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ΘΕΜΑ:  2
η
 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 

Απόφασης 

Παραρτήματος Ι

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

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

Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικ

2020, 

3. Την με αρ. 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 

2020» (ΣΔΕ), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4222/Β΄/28.12.2016) Απόφαση και ισχύει κάθε φορά,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π. 
 

kkarvounis@mou.gr  

Κέρκυρα, 04/10/2021  

 

Α.Π.: 2241 

 

 

Προς:  

1. Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και 

Ιθάκης  

2. Δικαιούχους Πράξεων   

 

 

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 2655/16

Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του 

αραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014

Την με αρ. 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 

2020» (ΣΔΕ), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4222/Β΄/28.12.2016) Απόφαση και ισχύει κάθε φορά, 

ΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και 

2655/16-11-2020 

εων με τα στοιχεία του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

εφαρμογή αναπτυξιακών 

2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 

Την αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

ής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-

Την με αρ. 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 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3417/22.12.2016 (ΦΕΚ 
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4. Τη με αρ. 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  

5. Την υπ’ αριθ. 2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης «Περί 

πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των 

στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

6. Την αρ. 154/22-01-2021 (Β΄252) Υπουργική Απόφαση «Παράταση προθεσμιών των υπ΄ 

αρ. 13214/30-11-2017 (B΄ 4268) και 13215/30-11-2017 (B΄ 4285) υπουργικών 

αποφάσεων», όπως ισχύει κάθε φορά. 

7. Την υπ’ αρ. 3083/4-8-2021 υπουργική απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, 

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» (Β’ 3702). 

8. Τη με αρ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28-08-2017 επιστολή της ΕΥΚΕ «Οδηγίες και 

παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση 

Κρατικών Ενισχύσεων. 

9. 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, 

10. Την με αρ. πρωτ. 225/09-10-2019 Πρόσκληση της ΟΤΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για την 

υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την 

υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού 

χαρακτήρα), του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD». 

11. Τις αιτήσεις στήριξης προς την ΟΤΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την ένταξη των πράξεων 

στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ. 

12. Το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο φύλλο 

διοικητικού ελέγχου στο ΠΣΚΕ και στον πίνακα αποτελεσμάτων που εκδίδεται. 

13. Το με αρ. πρωτ. 4435/28-08-2020 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα την 

δυνατότητα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο των δράσεων 19.2.2 και 19.2.3 της αρ. 225/9-

10-2019 πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ Δίκτυο 

Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Δήμων 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης.  

14. Το με αρ. πρωτ. 4434/28-08-2020 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα 

«Δυνατότητα ανακατανομής πόρων μεταξύ διαφορετικών κατευθύνσεων του Τοπικού 

Προγράμματος LEADER/CLLD, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού 

Χαρακτήρα του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης». 
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15. Την με αρ. 20/02-10-2020 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Δικτύου Συνεργασίας 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης σχετικά με «Ολοκλήρωση διαδικασίας διοικητικού ελέγχου 

ενστάσεων και Οριστικός Πίνακας κατάταξης 1ης Πρόσκλησης ΤΠ LEADER/CLLD, και 

χρήση του άρθρο 4 παρ.18 της 3η τροποποίηση της Υ.Α. 13214/30-11-2017(B΄4268), για 

την ένταξη πράξεων». 

16. Το με αρ. πρωτ. 2927/23-07-2021 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα 

«Δυνατότητα πρόσθετης υπερδέσμευσης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της 

ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης». 

17. Την με αρ. 739/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας με την οποία 

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, για την περίοδο 2019-2023. 

18. Την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 2655/16-11-2020 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων με θέμα 

‘Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» της ΟΤΔ «Δικτύου Συνεργασίας 

Κεφαλλονιάς και Ιθάκης», υπομέτρου 19.2 CLLD/LEADER, έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.’ 

19. Την με αρ. πρωτ. 560/02-03-2021 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων με θέμα ‘1η
 

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 2655/16-11-2020 Απόφασης Ένταξης των 

Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’ 

20. Το Θέμα 4
ο
 από το υπ’ αριθμόν 31/10-09-2021 πρακτικό της ΕΔΠ CLLD/LEADER Δικτύου 

Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης με θέμα Ένταξη επτά (7) παραδεκτών πράξεων 

ιδιωτικών έργων στο ΤΠ CLLD/LEADER. 

