξεζε θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη’ 

ειάρηζην πξνβιέςεηο εζφδσλ, δαπαλψλ, θεξδψλ/δεκηψλ θαη πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζα 

εμεηάδεηαη ε νξζφηεηα, ε ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ηνπ ζρεδίνπ 

Απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε εμαηξνχληαη νη πξάμεηο αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

  

ΙΙ) Σηελ πεξίπησζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ή πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ 

λέν πξντφλ / ππεξεζία ζα ππνβάιιεηαη επηπιένλ, ζπλνπηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζην νπνίν 

θαη’ ειάρηζην, ζα πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη θαη ε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, νη 
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ηξφπνη δηαλνκήο, πξνψζεζεο θαη πσιήζεσλ - marketing, ν αληαγσληζκφο, νη πξνκεζεπηέο 

θαη νη δπλεηηθνί πειάηεο. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

 Αίηεζε ζηήξημεο 

 businessplan 

23. Συνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα τθσ Ρράξθσ 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ζπλέξγεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηεο πξάμεο κε άιια έξγα πνπ είηε 

είλαη νινθιεξσκέλα, είηε ζε εμέιημε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑΛΘ, ηεο Τνπηθήο Σηξαηεγηθήο ή 

άιισλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην κέγηζην δπλαηφ πνιιαπιαζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα απφ ηελ πινπνίεζή ηεο, ελψ εμεηάδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνθχπηεη εάλ 

ε πξάμε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή έξγνπ πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ζε πξνεγνχκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

a) Σχκβαζε εγθεθξηκέλνπ έξγνπ  

b) Βεβαίσζε έληαμεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ έξγνπ 

c) Αίηεζε ζηήξημεο 

d) Έλαξμε επηρείξεζεο  

e) Αηηηνινγηθή έθζεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηεο πξάμεο,   

24. Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν ςτθν πράξθ 

Δμεηάδεηαη ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ή πξσηφηππσλ δηαδηθαζηψλ (θχζε ηεο επέλδπζεο, 

δηαρείξηζε πξψηεο χιεο, ηερλνινγία θιπ.) 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

 Αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ λα απνδεηθλχεη ηη ρξήζε θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ.  

25. Βακμόσ ωριμότθτασ ενεργειϊν υλοποίθςθσ 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο πξνφδνπ ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (πρ. επαξθήο αδεηνδφηεζε, 

εγθξίζεηο θαη ζπκθσλεηηθά ζε ηζρχ, πινπνίεζε απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα εμαζθάιηζε 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο φπνπ απαηηείηαη, θιπ) 
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Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο 

 Άδεηα εγθαηάζηαζεο 

 Άδεηα Γφκεζεο 

 Δγθξίζεηο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο  

 Δγθξίζεηο δαζηθήο ππεξεζίαο  (φπνπ απαηηείηαη) 

 Πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο (φπνπ απαηηείηαη) 

 Βεβαίσζε φξσλ δφκεζεο 

 Πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο άδεηαο 

 Άδεηα δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο (φπνπ απαηηείηαη) 

 Δπηκέξνπο Άδεηεο 

 Αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

 Απνδεηθηηθά θαηνρήο αθηλήηνπ (φπνπ απαηηείηαη) 

 

26. Επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου 

Δμεηάδεηαη ζε επίπεδν δηθαηνχρνπ:                                                                                                                                  

 Ι) ε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε παξφκνηαο θχζεο έξγα/πξάμεηο, θαη                                                                                                 

ΙΙ) νη ζρεηηθνί κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ηίηινη ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

a) Τίηινη ζπνπδψλ  

b) Πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απφ πηζηνπνηεκέλα ηδξχκαηα 

c) Πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ 

d) Πηζηνπνηεηηθφ ελζήκσλ ΙΚΑ (πξφηππα ΑΣΔΠ) 

e) Βεβαίσζε εξγνδφηε. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αλαγξαθφκελα ζηα ζρεηηθά πεδία 

ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ΔΝΤΥΠΟ 1_2), θαη ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη 

ζε επίπεδν δηθαηνχρνπ: Ι) ε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε παξφκνηαο θχζεο 

έξγα/πξάμεηο (φπσο Βεβαίσζε Έλαξμεο θαη ΚΑΓ απφ Α.Α.Γ.Δ, βεβαηψζεηο εξγνδφηε θαη 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηηο εκέξεο θαη γηα αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζπλαθέο κε ηε θχζε 
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ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο). ΙΙ) ν ζρεηηθφο κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ηίηινο ζπνπδψλ θαη 

θαηάξηηζεο (φπσο ηίηινο ζπνπδψλ ΑΔΙ/ΤΔΙ, Πηπρίν ΙΔΚ ή ΔΠΑΣ, βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο) Η βαζκνινγία 

ηνπ θξηηεξίνπ ζπλαξηάηαη απφ ηελ αξηζκεηηθή ηηκή πνπ ιακβάλεη (βαζκφο) θαη ηελ βαξχηεηα 

ηνπ θξηηεξίνπ σο πνζνζηφ % (ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο). Η κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηίζεηαη 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ δηθαηνχρνπ φηαλ απηή είλαη ≥6 έηε, ελψ ε κηθξφηεξε 

φηαλ είλαη <2 έηε. 

