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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LEADER

• Κοινοτική Πρωτοβουλία

• Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD)

• Ενίσχυση - Χρηματοδότηση - Ανάπτυξη 



LEADER

Αγροτικό
Δημόσια 

Παιδική Χαρά Βούρειο

Βρεφονηπιακός Βέσσας

Πρόληψη πυρκαγιών με Drones

Οχήματα Αστυνομίας

Ιδιωτικά

Αλιείας
Δημόσια

Ανάπλαση παλιάς Ιχθυόσκαλας

Αλιευτικά καταφύγια

κ.α.

Ιδιωτικά Νέα πρόσκληση 2020



ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

• Επιδότηση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων

• Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 3.145.500 € 

• Ποσοστά Ενίσχυσης: 55 έως 75%

• Υποβολές έως 30 Αυγούστου 2019



ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μεταποίηση

Γεωργικών 
Προϊόντων 

Μη 
γεωργικών 
προϊόντων

Βιοτεχνία, 
χειροτεχνία

Τουρισμός

Καταλύματα

Εστίαση 
αναψυχή

Παροχή 
υπηρεσιών

Εμπόριο

Γεωργικών 
προϊόντων

Αγροτικού 
εξοπλισμού

Υπηρεσίες

Συσκευασία 
τυποποίηση

Διάφορες 
υπηρεσίες 



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

• Σε αυτούς που θέλουν να επενδύσουν

• Σε αυτούς που έχουν ιδέες

• Σε αυτούς που είναι έτοιμοι



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Σε όσους ΔΕΝ έχουν αποφασίσει

• Σε όσους ΔΕΝ έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 
την ιδία συμμετοχή

• FAKE επενδύσεις 



19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση,
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν, με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

• Δημόσια δαπάνη: 353.000,00 €

• Περιοχή Παρέμβασης: Ολόκληρη η Περιφερειακή
Ενότητα Χίου

• Ποσοστό Ενίσχυσης: 75%

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (de
minimmis).
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19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής

• Δημόσια δαπάνη: 650.000,00 €

• Περιοχή Παρέμβασης: Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.
Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό καταλυμάτων στην Δ.Ε. Χίου επιλέξιμη
περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου.Για
ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη περιοχή
είναι ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός της Δ.Ε. Χίου.

• Ποσοστό Ενίσχυσης: 65%

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ. (de minimmis). Ίδρυση/εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων οι οποίες στεγάζονται εντός παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/Εκσυγχρονισμός
Κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
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19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την
1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής

• Δημόσια δαπάνη: 350.000,00 €

• Περιοχή Παρέμβασης: Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα
Χίου.

• Ποσοστό Ενίσχυσης: 65%

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ. Η δράση αναφέρεται σε
όσους είναι μικρότεροι των 35 ετών. Στον τομέα του
εμπορίου ενισχύονται αποκλειστικά οι επενδύσεις που
αφορούν στην εμπορία αγροτικών προϊόντων. (de minimmis).
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19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας
και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

• Δημόσια δαπάνη: 550.000,00 €

• Περιοχή Παρέμβασης: Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα
Χίου.

• Ποσοστό Ενίσχυσης: 75%

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ.
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19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων
στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
των στόχων της τοπικής στρατηγικής

• Δημόσια δαπάνη: 600.000,00 €

• Περιοχή Παρέμβασης: Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.
Για ίδρυση/εκσυγχρονισμό καταλυμάτων στην Δ.Ε. Χίου επιλέξιμη
περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου. Για
ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη περιοχή
είναι ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός της Δ.Ε. Χίου.

• Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% για μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
και 55 % για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ.



6

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων
στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής

• Δημόσια δαπάνη: 300.000,00 €

• Περιοχή Παρέμβασης: Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

• Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% για μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
και 55 % για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ.
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19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

• Δημόσια δαπάνη: 300.000,00 €

• Περιοχή Παρέμβασης: Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.
Στη Δ.Ε. Χίου αφορά μόνο πτυχιούχους (επιστήμονες) νέους
μικρότερους των 35 ετών ή νομικό πρόσωπο του οποίου το
μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο
ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών.

• Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% για μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών
και 55% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ.



19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και
πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

• Δημόσια δαπάνη: 42.000,00 €

• Περιοχή Παρέμβασης: Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

• Ποσοστό Ενίσχυσης: 65%

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ. (de minimmis). Δεν είναι επιλέξιμη η
ίδρυση και η λειτουργία ΕΣΚ.
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

• Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση
ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά
Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού
συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.

• Εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του
καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα,
που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο
όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν
σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε
αντίθεση με την παρούσα.

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (εργαζόμενοι < 50 και
κύκλος εργασιών/ισολογισμός < 10 εκατ.€)



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

• Εξωχώριες / υπεράκτιες εταιρείες.

• Προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων
Γραμμών όσον αφορά τις Κρατικές Ενισχύσεις με βάση τον ορισμό της
προβληματικής επιχείρησης στον Καν. ΕΕ 651/2014 αρ. 2 σημείο 18. Η
συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά σε πράξεις που ενισχύονται βάσει των Καν.
(ΕΕ) 1305/2013 και Κα. (ΕΕ) 1407/2013 και με το αρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014.

• Δυνητικοί δικαιούχοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2
έλεγχοι).

• Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης 
κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της ΕΕ σε περίπτωση 
χρήσης των κανονισμών (ΕΕ) 651/2014.  



Έναρξη Περιόδου Επιλεξιμότητας

Για τις υποδράσεις:

• 19.2.2.2

• 19.2.2.3

• 19.2.2.4

• 19.2.3.1 (Γενικές δαπάνες)

• 19.2.7.3

Η ημερομηνία έγκρισης του 
τοπικού προγράμματος 
12/12/2016

Για τις υποδράσεις

• 19.2.3.3

• 19.2.3.4

• 19.2.3.5

• 19.2.3.1 (πέρα των Γενικών 
δαπανών)

Η ημερομηνία οριστικής 
υποβολής της αίτησης 
στήριξης

Ως έναρξη της  περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται:



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ποιες δαπάνες μπορούν να 
ενταχθούν στο CLLD/Leader



Επιλέξιμες Δαπάνες

• Η αγορά, ή κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

• Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης)
εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που
εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων
μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της
επένδυσης. ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις
ανάγκες της επένδυσης.

• Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι
αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές
περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.



Επιλέξιμες Δαπάνες

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών
υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και
φωτοτυπικών.

• Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων
πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον
εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών
και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την
περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.



Επιλέξιμες Δαπάνες

• Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου
σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη
διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

• Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και
συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους
της πράξης.

• Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως
ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλέφωνο κ.λπ., εντός των
ορίων του οικοπέδου. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται
βάσει των κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω
δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.



Επιλέξιμες Δαπάνες

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια
των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση). Στις
περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των κανονισμών (ΕΕ)
651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

• Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων
της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο
προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί
αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί
με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. Στις
περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται βάσει των κανονισμών (ΕΕ)
651/2014 (άρθρο 14) οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.2. 19.2.3.1: Οι επιλέξιμες δαπάνες,
πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις
εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

• Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής,
δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του
αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου
και εικόνας κ.λπ.) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση
διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και
επιχειρηματίες.

• Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα
διακόσμησης (εντός του λειτουργικού χώρου της επιχείρησης) σε
περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο
επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.2. 19.2.3.1: Οι επιλέξιμες δαπάνες,
πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις
εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

• Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του
ποσού των 30.000. Η δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά ενεργούς
ή επαγγελματίες αγρότες, μόνο για την ιδία παραγωγή τους και το
τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο σε συσκευασίες
μέχρι πέντε (5) λίτρων. Στις περιπτώσεις πράξεων που ενισχύονται
βάσει του Καν. ΕΕ 1407/2013 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρείται
το σημείο Ι.Α. του Άρθρο 4 της παρούσας.