21. Το με αρ. πρωτ. 671/10-09-2021 έγγραφο της ΟΤΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης με θέμα την 

τροποποίηση της απόφασης ένταξης με αριθμ. πρωτ. 560/02-03-2021 της ΕΥΔ ΕΠ της 

Περιφ. Ιονίων Νήσων. 

22. Την με αρ.πρωτ. οικ.2402/30.09.2021 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της 

Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ.  

 

Αποφασίζει  

την 2η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 2655/16-11-2020 Απόφασης Ένταξης των 

Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας των Δράσεων 19.2.2 

«Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους», 19.2.3 «Οριζόντια 

ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των 

Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», 

του Μέτρου 19 «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 

(ΤΑΠΤοΚ/CLLD)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης αφορά: 

Α. την ένταξη επτά (7) επιπλέον πράξεων που είχαν κριθεί ως παραδεκτές αλλά δεν 

εντάχθηκαν στις προηγούμενες αποφάσεις λόγω έλλειψης πόρων σύμφωνα με το υπ’ 
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αριθμόν 20/02-10-2020 πρακτικό της ΕΔΠ CLLD/LEADER Δικτύου Συνεργασίας 

Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Πιο συγκεκριμένα εντάσσονται οι πράξεις με στοιχεία LD051-

0060140, LD051-0057111, LD051-0056243, LD051-0057593 και LD051-0060209  στην 

Υποδράση 19.2.2.3 ‘Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους’ και οι δράσεις LD051-0059871 και LD051-0060371 στην Υποδράση 19.2.3.3 

‘Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής’. 

Β.  σε διορθώσεις στα ποσά της Δημόσιας Δαπάνης διαφόρων έργων, καθώς 

προέκυψαν διαφορές κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των έργων μεταξύ ΠΣΚΕ και 

ΟΠΣΑΑ ως αποτέλεσμα διαφορετικής μεθοδολογίας στρογγυλοποιήσεων των 

πληροφοριακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα οι διορθώσεις αφορούν πράξεις της 

Υποδράσης 19.2.2.3 ‘Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους’, της Υποδράσης 19.2.2.6 ‘Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής’ και της Υποδράσης 19.2.3.3 ‘Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής’. 

 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων 

Το αναλυτικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των πράξεων του πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας περιγράφεται στην αίτηση στήριξης της κάθε πράξης, 

όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο στο ΟΠΣΑΑ και διαμορφωθεί κατά τον 

διοικητικό της έλεγχο. 

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, 

έως 30-06-2025. Η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας, επιφέρει την ανάκληση ένταξης 

της πράξης, αυτομάτως, από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ σε περίπτωση 

που έχει καταβληθεί δημόσια δαπάνη, αυτή επιστρέφεται εντόκως, από τον δικαιούχο 

της πράξης, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

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 4.642.393,23€ (προηγούμενη δημόσια 

δαπάνη 3.704.724,60 €). 

 

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. 
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Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης 

ένταξης, η ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 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), σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αρ. 3083/4-8-2021 υπουργικής 

απόφασης (Β’ 3702), όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 

3083/4-8-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 3702) σχετικά με το «Πλαίσιο υλοποίησης του 

Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4», όπως ισχύει 

κάθε φορά, την/ις εγκύκλιο/ους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής 

της πράξης. 

 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ  

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 υπ’ αρ. 3083/4-8-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 3702), όπως ισχύει 

κάθε φορά, την/ις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της 

πράξης. 

 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Μεταξύ του δικαιούχου και της ΟΤΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπογράφεται σύμβαση η 

οποία περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση της 

ενταγμένης πράξης και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 3083/4-8-

2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3702) σχετικά με το «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 

19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4», όπως ισχύει κάθε φορά, 

την/ις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ , το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης και 

των ειδικών όρων εφόσον ορίζονται για την πράξη. 

 

Η Περιφερειάρχης 

 

 

          Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της Απόφασης Ένταξης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ΟΤΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

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

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

• ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΔΕ (σε ηλεκτρονική μορφή). 

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Οργανισμό Πληρωμών –ΟΠΕΚΕΠΕ 

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

3. Μονάδα Β1 ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ 
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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 ή από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΠΑΑ (ή εναλλακτικά από την ΕΥΔ/ΠΙΝ). 

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις υποχρεώσεις, όπως 

αυτές απορρέουν από το άρθρο 20 της υπ’ αρ. 3083/4-8-2021 υπουργικής 

απόφασης (Β’ 3702), όπως ισχύει κάθε φορά. 