Οη ηίηινη ζπνπδψλ εμεηάδνληαη βάζεη : 

1. Τνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ απφ ην αλψηεξν πξνο ην θαηψηεξν ζε ζπλάξηεζε  κε ην 

αληηθείκελν απηψλ 

2. Τνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδψλ θαη ηε ζπλάθεηα ηνπ κε ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο 

 

Τα αλσηέξσ εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα ην είδνο ηεο πξάμεο. 

 

 

27. Δυνατότθτα διάκεςθσ των ιδίων κεφαλαίων. 

Δμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπκβάιιεη κε ίδηα θεθάιαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Υπεχζπλε δήισζε  

2. Τξαπεδηθά έγξαθα γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο 

 Απνδεηθηηθφ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ππνινίπνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ κε εκεξνκελία 

έσο θαη δέθα κέξεο πξν αίηεζεο ζηήξημεο  

 Έγθξηζε δαλείνπ 

3. Οπνηνζδήπνηε άιινο ξεπζηνπνηήζηκνο ηίηινο (κεηνρέο, νκφινγα) 

4. Ιζφπνζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε εηαηξηψλ 

5. Τα θνξνινγεζέληα απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο απνζεκαηηθά 

6. Σρεηηθέο απνθάζεηο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (ζε πεξίπησζε εηαηξηψλ) 

7. Απνδεηθηηθά εμφθιεζεο αλαδξνκηθψλ δαπαλψλ (αλψηαην πνζνζηφ 50% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ).  
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Γηα ηηο αλσηέξσ δαπάλεο ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε θαη λα επηζπλάςεη θαηά 

ηελ αίηεζε ζηήξημεο ηνλ «Πίλαθα ειέγρνπ αλαδξνκηθψλ δαπαλψλ» καδί κε ην ζχλνιν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε παξαδνρή ησλ αλαδξνκηθψλ δαπαλψλ. 

Δπηζεκάλζεηο: 

* Γχλαηαη ν ζπλδπαζκφο ππεχζπλεο δήισζεο θαη απφδεημεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο κέζσ 

απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο 

** Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππφ ζχζηαζε εηαηξηψλ θαη κφλν δχλαηαη ε απφδεημε ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο κέζσ πξνζσπηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ εηαίξσλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηζφπνζεο 

αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Καηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ κε επηζπλαπηφκελε ππεχζπλε δήισζε πεξί 

ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε πνζνχ γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Η ελέξγεηα ηεο αχμεζεο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νπσζδήπνηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ απφθαζε έληαμεο θαη εληφο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ ΟΤΓ/ΔΦ. 

*** Ο ινγαξηαζκφο ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, ζα 

είλαη απηφο πνπ ζα δεισζεί θαηά ηε αίηεζε ζηήξημεο σο ινγαξηαζκφο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο πξφζθιεζεο. 

Γεληθά: 

1.Τα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα είλαη πξσηφηππα, αθξηβή αληίγξαθα ή λνκίκσο 

επηθπξσκέλα. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο θσηναληηγξάθσλ ζα πξέπεη επηπιένλ λα ππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη "ηα θσηναληίγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη 

ζην θάθειν ππνςεθηφηεηαο είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ". 

2.Οη απαηηνχκελεο Υπεχζπλεο Γειψζεηο είλαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 

75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κέζσ gov.gr ή  κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

ππεξεζία. Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηηο ζρεηηθέο Υπεχζπλεο 

Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν ππνγξάθεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ. 

3.Γηθαηνινγεηηθά αιινδαπψλ ππνςεθίσλ, εθφζνλ εθδίδνληαη απφ αιινδαπή αξρή πξέπεη λα 

είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδεηαη 

θάπνην/θάπνηα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ, αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ή, αλ νχηε 

απηή πξνβιέπεηαη, απφ Υπεχζπλε Γήισζή ηνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο ηεο ρψξαο 
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εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη ν ππνςήθηνο πιεξνί ηα θαηά ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα. 

 

 

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Ειδικοί ςτόχοι του προγράμματοσ 

Η ςτρατθγικι που περιγράφτθκε παραπάνω εξειδικεφεται με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ που 

αναλφονται ακολοφκωσ:  

 

ΕΣ1: Ανάπτυξθ και ποιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

Η περιοχι παρζμβαςθσ ζχει τα εφόδια για κερινό – παρακαλάςςιο αλλά και για πολιτιςτικό 

και φυςιολατρικό τουριςμό. Ενδεικτικά αναφζρουμε τα παρακάτω παραδείγματα: 

 θ Σκφροσ με τισ ιδιαίτερεσ αρετζσ τθσ και τον ξεχωριςτό νθςιωτικό χαρακτιρα. 

