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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
07-09-2020: Προσθήκη του εκ παραδρομής 

μη συμπεριλαμβανόμενου πίνακα αποδεκτών 
στην αρχική απόφαση ένταξης 

 
    Κοζάνη, 03-09-2020 

    Αρ. Πρωτ: 2699 
      
      
      
Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης  Πρός: 
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Τηλέφωνο : 2461350925   
Fax : 2461053969  Κοιν.: 
E-mail : mmitskas@mou.gr  Πίνακας Κοινοποίησης 

     
     
     
     

Θέμα : Ένταξη Πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 «Ιδιωτικές Παρεμβάσεις» του Τοπικού Προγράμματος 

ΤΑΠΤοΚ της Ο.Τ.Δ.  «ΑΝ.ΚΑΣ - Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 

2014 – 2020.   

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ  Π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν  

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4314 (ΦΕΚ 265/23-12-2014, τ. Α) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. 

2. Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 

έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, 

3. Τις από 04.04.2016 αποφάσεις - συμπεράσματα της 1ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του 

ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ), όπως τροποποιήθηκε 
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σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 4222/Β΄/28.12.2016) Απόφαση και ισχύει 

κάθε φορά. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/B’/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του ΠΑΑ 2014-2020 στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών 

ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13214/30-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) περί «Πλαίσιο 

υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 

(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού 

χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων».  

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4380/23-08-2019 2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού 

Χαρακτήρα της ΟΤΔ για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 19.2., Δράση 19.2.1., Υποδράση 

19.2.1.2. του τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ» στο πλαίσιο 

του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

8. Τις αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 4380/23-08-2019 

2ης Τροποποίησης της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τ.Π. για τις κάτωθι 

Υποδράσεις του Υπομέτρου 19.2 «ιδιωτικές παρεμβάσεις» της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ 

ΟΤΑ».: 

α. 19.2.1.2 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών Περιοχών».  

β. 19.2.2.2 «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση  ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής». 

γ. 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». 

δ. 19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής». 

ε. 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». 

στ. 19.2.3.5 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής». 
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9. Το υπ’ αριθμ. 5008/23-12-2019 έγγραφο της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: 

“Αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην 1η πρόσκληση 

ιδιωτικού χαρακτήρα έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER” 

10. Το υπ’ αριθμ. 358/24-01-2020 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα: “Αποστολή Προσωρινού 

Πίνακα Κατάταξης και Δείγματος 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδιωτικών Έργων της 

Αναπτυξιακής Καστοριάς” 

11. Το υπ’ αριθμ. 572/13-02-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ περί ολοκλήρωσης του Δειγματοληπτικού 

Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης  Πρόσκλησης για την υποβολή 

προτάσεων στο Υπομέτρο 19.2. “Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής 

ΤΑΠΤοΚ” (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του Π.Α.Α. 2014–2020 στο πλαίσιο του τοπικού 

προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5080/28-04-2020 αίτημα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ σχετικά με την 

υποβολή του τελικού Πίνακα αποτελεσμάτων υποψηφίων δικαιούχων μετά την τελευταία υπ’ αριθ. 

1/2020 (24-04-2020) απόφαση της ΕΔΠ επί αυτού. 

13. Το υπ’ αριθμ. 5081/04-05-2020 έγγραφο της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: “Κοινοποίηση 

απόφασης ΕΔΠ για ανακατανομή πόρων εντός θεματικών κατευθύνσεων Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER”. 

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5085/11-05-2020 Αίτημα της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ για 2η 

ανακατανομή πόρων Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

15. Το υπ’ αριθμ. 5099/24-06-2020 έγγραφο της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ με το οποίο 

κοινοποιείται στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ η υπ’ αριθμ. 1/24-06-2020 απόφαση του υπ’ αριθμ. 4/2018 της 24-

06-2020 πρακτικού της ΕΔΠ. 

16. Την υπ’ αριθμ. 3300/20-07-2020 απόφαση έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Τοπικού 

Προγράμματος από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. 