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

αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο 

της πράξης έως 30-06-2025. Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του δικαιούχου 

(π.χ. ιατρικούς λόγους, καθυστερήσεις παραλαβής εξοπλισμού κ.λ.π.), το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενός ή περισσότερων έργων, μπορεί να 

παραταθεί πέραν της 30-06-2025 ημερομηνιών που, μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας ΟΤΔ και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, με κοινοποίηση 

στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.  

Η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας, επιφέρει την ανάκληση ένταξης της 

πράξης, αυτομάτως, από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ σε 

περίπτωση που έχει καταβληθεί δημόσια δαπάνη, αυτή επιστρέφεται 

εντόκως, από τον δικαιούχο της πράξης, με την διαδικασία των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών. 

(iii) Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του 

φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων 

αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και 

συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iv) 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 
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μέτρου/υπομέτρου/δράσης ή/και τις απαιτήσεις της ΟΤΔ Κεφαλλονιάς και 

Ιθάκης.  

(v) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του 

ΟΠΣΑΑ 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. 

(vi)  Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων 

που υποβάλλουν στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που 

προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. 

(vii) Να παράσχουν στην ΟΤΔ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, στην ΕΥΔ ΕΠ της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή στην ΕΥΕ ΠΑΑ ή στην ΕΥΔ ΠΑΑ 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 Κεφαλλονιάς και Ιθάκης μέσω των αιτήσεων 

πληρωμής. 

(ii) Αποδέχονται σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σε εφαρμογή της παρ. 

3 του άρθρου 7 του Καν. 651/2014 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 κατά την 

τελική δόση – αποπληρωμή του έργου, αυτόματα από το ΠΣΚΕ. 

(iii) Αποδέχονται, σε περίπτωση χορήγησης χρηματοδοτικού εργαλείου σε 

εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 37 του Καν 1303/2013 να 

πραγματοποιείται ο υπολογισμός του Ακαθάριστου Ισοδύναμος Ενίσχυσης 

κατά την τελική δόση – αποπληρωμή του έργου. 

 

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 Ιονίων Νήσων, ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Παρακολούθησης 

και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιες επισκέψεις από την ΟΤΔ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης 

και τους αρμόδιους με την υλοποίηση της πράξης φορείς και επιτόπιους 

ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο 
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στην 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 περίοδο τριών (3) ετών ή πέντε (5) ετών για μεγάλες επιχειρήσεις, από 

την τελευταία πληρωμή της πράξης από την ΟΤΔ του 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 ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο 

πλεονέκτημα 

� ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την 

εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους 

αρχικούς στόχους. Ως ενδεικτική περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής 

αναφέρεται και η διαπίστωση περί πλημμελούς συντήρησης των 

έργων από τους δικαιούχους, με αποτέλεσμα αυτά να μην είναι πλέον 

λειτουργικά. 

Να τηρούν τα κριτήρια επιλογής, που αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις, 

για τρία (3) έτη ή πέντε (5) για μεγάλες επιχειρήσεις από την τελευταία 

πληρωμή της πράξης από την ΟΤΔ. Κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας 

των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους οι δικαιούχοι υποχρεούνται να 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤΔ, αποδεικτικά τήρησης των 

μακροχρονίων υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 37 της ΥΑ 3083/4-8-

2021 (Β 3702 ), όπως ισχύει κάθε φορά. 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων ελέγχεται, μετά την ολοκλήρωση 

της πράξης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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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 στο άρθρο 22 

της ΥΑ 3083/4-8-2021 (Β 3702 ),  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. 

 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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.  

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.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο Άρθρο 23 της ΥΑ 3083/4-8-2021 (Β 3702 ). 

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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ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1 

 

   

α/α 
Κωδικός έργου 

ΠΣΚΕ 

   
Υποδράση  19.2.1.1 "Μεταφορά γνώσεων κι ενημέρωσης στο γεωργικό και στο δασικό τομέα."