 το ςφμπλεγμα Στφρων – Μαρμαρίου - Καρφςτου που αποτελοφν μζρθ για 

παρακεριςτικι κατοικία αλλά και βραχυχρόνιεσ επιςκζψεισ,  

 θ Κφμθ και οι νοτιότερεσ περιοχζσ που βλζπουν ςτο Αιγαίο και διακζτουν μεγάλο 

δυναμικό ανάπτυξθσ, 

Η παρουςία ςθμαντικϊν πόρων (φυςικϊν, πνιηηηζηηθψλ κλπ) ζχει ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ 

μιασ  βάςθσ υποδομϊν και υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ των επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ, μεγάλο 

μζροσ των οποίων ςυγκεντρϊνεται ςτα παρακαλάςςια τμιματα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, 

είτε με τθ μορφι καταλυμάτων είτε ωσ παρακεριςτικι κατοικία. 

Στα τμιματα αυτά κρίνεται ωσ αναγκαία θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του προςφερόμενου 

τουριςτικοφ προϊόντοσ α) με παρεμβάςεισ ςε υποδομζσ φιλοξενίασ και διανυκτζρευςθσ που  

κα οδθγιςουν ςτθν κατάταξθ τουσ ςε υψθλισ ποιοτικισ ςτάκμθσ καταλφματα β) με 

παρεμβάςεισ ςε χϊρουσ εςτίαςθσ και αναψυχισ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 

επιςκζπτεσ να απολαφςουν τοπικζσ  γεφςεισ  και ςυνταγζσ βαςιςμζνεσ ςε τοπικά 

παραδοςιακά προϊόντα και γ) με παρεμβάςεισ που κα αναδεικνφουν ιδιαίτερα ςτοιχεία τθσ 

περιοχισ.  

Ραράλλθλα, θ τουριςτικι επζκταςθ κα προκαλζςει αυξθμζνθ ηιτθςθ ςε διατροφικά 

προϊόντα αυξάνοντασ ζτςι τθν τοπικι παραγωγι τουσ.  
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ΕΣ2: Θεματικι διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Ο ειδικόσ αυτόσ ςτόχοσ εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ κεματικι κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ 

ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ και τθσ ενίςχυςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ εξυπθρετϊντασ 

τθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ ενόσ κατάλλθλου υποβάκρου για τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ των 

δυνθτικϊν επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ να αποκτιςουν βιωματικζσ εμπειρίεσ μζςα από τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι εναλλακτικζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ 

περιλαμβάνουν τθν παρατιρθςθ ςτοιχείων του φυςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ, τθν 

περιιγθςθ, τθν ορειβαςία, τθν αναρρίχθςθ, τα καλάςςια ακλιματα, τθ διάβαςθ δαςϊν και 

λοιπϊν περιοχϊν τθσ υπαίκρου, τθ γνωριμία και ςυμμετοχι ςε αγροτικζσ αλιευτικζσ, 

οικοτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ και πρακτικζσ κλπ Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ μποροφν να 

αναδείξουν με μοναδικό τρόπο το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα του πλοφτου των φυςικϊν 

πόρων και τθσ ποικιλομορφίασ των φυςικϊν (δαςικϊν και αγροτικϊν) τοπίων που 

χαρακτθρίηει το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.  

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι προβλζπεται να υλοποιθκοφν αφενόσ παρεμβάςεισ ανάδειξθσ, 

αποκατάςταςθσ θ και αναβάκμιςθσ τοπίων, κτιςμάτων και άλλων ςτοιχείων τθσ περιοχισ 

τα οποία διευρφνουν το απόκεμα των παραγόντων ζλξθσ επιςκεπτϊν αφετζρου ενζργειεσ 

ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο.  

 

ΕΣ3: Διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των παραγωγϊν (μεμονωμζνα ι  ςυλλογικά) ςτθν 

προςτικζμενθ αξία τθσ τοπικισ παραγωγισ . 

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ θ δραςτθριότθτα που αφορά ςτθ ςυγκζντρωςθ, μεταποίθςθ και 

προςκικθ αξίασ ςτα προϊόντα των γεωργικϊν κτθνοτροφικϊν και αλιευτικϊν 

εκμεταλλεφςεων χαρακτθρίηεται ωσ μικρισ κλίμακασ,. Στθ δραςτθριότθτα αυτι θ 

ςυμμετοχι των παραγωγϊν είναι περιοριςμζνθ γεγονόσ που οφείλεται αφενόσ ςτο μικρό 

μζγεκοσ των εκμεταλλεφςεων που διακζτουν (και επομζνωσ του μικροφ όγκου παραγωγισ 

ενόσ εκάςτου), αφετζρου ςτο χαμθλό βακμό ςυςπείρωςθσ των παραγωγϊν ςε ςυλλογικά 

επιχειρθματικά ςχιματα. Λαμβανομζνων υπόψθ των προοπτικϊν που διαμορφϊνει το νζο 

κεςμικό πλαίςιο αφενόσ για τθν οικοτεχνία, αφετζρου για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ 

και τισ ομάδεσ και οργανϊςεισ παραγωγϊν κεωρείται ωσ ιδιαίτερα κρίςιμθ θ ενίςχυςθ τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αγροδιατροφικι αλυςίδα μζςω τθσ κακετοποίθςθσ τθσ παραγωγισ 