17. To υπ’ αριθμ. 5117/20-08-2020 έγγραφο της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: «Έκδοση 

αποφάσεων ένταξης έργων της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER» και τον συνημμένο σε αυτό τελικό πίνακα κατάταξης όπως φαίνεται στο ΠΣΚΕ, 

18. Την υπ’ αριθμ. 2698/03-09-2020 εισήγηση της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. 

 

Αποφασίζει 

 

την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της 

παρούσας, στις αντίστοιχες δράσεις και υποδράσεις του Υπομέτρου 19.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», του 
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Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Π.Α.Α. 2014-2020.  

 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30 Ιουνίου 2023. Εντούτοις θα πρέπει, 

το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους 

δικαιούχους το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2023 (δύναται να οριστεί προγενέστερη ημερομηνία εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο από την ΟΤΔ). 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 1.779.392,94 €.  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσουν τις πράξεις, 

σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που 

παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. 

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της 

απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία 

περιλαμβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις). 

 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 

4268/Β’ 6-12-2017) και τις τροποποιήσεις αυτής, τις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 

εφαρμογής της πράξης (εάν υπάρχουν). 

 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ  
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Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 

όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 13214/30-11-

2017 (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) και τις τροποποιήσεις αυτής, τις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης (εάν υπάρχουν). 

 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

(Συμπληρώνονται από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κατά περίπτωση) για τις πράξεις 

που απαιτείται). 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

 

Γεώργιος Κασαπίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Δικαιούχοι Πράξεων με κωδικούς έργων (στο ΠΣΚΕ): 

1. LD361-0043474 

2. LD361-0048705 

3. LD361-0049072 

4. LD361-0053309 

5. LD361-0049560 

6. LD361-0051838 

7. LD361-0052876 

8. LD361-0046871 

9. LD361-0049012 

10. LD361-0053166 

11. LD361-0042282 

12. LD361-0049874 

13. LD361-0052951 

14. LD361-0053287 

 

Πίνακας Κοινοποίησης: 

A. Για ενέργεια: 

1. Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ankas@ankas@.gr) 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

 Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, κ. Νικόλαο Μανέτα (nmanetas@mou.gr) 

 Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης (kapostolopoulos@mou.gr) 

 Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ (dpappas@mou.gr, igifteas@mou.gr) 

 Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (ead@mou.gr; mmakrandreou@mou.gr) 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ Π.Δ.Ε. (easimakis@minagric.gr, avoulgari@minagric.gr, 

ipapadim@minagric.gr) 

 

B. Για κοινοποίηση: 

1. Οργανισμός Πληρωμών – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

 Προϊστάμενο Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας κ. Φραγκίσκο Μαχλέρα 

(fragiskos.machleras@opekepe.gr) 

ΑΔΑ: 6ΛΩΒ7ΛΨ-5ΝΜ



  

 

 

       Σελίδα | 7 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας κα. Αθανασία 

Αλεξοπούλου (athanasia.alexopoulou@opekepe.gr) 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

 Προϊσταμένη Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α., κα. Παναγιώτα Πυριοβολή (ppyriovoli@mou.gr). 

 Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης, κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο (gpapageorgiou@mou.gr) 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ . 

2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Γ της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. 

3. Χρονολογικό αρχείο (σε έντυπη μορφή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΛΩΒ7ΛΨ-5ΝΜ



  

 

 

       Σελίδα | 8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων : 

 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις 

δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

(ii) Να τηρούν τους όρους ή περιορισμούς που τίθενται, από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 

2014 - 2020 όπως ισχύει κάθε φορά, από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης (εάν 

υπάρχει) ή από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ (ή εναλλακτικά ο ΕΦΔ). 

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από την ΥΑ 

13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) και τις τροποποιήσεις αυτής. 

(ii) Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση 

ένταξης της πράξης. 

 Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους 

από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας 

Δαπάνης της πράξης. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή 

διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.  

 Οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, 

εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και 

εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-

2023.  

 Σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει παράταση του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της πράξης, η οποία εγκρίνεται από τις ΕΥΔ (ΕΠ) της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30-06-2023 και σε κάθε 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την αρχική καταληκτική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μιας πράξης μπορεί να 

παραταθεί για έξι (6) ακόμα μήνες, μετά από έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και μετά από με αιτιολογημένη αίτηση του δικαιούχου προς αυτή. Σε κάθε 

περίπτωση οι παραπάνω παρατάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την 30-06-2023. 

 Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων δύνανται να επιφέρουν την 

επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και 
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την ανάκληση της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης ή τροποποίηση της απόφασης ένταξης 

στην οποία περιλαμβάνονταν (όταν η απόφαση ένταξης αφορά πολλές πράξεις).  

(iii) Να ενημερώνουν έγκαιρα την ΟΤΔ σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να 

αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης 

έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου / υπομέτρου / 

δράσης ή/και τις απαιτήσεις της ΟΤΔ.  

(iv) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣΚΕ με τα δεδομένα και 

έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και 

υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών. 

(v)  Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ, 

σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. 

(vi) Να παράσχουν στην ΟΤΔ ή  διαχειριστική αρχή και/ή στους εξωτερικούς αξιολογητές του ΠΑΑ ή άλλους 

φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό της, όλες τις πληροφορίες 

που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την 

επίτευξη καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων. 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες 

που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΟΤΔ μέσω των αιτήσεων πληρωμής. 

(ii) Αποδέχονται, σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της 

έντασης της ενίσχυσης, ότι, οι καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία 

τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το 

χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση – 

αποπληρωμή του έργου, αυτόματα από το ΠΣΚΕ. 

 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο 

χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της 

πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, ΕΥΔ (ΕΠ) της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά 

όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιες επισκέψεις από την ΟΤΔ και τους αρμόδιους με την υλοποίηση της πράξης 

φορείς και επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην 
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έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο 

προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το 

δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:  

 Για όλες τις πράξεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός πέντε (5) 

ετών από την τελική πληρωμή να μην επέλθει: 

 παύση ή μετεγκατάσταση της δραστηριότητας εκτός της περιοχής του τοπικού 

προγράμματος, 

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε 

μια εταιρεία αδικαιολόγητο πλεονέκτημα, 

 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων 

που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας των μακροχρονίων 

υποχρεώσεων τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤΔ, αποδεικτικά τήρησης 

των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους, έως τις 31-12-2023 και στο μετέπειτα χρονικό διάστημα 

των μακροχρόνιων υποχρεώσεων τους στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων ελέγχεται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 

1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές 

ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας.  Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι 

διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων. 

(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στην ΥΑ 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β’ 

6-12-2017), όπως ισχύει και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ που αναφέρονται αναλυτικά στην 

ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και της ΟΤΔ.  

 

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Να αποδέχονται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που 

έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των 

έννομων συνεπειών και προθεσμιών. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΛΩΒ7ΛΨ-5ΝΜ



  

 

 

       Σελίδα | 11 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

(i) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης, δύναται να επιφέρει την ανάκληση της 

απόφασης ένταξης και την επιβολή των διατάξεων για την ανάκτηση των ποσών ως αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων.  

(ii) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει 

ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, η στήριξη δεν καταβάλλεται ή 

ανακτάται εξ’ ολοκλήρου. Επιπλέον, ο δικαιούχος που δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να 

λάβει ενίσχυση, αποκλείεται από το υπομέτρο 19.2 για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης 

καθώς και για το επόμενο.  

(iii) Ο δικαιούχος αποδέχεται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τις κυρώσεις που προβλέπονται στο στην 

ΥΑ με αρ. πρωτ. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με το «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών 

Προγραμμάτων». 

(iv) Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: Πίνακας Εντασσόμενων Πράξεων. 
 
ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 
 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 
 
Υποδράση 19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Α/Α 
Κωδ. Έργου 

ΠΣΚΕ 
Τίτλος Πράξης 

Εγκεκριμένος 
Επιχορηγούμενος 

Προϋπολογισμός (€) 
Δημόσια Δαπάνη (€) 

1 LD361-0043474 
Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 

ενημέρωσης ΜΜΕ του κλάδου της 
γούνας της Π.Ε. Καστοριάς 

15.934,45 15.934,45 

2 LD361-0048705 
Διαχείριση αποθήκης με τη χρήση 

εφαρμογών πληροφορικής 
18.877,97 18.877,97 

Σύνολο Υποδράσης 19.2.1.2. 34.812,42 34.812,42 

 
Υποδράση 19.2.2.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Α/Α 
Κωδ. Έργου 

ΠΣΚΕ 
Τίτλος Πράξης 

Εγκεκριμένος 
Επιχορηγούμενος 

Προϋπολογισμός (€) 
Δημόσια Δαπάνη (€) 

3 LD361-0049072 
Ίδρυση μονάδος παραγωγής 

προϊόντων ζύμης 
399.559,54 159.823,79 

4 LD361-0053309 Αποστακτήριο Κάπρη Δημήτρη 70.750,00 28.300,00 

Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.2. 470.309,54 188.123,79 

 
Υποδράση 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 

Α/Α 
Κωδ. Έργου 

ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης 
Εγκεκριμένος 

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός (€) 

Δημόσια Δαπάνη (€) 

5 LD361-0049560 Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
επιχείρησης επεξεργασίας οσπρίων 

599.529,97 239.811,98 

6 LD361-0051838 
Επέκταση μονάδος επεξεργασίας και 
συντήρησης φρούτων και λαχανικών 

599.030,56 239.612,22 

7 LD361-0052876 Συσκευαστήριο αρωματικών φυτών 512.854,50 205.141,78 

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.1. 1.711.415,03 684.565,98 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Α/Α 
Κωδ. Έργου 

ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης 
Εγκεκριμένος 

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός (€) 

Δημόσια Δαπάνη (€) 

8 LD361-0046871 

Ανάπτυξη εναλλακτικών αθλητικών 
δραστηριοτήτων στα πλαίσια του 
εναλλακτικού τουρισμού στο Ν. 

Καστοριάς 

64.957,66 42.222,47 

9 LD361-0049012 
Εκσυγχρονισμός και επέκταση της 
επιχείρησης Παπαγιαννάκη Ιωα. 

Γεωργία 
52.605,40 23.672,43 

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.3. 117.563,06 65.894,90 

 
Υποδράση 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. 

Α/Α 
Κωδ. Έργου 

ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης 
Εγκεκριμένος 

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός (€) 

Δημόσια Δαπάνη (€) 

10 LD361-0053166 
Ίδρυση καταστήματος λιανικού 

εμπορίου γαλακτοκομικών 
προϊόντων ΦΑΡΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 

17.441,54 7.848,68 

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.4. 17.441,54 7.848,68 

 
Υποδράση 19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του αγροτικού πληθυσμού  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Α/Α Κωδ. Έργου 
ΠΣΚΕ 

Τίτλος Πράξης 
Εγκεκριμένος 

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός (€) 

Δημόσια Δαπάνη (€) 

11 LD361-0042282 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΕΑΣ 134.143,95 87.193,56 

12 LD361-0049874 
Ίδρυση λειτουργίας ιδιωτικού 

κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
(Ι.ΚΤΕΟ) “YOURS KTEO KASTORIAS” 

332.796,13 149.758,25 

13 LD361-0052951 
Δημιουργία επιχείρησης προσφοράς 

υπηρεσιών αποξήρανσης 450.958,10 293.122,75 

14 LD361-0053287 ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε. 595.716,95 268.072,61 

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.5. 1.513.615,13 798.147,17 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 19.2 3.865.156,72 € 1.779.392,94 € 
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