1 LD051-0060054 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΕΛΙΑΣ 

2 LD051-0060231 
Μεταφορά γνώσεων κι ενημέρωσης / Εξατομικευμένη εκπαίδευση 

κτηνοτρόφων-τυροκόμων Κεφαλονιάς 

3 LD051-0059801 

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης σε απασχολούμενους 

του οινοποιητικού τομέα της Κεφαλλονιάς κα

ακριβείας 

Υποδράση 19.2.1.2 "Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

1 LD051-0058593 
ΓΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2 LD051-0059802 

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης σε MME αγροτικών 

περιοχών 

Υποδράση 19.2.2.2 "Ανάπτυξη / βελτίωση της επι

1 LD051-0059689 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Υποδράση 19.2.2.3 "Ανάπτυξη / βελτίωση της επι

1 LD051-0059292 Ανέγερση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο Πυργί Κεφαλονιάς

2 LD051-0059408                 Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου 4 αστέρων στα Λουρδάτα Κεφαλονιάς

3 LD051-0059787 Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου ΜΟΥΙΚΗΣ ΑΕ

4 LD051-0060387 ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 

Τίτλος Πράξης 

 Εγκεκριμένος 

Επιχορηγούμενος 

Προϋπολογισμός 

 
Υποδράση  19.2.1.1 "Μεταφορά γνώσεων κι ενημέρωσης στο γεωργικό και στο δασικό τομέα."

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
             

Μεταφορά γνώσεων κι ενημέρωσης / Εξατομικευμένη εκπαίδευση 

τυροκόμων Κεφαλονιάς - Ιθάκης 

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης σε απασχολούμενους 

του οινοποιητικού τομέα της Κεφαλλονιάς και Ιθάκης για τη γεωργία 

Υποδράση 19.2.1.2 "Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής." 

ΓΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης σε MME αγροτικών 

"Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους." 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

"Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους." 

Ανέγερση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο Πυργί Κεφαλονιάς 

Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου 4 αστέρων στα Λουρδάτα Κεφαλονιάς 

Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου ΜΟΥΙΚΗΣ ΑΕ 

ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 
Εγκεκριμένος 

Επιχορηγούμενος 

Προϋπολογισμός  

€  

 Δημόσια 

Δαπάνη  

€  

 
Υποδράση  19.2.1.1 "Μεταφορά γνώσεων κι ενημέρωσης στο γεωργικό και στο δασικό τομέα." 

             20.000,00 20.000,00 

19.950,00 19.950,00     

14.850,00 14.850,00     

Υποδράση 19.2.1.2 "Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

20.000,00 20.000,00 

15.600,00 15.600,00 

κότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

136.629,55 68.314,77 

κότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

298.923,94 194.300,55 

135.881,30 88.322,83 

168.821,27 109.733,81 

307.070,99 199.596,15 

ΑΔΑ: Ω3ΝΩ7ΛΕ-Ε4Ρ



 

 

5 LD051-0059694 ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

6 LD051-0059225 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

7 LD051-0059370 Εκσυγχρονισμός τουριστικών κατοικιών 

8 LD051-0060596 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

9 LD051-0059167 Ίδρυση τουριστικών κατοικιών 

10 LD051-0060337                 Ίδρυση τουριστικού καταλύματος

11 LD051-0060587 Ίδρυση μονάδας δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

12 LD051-0060438 Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου 3

13 LD051-0060258                 Εκσυγχρονισμός τουριστικού καταλύματος

14 LD051-0059888 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Μ

15 LD051-0060518 ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

16 LD051-0060140 Ίδρυση – Τζανέτογλου Αντωνία

17 LD051-0057111 Επέκταση τουριστικού καταλύματος

18 LD051-0056243 
Αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης τριών τουριστικών 

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων με προσθήκη νέων υπηρεσιών

19 LD051-0057593 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

20 LD051-0060209 Ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών κατοικιών

Υποδράση 19.2.2.4 "Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και

εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 

1 LD051-0059470 
Εκσυχρονισμός επιχείρησης μέσω αναβάθμισης εξοπλισμού και 

μετεγκατάσταση τόπου υλοποίησης

2 LD051-0059686                 Εκσυχρονισμός Μονάδας Παρασκευής Άρτου

Υποδράση 19.2.2.5 "Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής."

1 LD051-0058921                 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Υποδράση 19.2.2.6 "Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

 

 

 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Εκσυγχρονισμός τουριστικών κατοικιών - Αναστασιάδου Ευτυχία 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Ίδρυση τουριστικών κατοικιών - Τζωρτζάτος Παναγιώτης 

Ίδρυση τουριστικού καταλύματος 

μονάδας δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 

Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου 3 αστέρων 

Εκσυγχρονισμός τουριστικού καταλύματος 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ WINESPA 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

Τζανέτογλου Αντωνία 

Επέκταση τουριστικού καταλύματος 

Αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης τριών τουριστικών 

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων με προσθήκη νέων υπηρεσιών 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

 

Ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών κατοικιών 

Υποδράση 19.2.2.4 "Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και

εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής."