(τθσ δικισ τουσ ι και άλλων εκμεταλλεφςεων) τουσ είτε μεμονωμζνα είτε ςυλλογικά. Η 

ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ και ςε άλλα ςτάδια τθσ αλυςίδασ αξίασ του 

αγροδιατροφικοφ τομζα είναι αναγκαία κακϊσ ζνα ολοζνα και αυξανόμενο μζροσ τθσ αξίασ 

των προϊόντων που διατίκενται ςτθν κατανάλωςθ δθμιουργείται εκτόσ των ορίων τθσ 

εκμετάλλευςθσ γεγονόσ που οδθγεί ςτθν εγκατάλειψθ οριακά βιϊςιμων εκμεταλλεφςεων. 
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ΕΣ4: Στιριξθ κλάδων και προϊόντων  με αυξθμζνθ βαρφτθτα ι με ςθμαντικζσ προοπτικζσ 

για τθν οικονομία τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ εντοπίηονται κλάδοι και προϊόντα (και ςτον πρωτογενι και ςτον 

δευτερογενι τομζα) που παρουςιάηουν μια διαφοροποιθμζνθ βαρφτθτα ςτθ λειτουργία τθσ 

οικονομίασ ςε επίπεδο μικρό-περιοχϊν κακϊσ και κλάδοι ι προϊόντα με ςθμαίνουςα 

βαρφτθτα ι με ςθμαντικζσ προοπτικζσ για τθ λειτουργία τθσ αγροτικισ οικονομίασ ςτο 

ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Οι κλάδοι ι τα προϊόντα αυτά είναι:  

 Ο κλάδοσ τθσ παραγωγισ ξθρϊν ςφκων Κφμθσ . Στθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Κφμθσ 

ςυγκεντρϊνεται το ςφνολο τθσ παραγωγισ του ΡΟΡ Σφκου Κφμθσ. Η ςτιριξθ 

πρωτοβουλιϊν που ςυμβάλλουν ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ και ανάδειξθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθν οικονομία τθσ 

μικρό-περιοχισ κακϊσ ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ςθμαντικοφ ειςοδιματοσ για τουσ 

παραγωγοφσ αλλά και ςτθν αναγνωριςιμότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και τθσ 

Εφβοιασ γενικότερα.  

 Ο κλάδοσ τθσ παραγωγισ κθπευτικϊν. Στθν περιοχι παρζμβαςθσ υπάρχει δυναμικό 

ανάπτυξθσ τθσ παραγωγισ κθπευτικϊν, ιδιαίτερα ςτθν περιοχι (κάμποσ) Δφςτου. Η 

ςθμερινι παραγωγι επαρκεί για τισ ανάγκεσ των κατοίκων τθσ περιοχισ, αλλά κα 

μποροφςε να αποτελεί κλάδο εξωςτρζφειασ προσ τθν τοπικι τουριςτικι αγορά ι και 

τθν αγορά τθσ Αττικισ. Συνεπϊσ κρίνεται λογικό να δοκοφν κίνθτρα για τθν αφξθςθ 

τθσ παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ του κλάδου μζςω ενίςχυςθσ τθσ οργάνωςθσ με 

κακετοποιθμζνα ςχιματα παραγωγισ και επεξεργαςίασ.  

 Ο κλάδοσ τθσ παραγωγισ ελαιοκομικϊν προϊόντων. Η περιοχι διακζτει το 34,5% 

του ςυνολικοφ αρικμοφ των ελαιοκομικϊν  εκμεταλλεφςεων του νομοφ Ευβοίασ και 

ςτο 14% των αντίςτοιχων τθσ Ρεριφζρειασ. Εξαιτίασ των ςθμαντικϊν πυρκαγιϊν του 

2007, θ ελαιοκαλλιζργεια εμφανίηεται αναγεννθμζνθ λόγω των επαναςυςτάςεων 

που πραγματοποιικθκαν. Αυτό προςδίδει ιδιαίτερθ δυναμικι ςε ζνα κλάδο που 

πζραν του γεωργικοφ δυναμικοφ παίηει ςθμαντικό περιβαλλοντικό ρόλο αφοφ 

υποκακιςτά τθ λειτουργία των δαςϊν αλλά και κοινωνικό κακϊσ ςυμπλθρϊνει το 

ειςόδθμα μεγάλου αρικμοφ κατοίκων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.  

 Οι αμπελϊνεσ παρουςιάηουν φκίνουςα τάςθ μολονότι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 

παράγεται ο «Καρυςτινόσ Τοπικόσ Οίνοσ» που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ τοπικόσ οίνοσ 

με τθν Υπουργικι Απόφαςθ τθν υπ’αρικμ. 378960/20-7-95.Το προϊόν αυτό δίνει μια 

ςθμαντικι υπεροχι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και τθν προάγει ςτο ςφνολο τθσ. 

Συνεπϊσ θ δραςτθριότθτα μπορεί να αναπτυχκεί τόςο πρωτογενϊσ όςο και ςτθ 

μεταποίθςθ τθσ.  