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες
δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, στο πλαίσιο των
επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

• Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά- κατασκευή
παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση
τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες
περιήγησης. Επίσης η αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις
επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον
τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των
30.000€ για τα οχήματα αυτά.



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες
δαπάνες, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, στο πλαίσιο των
επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

• Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης –
εξυπηρέτησης της επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις
τουριστικών καταλυμάτων.

• Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν
λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης).

• Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής
ήχου και εικόνας).



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.3.5: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των
ανωτέρω περιπτώσεων, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων
στις εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

• Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) εφόσον
αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης.

• Αγορά οχημάτων ειδικού τύπου που συνδέονται με τον σκοπό της
επένδυσης (π.χ ειδικά οχήματα μεταφοράς ΑΜΕΑ σε επενδύσεις
συνδεόμενες με την υγεία.)



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.7.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των
ανωτέρω περιπτώσεων, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων
στις εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

• Δαπάνες για μελέτες – επιχειρηματικά σχέδια. Αφορά δαπάνες,
όπως οι μελέτες σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, εκπόνηση των
επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων.

• Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων προκειμένου να
καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

• Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της
μορφής συνεργασίας, το συντονισμό της και την προετοιμασία του
επιχειρηματικού σχεδίου (αμοιβές ήδη απασχολούμενου και νέου
προσωπικού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα μετακίνησης).



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.7.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των
ανωτέρω περιπτώσεων, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων
στις εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

• Το κόστος χρήσης μηχανημάτων ή μίσθωση αυτών, εδαφών και
λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα ερευνητικά
κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων της
πράξης.

• Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει
εργασία ερευνητή για την προσαρμογή ή τη δοκιμή της εφαρμογής),
αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που σχετίζονται με την
πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν
στην υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου.



Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.7.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των
ανωτέρω περιπτώσεων, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων
στις εν λόγω Υποδράσεις, είναι:

• Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού
σχεδίου (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίων, διοργάνωση
ημερίδων, έξοδα μετακίνησης, κόστος μεταφράσεων).

• Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

• Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων
ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ.
παγολεκάνες), συστήματα διανομής, επαγγελματικά αυτοκίνητα
μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ.

• Δαπάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα (μελέτη σκοπιμότητας,
νομικά και λοιπά έξοδα, λογότυπο, αγορά επίπλων και εξοπλισμού
γραφείου, εξοπλισμός για εκθέσεις κλπ).



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Ποιες δαπάνες δεν μπορούν να 
ενταχθούν στο CLLLD/Leader



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

• Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων,
ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

• Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την
έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη
λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού
εξοπλισμού.

• Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της
πράξης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.).

• Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου
εγκατάστασης της μονάδας.



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

• Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

• Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και
εικόνας κ.λπ.) εκτός και η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί,
επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες, τμήμα.

• Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα,
κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες αναλωσίμων υλικών.

• Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

• Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού,
παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και
όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός
που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

• Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που
χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.

• Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη
συμμόρφωση με τα υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα.

• Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά
την έγκριση της αίτησης στήριξης.

• Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που
έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του
δικαιούχου.

• Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον
καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης
και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή
μέρος αυτού στη νέα θέση.



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

• Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης,
συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης.

• Στις περιπτώσεις ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει του
άρθρου 14 του Καν. 651/2014 προκειμένου να πληρείται η
απαίτηση περί χαρακτήρα κινήτρου δεν είναι επιλέξιμες οι
δαπάνες που αφορούν σε Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων που είναι υποχρεωτικά από την κείμενη
νομοθεσία να διαθέτουν οι προς ενίσχυση επιχειρήσεις.



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1: Οι μη επιλέξιμες
δαπάνες, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω
Υποδράσεις, είναι:

• Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς
όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ
γεωργικών προϊόντων.

• Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

• Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές
και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.

• Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή
νησιωτικές περιοχές.



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Ειδικά για την Υποδράση 19.2.3.5: Οι μη επιλέξιμες δαπάνες, πέραν
των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στις εν λόγω
Υποδράσεις, είναι:

• Η προμήθεια απλού οχήματος μεταφοράς.



Χαρακτήρας κινήτρου του Καν. ΕΕ 651/2014

Ο Καν. ΕΕ 651/2014 ορίζει ότι οι ενισχύσεις πρέπει να έχουν
χαρακτήρα κινήτρου.

• Για το σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών
του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την
υποβολή της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του
επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς
χρηματοδότηση. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η
αγορά γης, που πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της
αίτησης στήριξης δεν αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. Στην
περίπτωση αυτή αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη.



Αρχική Επένδυση του Καν. ΕΕ 651/2014

Αρχική Επένδυση (αφορά το Άρθρο 14 του Καν. 651/2014)

• η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε

σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης,

την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης

επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της

παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα

που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη

αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας

υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης



Αρχική Επένδυση του Καν. ΕΕ 651/2014

Αρχική Επένδυση (αφορά το Άρθρο 14 του Καν. 651/2014)

• η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε

επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε

κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από

επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την

απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης



Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης

• Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr)

• Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται
κατά το διάστημα από 21/05/2019 έως 30/08/ 2019

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, ο επενδυτής
υποχρεούται σωρευτικά:

α) να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του
ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι. Υπόδειγμα Ι_1,

β) να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το συνημμένο στο
Παράρτημα Ι, Υπόδειγμα Ι_2 σε PDF μορφή.



Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης

γ) να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα φορολογικά έντυπα που
προβλέπονται από την πρόσκληση σε μορφή PDF

δ) δεν επισυνάπτεται ηλεκτρονικά κανένα άλλο πέραν των
παραπάνω

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό
κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία
τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.



Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί
δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών να υποβάλλουν αποδεικτικό
κατάθεσης της αίτησης στήριξης μαζί με τον φυσικό
φάκελο που θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος
Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2,
«Οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά
τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας
πρόσκλησης.



Τρόπος Επιλογής Δικαιούχων

Για κάθε υποδράση:

• Οι αιτήσεις στήριξης βαθμολογούνται (μέγιστη
βαθμολογία: 100) και κατατάσσονται σε πίνακα
κατάταξης με φθίνουσα ταξινόμηση ανά βαθμολογία

• Οι αιτήσεις στήριξης με βαθμολογία μικρότερη των 30
βαθμών απορρίπτονται

• Εντάσσονται οι πράξεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία,
μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της
υποδράσης



Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου

• Υποβολή μέχρι πέντε (5) αιτημάτων πληρωμής (δεν
συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή)

• Υποβολή τουλάχιστον ενός αιτήματος πληρωμής, εντός 1 έτους
από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους
τουλάχιστον 30% της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης

• Ολοκλήρωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της
πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως
δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3)
ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την
30-06-2023

• Υποβολή μέχρι πέντε (5) τροποποιήσεων των πράξεων, κατά την
διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

Ο Δικαιούχος οφείλει για περίοδο τριών (3) ετών από την τελική
πληρωμή του να μην προβεί σε:

α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας
εκτός της περιοχής προγράμματος

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής
η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την
εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους
αρχικούς στόχους



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων
που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση

• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο
Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας
πρότασης ή τμήματος αυτής

• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την
λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της περιοχής του Τοπικού
Προγράμματος για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη
περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης
αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι
απαιτήσεις



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για
οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν
ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας
του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην
εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
ενημέρωση της αρμόδιας ΟΤΔ) για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας
επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν
εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

Σε περίπτωση χρήσης του Άρθρου 14 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014
ισχύουν τα εξής:

α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία
του και να λειτουργεί εντός της περιοχής του Τοπικού Προγράμματος, για
χρονικό διάστημα τριών (3), από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης
ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της
δημόσιας επιχορήγησης

β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για
οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί,
εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και
ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης
(στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας ΟΤΔ) για
χρονικό διάστημα 3 από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης
ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της
δημόσιας επιχορήγησης



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

• Σε περίπτωση δημιουργίας θέσεων εργασίας σε Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας (ΕΜΕ), από τον δικαιούχο και οι οποίες επιτέλεσαν
κριτήριο επιλογής της αίτησης, τότε ο δικαιούχος οφείλει να τις
έχει δημιουργήσει εντός 12μήνου από την τελική πληρωμή και
να τις διατηρήσει τουλάχιστον για τρία (3) έτη από την
δημιουργία τους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται οικονομική
κύρωση σχετική με τις ελλείπουσες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ,
το ύψος της οποίας καθορίζεται από συγκεκριμένο τύπο. Σε κάθε
περίπτωση η οικονομική κύρωση δεν θα είναι μεγαλύτερη του
10% της Δημόσιας Δαπάνης που καταβλήθηκε



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

• Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, που
αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για τρία (3) έτη από την
τελική του πληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ένα ή
περισσότερα κριτήρια δεν ικανοποιούνται τότε επιστρέφεται, με
την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης που έχει καταβληθεί, και
απορρέει από συγκεκριμένο τύπο.

Σε περίπτωση που η επανεξέταση των κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα
η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου να είναι μικρότερη της τιμής
βάσεως αξιολόγησης για την συγκεκριμένη υποδράση, τότε
επιστρέφεται κατ’ αναλογία το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 71 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013.



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

• Ειδικά για τις πράξεις που αφορούν αποκλειστικά τουριστικά
καταλύματα θα πρέπει κατ΄ έτος μετά την τελική πληρωμή, να
επιτύχουν τουλάχιστον το 20% του στόχου που τέθηκε στην
αίτηση στήριξης για το αντίστοιχο έτος, σε ότι αφορά τον αριθμό
των διανυκτερεύσεων.

Ο στόχος ελέγχεται για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή. Ως έτος
λογίζεται ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, από την επομένη ημέρα της
τελικής πληρωμής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου αυτού επιβάλλεται
Δημοσιονομική Διόρθωση που απορρέει από συγκεκριμένο τύπο.



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

• Επίσης για τις πράξεις που αφορούν μεταποίηση θα πρέπει κατ΄
έτος μετά την τελική πληρωμή, να επιτύχουν τουλάχιστον το 30%
του στόχου που τέθηκε στην αίτηση στήριξης για το αντίστοιχο
έτος, σε ότι αφορά την ποσότητα της μεταποιήσιμης πρώτης ύλης.

Ο στόχος ελέγχεται για τρία (3) μετά την τελική πληρωμή. Ως έτος
λογίζεται ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, από την επομένη ημέρα της
τελικής πληρωμής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου αυτού επιβάλλεται
Δημοσιονομική Διόρθωση που απορρέει από συγκεκριμένο τύπο.



Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-
2020, είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε ενέργειες ενημέρωσης
του κοινού σχετικά με τη στήριξη που λαμβάνουν από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η μη
τήρηση των ελάχιστων υποχρεωτικών κανόνων ενημέρωσης επισύρει
κυρώσεις.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Έχετε ερωτήσεις;

Κάντε τις ερωτήσεις σας τώρα ή 
επικοινωνήστε μαζί μας αργότερα

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επισκεφθείτε τον οδηγό επενδυτή στη 
διεύθυνση: www.leaderchios.gr/odigos



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ροδοκανάκη 7, 2ος όροφος

82131 Χίος

Τηλ: 22710 43510

Email: info@leaderchios.gr

Website: www.leaderchios.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

• ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΜΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΤΕΤΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

• ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

mailto:info@leaderchios.gr
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