Εκσυχρονισμός επιχείρησης μέσω αναβάθμισης εξοπλισμού και 

μετεγκατάσταση τόπου υλοποίησης 

Εκσυχρονισμός Μονάδας Παρασκευής Άρτου 

Υποδράση 19.2.2.5 "Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής."

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Υποδράση 19.2.2.6 "Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής." 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

300.942,56 195.612,62 

307.191,76 199.674,59 

67.808,47 44.075,50 

165.000,00 107.250,00 

305.637,79 198.664,56 

307.673,62 199.987,85 

263.208,56 171.085,57 

190.582,44 123.878,58 

291.801,56 189.671,01 

262.551,89 170.658,74 

306.500,12 199.225,08 

301.111,16 195.722,26 

87.852,51 57.104,13 

116.744,42 75.883,87 

284.352,34 184.829,02 

268.449,20 174.491,98 

Υποδράση 19.2.2.4 "Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής." 

14.478,00 9.410,70 

63.070,40 40.995,76 

Υποδράση 19.2.2.5 "Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής." 

16.783,50 10.909,27 

Υποδράση 19.2.2.6 "Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

ΑΔΑ: Ω3ΝΩ7ΛΕ-Ε4Ρ



 

 

1 LD051-0058613 Ίδρυση μονάδας οικοτεχνίας 

2 LD051-0058120 Δημιουργία πολυλειτουργικού αγροκτήματος στο Κοριάνι Παλικής

Υποδράση 19.2.3.1 "Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών 

με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής."

1 LD051-0059760 
Εκσυγχρονισμός Ελαιοτριβείου στη θέση Λαγκάδα εκτός ορίων 

οικισμού Μαντζαβινάτων Δήμου Ληξουρίου

2 LD051-0060475 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

3 LD051-0060165 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΥ & ΞΥΔΙΟΥ 

4 LD051-0059916 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΧΩΡΟ

5 LD051-0060247 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Υποδράση 19.2.3.3 "Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπι

1 LD051-0060571 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟ ΟΙΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

2 LD051-0060256 Δημιουργία εταιρείας 

3 LD051-0057981 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

4 LD051-0059871 Επέκταση Εταιρείας Θαλάσσιων Κρουαζιέρων

5 LD051-0060371 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα

Υποδράση 19.2.3.5 "Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων τοπικής στρατηγικής."

1 LD051-0060212 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

2 LD051-0060349 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΟΕ

3 LD051-0059923 ΙΔΡΥΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

 

 

 

Ίδρυση μονάδας οικοτεχνίας               

Δημιουργία πολυλειτουργικού αγροκτήματος στο Κοριάνι Παλικής            

Υποδράση 19.2.3.1 "Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό 

με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής." 

Εκσυγχρονισμός Ελαιοτριβείου στη θέση Λαγκάδα εκτός ορίων 

οικισμού Μαντζαβινάτων Δήμου Ληξουρίου 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΥ & ΞΥΔΙΟΥ  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΧΩΡΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ 

Υποδράση 19.2.3.3 "Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπι

στρατηγικής." 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟ ΟΙΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ταιρείας ενοικίασης σκαφών αναψυχής 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ 

Επέκταση Εταιρείας Θαλάσσιων Κρουαζιέρων 

Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα 

Υποδράση 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 ειδικών στόχων τοπικής στρατηγικής."

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΟΕ 

ΙΔΡΥΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

             59.097,00 29.548,50     

           206.367,96 134.139,16     

με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν 

352.310,91 176.155,45 

170.700,59 85.350,29 

95.836,00 47.918,00 

402.607,17 201.303,58 

240.013,82 120.006,91 

Υποδράση 19.2.3.3 "Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής 

23.588,70 10.614,91 

490.000,00 220.500,00 

25.785,00 11.603,25 

375.500,00 168.975,00 

179.250,00 80.662,50 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων τοπικής στρατηγικής." 

64.920,00 29.214,00 

18.283,43 8.227,54 

40.833,20 18.374,94 

ΑΔΑ: Ω3ΝΩ7ΛΕ-Ε4Ρ
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