 Ο  κλάδοσ τθσ παραγωγισ ηωικϊν προϊόντων. Μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ 

αιγοπροβατοτροφία. Οι εκμεταλλεφςεισ που αφοροφςαν αιγοπροβατοειδι το 2010 
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ιταν ςυνολικά 3408  με 158.191 κεφαλζσ, αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτο 20,34% του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των εκμεταλλεφςεων και ςτο 17,2% του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

αιγο-προβάτων τθσ Ρεριφζρειασ. Υπάρχει ςθμαντικό πεδίο ανάπτυξθσ και 

επζκταςθσ κακϊσ τα παραγόμενα προϊόντα ζχουν τισ προχποκζςεισ εξωςτρζφειασ 

λόγω τθσ και τθσ φιμθσ που ζχει το αρνάκι και το κατςικάκι Καρφςτου. Τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα από τθν τοπικι παραγωγι μποροφν να αυξθκοφν και να 

απορροφθκοφν τόςο από τον τουριςμό όςο και από τθν αγορά τθσ Αττικισ. Οι 

υπόλοιποι κλάδοι τθσ ηωικισ παραγωγισ είναι φκίνοντεσ και εκτόσ των πουλερικϊν 

δεν παρουςιάηουν ιδιαίτερεσ προοπτικζσ.  

 Ο κλάδοσ τθσ μεταποίθςθσ (δευτερογενισ τομζασ) εκτόσ τθσ μεταποίθςθσ 

αγροτικϊν προϊόντων. Οι δραςτθριότθτεσ του δευτερογενι τομζα παρουςιάηουν 

ενδιαφζρον ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Καρφςτου λόγω των ορυχείων για τθ γνωςτι 

πλάκα Καρφςτου. Η ουςιαςτικι ςτιριξθ του κλάδου αυτοφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι κρίνεται αναγκαία για τθν διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ τθσ οικονομίασ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μικρό-περιοχισ αλλά και για τθ διατιρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ του 

τοπικοφ πλθκυςμοφ.  

 Ο κλάδοσ τθσ αλιείασ/υδατοκαλλιεργειϊν, ο οποίοσ κατά τα τελευταία χρόνια 

παρουςιάηει μια ανάκαμψθ (κυρίωσ ςε όρουσ αλιευμάτων) και με γεωγραφικι 

διαςπορά που καλφπτει όλα τα παρακαλάςςια τμιματα τθσ περιοχισ. Η προοπτικι 

ενίςχυςθσ του κλάδου κρίνεται ςθμαντικι αφενόσ λόγω τθσ δθμιουργίασ κζςεων 

απαςχόλθςθσ (κυρίωσ ςτον κλάδο των ιχκυοκαλλιεργειϊν) αφετζρου λόγω τθσ 

ςθμαντικισ ςυνειςφοράσ ςτο ειςόδθμα του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Επιπρόςκετα ο 

κλάδοσ ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ φιμθσ τθσ περιοχισ λόγω τθσ υψθλισ 

ποιότθτασ και τθσ διαρκοφσ διακεςιμότθτασ τθσ παραγωγισ   

 

** Σφμφωνα με το αρ. 1 παρ. 1.ε του καν. ΕΕ 1407/2013: «Ο κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται 

για  ενιςχφςεισ για τισ οποίεσ τίκεται ωσ όροσ θ χριςθ εγχϊριων αγακϊν αντί των 

ειςαγόμενων». Θα πρζπει ο όροσ αυτόσ να πλθροίτε προκειμζνου να είναι επιλζξιμεσ από 

τον Καν. 1407/2013 οι ενιςχφςεισ ςε όλα τα αναγραφόμενα ςτθν πρόςκλθςθ και τον οδθγό 

ςθμεία. 

 

ΕΣ5: Ρεριοριςμόσ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ παρατθρείται μια μείωςθ  του μόνιμου πλθκυςμοφ. Η τάςθ αυτι 

χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ και αντιμετϊπιςθσ αφενόσ προσ τθν κατεφκυνςθ του 

περιοριςμοφ τθσ περαιτζρω πλθκυςμιακισ αποψίλωςθσ τθσ και μετανάςτευςθσ  ςε 

περιοχζσ εκτόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ . 
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Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τάςθσ αυτισ προβλζπονται αφενόσ παρεμβάςεισ τόνωςθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ αφετζρου παρεμβάςεισ που προάγουν τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ 

των αναγκϊν των κατοίκων τθσ περιοχισ  
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3.2 Θεματικζσ Κατευκφνςεισ 
 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ ζχουν προςδιοριςτεί μία βαςικι κεματικι 

κατεφκυνςθ και τζςςερισ δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ οι οποίεσ είναι:  

 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Η βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΡΡ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ 

Η ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ και κατ’ επζκταςθ το προςφερόμενο τουριςτικό 

προϊόν κατζχει κομβικι κζςθ ςτθν εφαρμογι τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. Ζχοντασ 

υπόψθ ότι το τουριςτικό προϊόν είναι ζνα ςφνκετο προϊόν που περικλείει αγακά, 

άυλεσ υπθρεςίεσ και  φυςικά ςτοιχεία, θ διαδικαςία ενίςχυςισ του πρζπει να είναι 

ιδιαίτερα προςεκτικι και προςανατολιςμζνθ ςτα ιδιαίτερα «ςτοιχεία» τθσ περιοχισ 

τα οποία μποροφν να αναδειχκοφν και να αξιοποιθκοφν. Στα ιδιαίτερα αυτά 

ςτοιχεία περιλαμβάνονται θ ποικιλομορφία και θ ζντονθ παραλλακτικότθτα του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ, θ ζντονθ παρουςία προςτατευόμενων περιοχϊν με 

τουριςτικό ενδιαφζρον, θ Σκφροσ, θ διάκεςθ των κατοίκων να αςχολθκοφν με τον 

τουριςμό, ο πλοφτοσ των τοπικϊν πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, το εφροσ και θ 

ποικιλία τθσ τοπικισ παραγωγισ, το ςπάνιο χαρακτθριςτικό τθσ οδικισ 

προςβαςιμότθτασ ςε μια νθςιωτικι περιοχι, θ εγγφτθτα με το Μθτροπολιτικό 

κζντρο τθσ Ακινασ και το αςτικό κζντρο τθσ Χαλκίδασ. Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία 

είτε μεμονωμζνα είτε ςυνδυαςτικά ςυνκζτουν ζνα ςθμαντικό υπόβακρο 

προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν με ποικίλα ενδιαφζροντα το οποίο με ςτοχευμζνεσ 

δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ παρεμβάςεισ μπορεί να ενιςχυκεί, να διευρυνκεί και να 

αναδειχκεί πλθρζςτερα. Συμπλθρωματικά, θ ανάπτυξθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

κα ςυμπαραςφρει και τουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ που τον ςτθρίηουν, 

όπωσ οι υπθρεςίεσ, τα διατροφικά προϊόντα κλπ. 

 

ΔΕΥΤΕΕΥΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Η βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του 

αγροδιατροφικοφ τομζα 
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Η αλυςίδα αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα ξεκινάει από το χωράφι και καταλιγει 

ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι. Τόςο ςε εκνικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο 

περιοχισ παρζμβαςθσ θ αξία τθσ αλυςίδασ αυτισ κεωρείται ξεχωριςτι κακϊσ τθν 

διαπερνά το μοντζλο τθσ μεςογειακισ διατροφισ, θ οποία  ςυνιςτά μια διεκνι τάςθ 

λόγω τθσ υψθλισ διατροφικισ τθσ αξίασ. Ειδικά ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ θ 

αλυςίδα αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα χαρακτθρίηεται από:  

 τθν ποικιλομορφία τθσ αγροτικισ παραγωγισ θ οποία  οφείλεται ςτθν 

παραλλακτικότθτα των εδαφο-κλιματικϊν παραγόντων μεταξφ τμθμάτων 

τθσ περιοχισ και τθν ανάγκθ των κατοίκων για διατροφικι επάρκεια 

 τθ διάρκρωςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ γφρω από ζνα μεγάλο πλικοσ 

μικρϊν και πολφ-προϊοντικϊν εκμεταλλεφςεων που παράγουν το κφριο 

ειςόδθμα ι το ςυμπλθρϊνουν για ζνα ςθμαντικό τμιμα του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ 

 τθν φπαρξθ εγκαταλελειμμζνων γεωργικϊν εκτάςεων,  

 τθν περιοριςμζνθ παρουςία ςυλλογικϊν ςχθμάτων ςτθν παραγωγι-

μεταποίθςθ  

 τθν ελλιπι διαςφνδεςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ με τθν τοπικι κατανάλωςθ  

 

Η ςχετικά χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα του αγροδιατροφικοφ τομζα οφείλεται 

κυρίωσ ςτο υψθλό κόςτοσ παραγωγισ και διάκεςθσ των προϊόντων, που οφείλεται 

ςτα μικρά μεγζκθ των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων, και ςτθ χαμθλι, εν γζνει, 

προςτικζμενθ αξία ςτο προϊόν ςε ποιότθτα, ςυςκευαςία, τυποποίθςθ. Η 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ αλυςίδασ του αγροδιατροφικοφ τομζα προβλζπεται να 

ενιςχυκεί με παρεμβάςεισ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ εγκαταςτάςεων 

μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ  

 

ΔΕΥΤΕΕΥΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Η διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

 

Η οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ ςτθρίηεται κατά κφριο λόγο ςτον 

πρωτογενι τομζα και ςτον τουριςμό, με εμφανι τα ςθμάδια του περιοριςμοφ του  

δευτερογενι τομζα τθσ οικονομίασ. Επιπρόςκετα θ μικρι χρόνο-απόςταςθ από 

Αττικι και  Χαλκίδα, το μζγεκοσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ (μόνιμου και μθ 

περιλαμβανομζνων των επιςκεπτϊν) δθμιουργοφν περικϊρια για τθ διεφρυνςθ και 

ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κυρίωσ ςτουσ τομείσ των παροχισ 
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υπθρεςιϊν και του τουριςμοφ που κα ςυμβάλλει μεταξφ άλλων και ςτθ βελτίωςθ 

των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.  

 

ΔΕΥΤΕΕΥΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Η βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ 

 

Το επίπεδο των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ είναι ζνα πολυςφνκετο και πολυπαραγοντικό ηιτθμα. Εξεταηόμενο ςε 

ςυλλογικό επίπεδο  μπορεί να κεωρθκεί ότι εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τισ 

υποδομζσ που υπάρχουν και τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ 

του πλθκυςμοφ. Με τθν παροφςα κεματικι κατεφκυνςθ εξυπθρετείται ο 

περιοριςμόσ των ενδογενϊν απειλϊν και ειδικότερα ο μετριαςμόσ των παραγόντων 

εκείνων που κακιςτοφν δυςχερι τθν ικανοποίθςθ βαςικϊν κοινωνικϊν αναγκϊν και 

απαιτιςεων του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Με τον μετριαςμό τζτοιων παραγόντων που 

προβλζπεται να εξαςφαλιςτεί α) μζςω παρεμβάςεων ςε υποδομζσ μικρισ 

κλίμακασ, β) με τθ λειτουργία δομϊν που κα βελτιϊςουν τθν πρόςβαςθ ςε 

υπθρεςίεσ υγείασ (π.χ. αγροτικά ιατρεία) προςχολικισ φροντίδασ και εκπαίδευςθσ 

(π.χ. παιδικοί ςτακμοί, βιβλιοκικεσ κλπ) και γ) με τθν ενίςχυςθ εκδθλϊςεων 

ανάδειξθσ τθσ τοπικισ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ δθμιουργοφνται 

προχποκζςεισ για τθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι. Με αυτό τον τρόπο 

κα δοκεί κίνθτρο για τον περιοριςμό τθσ εγκατάλειψθσ τθσ περιοχισ.  

 

ΔΕΥΤΕΕΥΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ 

ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και 

κρατϊν.  

 

Η παροφςα κεματικι κατεφκυνςθ ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ 

περιοχισ και ςτθν άντλθςθ καλϊν πρακτικϊν από άλλεσ περιοχζσ ςε πεδία που 

παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξι τθσ. Τζτοια πεδία νοοφνται 

τα πεδία τθσ ανάδειξθσ-αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ και περιβαλλοντικοφ πλοφτου 

τθσ περιοχισ. Μζςα από τζτοιεσ ςυνεργαςίεσ αναμζνεται μεταξφ άλλων θ ενίςχυςθ 
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τθσ εικόνασ τθσ περιοχισ, θ ενίςχυςθ τθσ τοπικισ γνϊςθσ, θ ζνταξθ τθσ περιοχισ ςε 

ευρφτερα δίκτυα ανταλλαγισ εμπειριϊν και γνϊςεων ςε ςυγκεκριμζνα κζματα κ.α.  

3.3. Συςχζτιςθ τθσ ςτρατθγικισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
με τθν ευρφτερθ ςτρατθγικι που υιοκετείται για τθν περιοχι 
από φορείσ εκνικοφ ι/και περιφερειακοφ επιπζδου 
 

Το τοπικό πρόγραμμα είναι ςε απόλυτθ ςυμφωνία με το Ρρόγραμμα Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ (2014-2020), το όραμα του οποίου, εςτιάηεται ςτθν «Ολοκλθρωμζνθ 

ανάπτυξθ και βιϊςιμθ ανταγωνιςτικότθτα του αγροτικοφ χϊρου». Η εκνικι 

ςτρατθγικι διαρκρϊνεται γφρω από τρεισ αλλθλζνδετουσ και ςυμπλθρωματικοφσ 

ςτόχουσ, που προςβλζπουν ςτθν άμβλυνςθ των επιπτϊςεων τθσ μακροχρόνιασ 

φφεςθσ, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθν επίτευξθ των 

γενικότερων δεςμεφςεων, που ζχει αναλάβει θ χϊρα για τθν δθμοςιονομικι 

εξυγίανςθ και τθν επίτευξθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ωσ ακολοφκωσ: 

 ΣΤ1: Δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ, ανταγωνιςτικοφ και βιϊςιμου αγρό-

διατροφικοφ ςυςτιματοσ 

 ΣΤ2: Ρροαγωγι τθσ αειφορίασ του αγρό-διατροφικοφ ςυςτιματοσ και των 

αγροτικϊν περιοχϊν 

 ΣΤ3: Δθμιουργία Βιϊςιμων & Ρολφ-λειτουργικϊν αγροτικϊν περιοχϊν 

Το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται ςτουσ δφο πρϊτουσ ςτόχουσ 

του ΡΑΑ και εντάςςεται πλιρωσ ςτον τρίτο ςτόχο που αποτελεί και το Μζτρο 19 του 

ΡΑΑ για τθν Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD), 

βαςιςμζνθ ςτθν προςζγγιςθ LEADER. Το τοπικό πρόγραμμα ζχει ολοκλθρωμζνο και 

πολυτομεακό χαρακτιρα προωκϊντασ τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα, τθν αφξθςθ 

τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν αγροτικϊν τθσ προϊόντων, όςο και τθν 

ανάδειξθ και προςταςία τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ, προωκϊντασ ςυνεργαςίεσ 

των διαφόρων τοπικϊν φορζων και κινθτοποιϊντασ τον τοπικό πλθκυςμό.   

Επίςθσ το τοπικό πρόγραμμα ευκυγραμμίηεται με το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

Αλιείασ2014-2020 ωσ βαςικό εργαλείο για τθν εξυπθρζτθςθ των ςχετικϊν 

προτεραιοτιτων τθσ ΕΕ και ειδικότερα για  

 τθν προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ τθ χριςθ 

των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ αλιείασ 

(Ρροτεραιότθτα 1) 
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 τθν προαγωγι τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ τθ χριςθ 

των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ 

υδατοκαλλιζργειασ (Ρροτεραιότθτα 2)  

 τθν Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυνοχισ (Ρροτεραιότθτα 4) 

Επιπλζον, το τοπικό πρόγραμμα είναι ςε ςυνάφεια με τισ αναπτυξιακζσ 

προτεραιότθτεσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2014-2020 τθσ  Ρεριφζρειασ 

Στερεάσ Ελλάδασ και πιο ςυγκεκριμζνα με:  

 τθν 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ 

οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ 

νζων επιχειριςεων,   

 τθν 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε 

περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε 

διαδικαςίεσ καινοτομίασ, 

 τθν 6c - Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ,   

 τθν 6d - Ρροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ 

και προϊκθςθ των υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ, μεταξφ άλλων μζςω του 

δικτφου Natura 2000, και των πράςινων υποδομϊν.  

Επίςθσ, το τοπικό πρόγραμμα είναι ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθ Στρατθγικι 

Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ και πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

 Με τον Άξονα 1 για τθν ανάπτυξθ του τομζα τθσ Αγρό-διατροφισ με τον 

οποίο επιδιϊκεται  θ ανάπτυξθ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων του 

πρωτογενι τομζα και τθσ ςχετιηόμενθσ μεταποίθςθσ ςτθ βάςθ τθσ 

αξιοποίθςθσ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων που διακζτει θ περιοχι. 

Σφμφωνα με αυτι τθ ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ, αναδυόμενεσ 

μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν περιοχι τθσ Εφβοιασ (και ςε ςχζςθ με 

τα παραγόμενα προϊόντα τθσ Νοτίου Εφβοιασ) που ςχετίηονται με τθν 

πρωτογενι παραγωγι είναι οι: ποτοποιία και ιδιαίτερα θ οινοποιία, 

παραγωγι και τυποποίθςθ λαδιοφ, τυροκομία και παραςκευι 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων, παραςκευι προϊόντων από μζλι (π.χ. μζλι 

Καρφςτου ερεικόμελο), παραγωγι προϊόντων από αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά, ςυςκευαςία, τυποποίθςθ, μεταποίθςθ 

οπωροκθπευτικϊν (π.χ. ςφκα Κφμθσ), παραγωγι προϊόντων από αρωματικά 
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και φαρμακευτικά φυτά, ςφαγι, επεξεργαςία και μεταποίθςθ κρζατοσ 

(κατςικάκι Καρφςτου).  

 με τον Άξονα 2 για τθ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθν 

ανάπτυξθ του τουριςμοφ εμπειρίασ, όπου προωκείται θ αξιοποίθςθ του 

φυςικοφ και πολιτιςμικοφ πλοφτου τθσ Ρεριφζρειασ με νζα τουριςτικά 

προϊόντα εμπειρίασ που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τον  – αλιευτικό - 

οικοτουριςμό – φυςιολατρικό, ακλθτικό τουριςμό. 

Επιπλζον, το τοπικό πρόγραμμα είναι ςε ςυμφωνία με το Ρεριφερειακό Ρλαίςιο 

Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΡΡΧΣΑΑ - 2015) Ρεριφζρειασ 

Στερεάσ Ελλάδασ, ςφμφωνα με το οποίο οι περιοχζσ τθσ Σκφρου, τθσ Καρφςτου, τθσ 

Κφμθσ και του Μαρμαρίου χαρακτθρίηονται ωσ Ειδικοί Ρόλοι Τουριςμοφ  και 

κατζχουν ειδικό ρόλο διαςφνδεςθσ νθςιωτικοφ χϊρου τθσ Εφβοιασ και τθσ Σκφρου 

και δευτερεφουςασ καλάςςιασ πφλθσ προσ Αιγαίο. 

Συνοψίηοντασ τα ανωτζρω και ςε ςυνδυαςμό με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ 

Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ ςτθν διαμόρφωςθ των δράςεων του Τοπικοφ 

Ρρογράμματοσ όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο επόμενο Κεφάλαιο, όπου είναι 

εφικτό και αναφορικά με τα κακεςτϊτα ενιςχφςεων , βαςικι αρχι τθσ ΟΤΔ είναι 

θ χριςθ του ΚΑΝ (ΕΚ) 1407/2013 ωσ μζςω άμβλυνςθσ και ανάςχεςθσ τθσ 

χρονίηουςασ υπό-χρθματοδότθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ και κατά 

ςυνζπεια τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ λόγω του πλαςματικοφ ΑΕΡ όπωσ αυτό 

αποτυπϊνεται ςτισ επίςθμεσ μετριςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


