
1/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7, 
Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Ι.Μπαλαντινάκης 
Τηλέφωνο: 2813 404501 
Email: ioanmpal@mou.gr  

Προς :
Δικαιούχους

ΘΕΜΑ:   Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265), 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 Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

3. Την με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (Β΄1273) 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 (Β΄ 4222) απόφαση και ισχύει κάθε φορά,

4. Τη με αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (B’ 3447/ /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. 
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5. Την υπ’ αρ. 2635/20-9-2017 (Β’ 3313) 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. 403/09-04-2019 πρόσκληση της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ για την 
υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

11. Τις αιτήσεις στήριξης προς την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ για την ένταξη των πράξεων 
στο ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Ν.Ηρακλείου, όπως 
υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ.

12. Το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο 
φύλλο διοικητικού ελέγχου, στο ΟΠΣΑΑ και στον πίνακα κατάταξης που εκδίδεται.

13. Την υπ΄ αρ. 3795/13-08-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ ΨΟΜ17ΛΚ-ΗΒ1) με τίτλο «Ένταξη των 
Πράξεων με τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 –2020» - CLLD Leader Ν.Ηρακλείου.

14. Το με Α.Π. 1458/22-10-2020 έγγραφο της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ «Ανάκληση 
απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός – επέκταση ελαιουργείου (Σταθμός 
παραλαβής ελαιοκάρπου)» (κωδικό ΠΣΚΕ LD481-0047751) του ΤΠ CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου και 
δικαιούχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΕΒΕ»

15. Το με Α.Π. 1912/27-11-2020 έγγραφο της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ «Ανάκληση 
απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Λειτουργικός εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση 
λειτουργίας μονάδας παραγωγής αλλαντικών και άλλων κρεατοσκευασμάτων» (κωδικό ΠΣΚΕ 
LD481-0047077) του ΤΠ CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου και δικαιούχο την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΑΣΣΑΚΗΣ Γ. ΑΦΟΙ ΟΕ»

16. Το με Α.Π. 318/10-03-2021 έγγραφο της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ «Ανάκληση 
απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων και ίδρυση 
τουριστικού γραφείου εναλλακτικού τουρισμού» (κωδικό ΠΣΚΕ LD481-0039228) του ΤΠ 
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CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου και δικαιούχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΚΕ»

17. Την υπ΄ αρ. 3486/11-08-2021 απόφαση (ΑΔΑ ΨΙ8Ψ7ΛΚ-Λ9Ο) με τίτλο «1ηΤροποποίηση της με αρ. 
πρωτ: 3795/13-08-2020   απόφασης ένταξης της πράξηςτων έργων ιδιωτικού  χαρακτήρα  του  
Τοπικού  Προγράμματος  CLLD/LEADER Ν.  Ηρακλείου  του  Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020»

Αποφασίζει 

την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ 
της παρούσας, στις Δράσεις 19.2.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ» και 19.2.3 «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» του Υπομέτρου 19.2 
«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» 
του ΠΑΑ 2014-2020. 

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων - Χρονοδιάγραμμα

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 Περιφέρειας Κρήτης, 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 δημόσια δαπάνη της πράξης με κωδικό εναρίθμου 2017ΣΕ08210000 διαμορφώνεται σε 8.763.752,88 
€.

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. Περιφέρειας Κρήτης 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 
ενωσιακά 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.

Η με Α.Π. 3795/13-08-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ ΨΟΜ17ΛΚ-ΗΒ1) με τίτλο «Ένταξη των Πράξεων 
με τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
(Π.Α.Α.) 2014 –2020» - CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου καθώς και η με Α.Π. 3486/11-08-2021 1η 
τροποποίηση της (ΑΔΑ ΨΙ8Ψ7ΛΚ-Λ9Ο) αντικαθίστανται με την παρούσα, μετά την έκδοση της οποίας 
ανακαλούνται και παύουν να ισχύουν.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης 
Ένταξης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗΣ/ΩΝ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΩΝ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Χρονολογικό Αρχείο
- Προϊστάμενος Μονάδας Α, Β1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
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).

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
4. Οργανισμό Πληρωμών –ΟΠΕΚΕΠΕ
5. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020
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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 Ενωσιακή 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.

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 και τη νομική δέσμευση της πράξης.

Σε περιπτώσεις που οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, δεν έχουν υποβληθεί με 
την αίτηση στήριξης, τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από την Απόφαση 
Ένταξης του έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης 
πράξης που περιλήφθηκε στην αίτηση στήριξης λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στο 
άρθρο 30 της υπ’ αρ. 3083/4-8-2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3702), όπως ισχύει κάθε φορά. 
Το παραπάνω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες σε πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου προς την αρμόδια 
ΟΤΔ και σχετική απόφαση της ΕΔΠ, η οποία κοινοποιείται στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 
Περιφέρειας. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης, εκτός των 
περιπτώσεων που δοθεί επιπλέον παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική 
απόφαση 154/22-01-2021 (Β’ 252).

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.

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, μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ και 
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σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας 
Περιφέρειας.

(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 λαμβάνουν έγκριση από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης για τις διαδικασίες της 
δημοπράτησης, ανάληψης νομικής δέσμευσης και τροποποίησης νομικής δέσμευσης, για έργα 
που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης της νομικής 
δέσμευσης σε έργα που δεν εκτελούνται με διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει 
σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή αυτού, και να 
υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, 
ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας.

(v) 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. 

(vi) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΟΠΣAΑ 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.

(vii)  Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν 
στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

(viii) Να παράσχουν στη 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) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην ΟΤΔ, μετά την ολοκλήρωση 
της πράξης:

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των 
διατιθέμενων πόρων. 

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών 
εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών 
εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος. 
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται 
στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια 
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προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που 
υποβάλλει ο δικαιούχος. 
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων 
εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα 
καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την 
προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΠΑΑ, αναλόγως με το ποια 
χρονική στιγμή προηγείται. 
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα 
οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη 
δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο 
δικαιούχος. 

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 Κρήτης, 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 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 τελευταία πληρωμή από την ΟΤΔ 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.

Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τα κριτήρια επιλογής, για τα οποία 
βαθμολογήθηκαν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης και αποτελούν μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις, για πέντε (5) έτη από την τελευταία τους πληρωμή από την ΟΤΔ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 της υπ’ αρ. 3083/4-8-2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3702), όπως 
ισχύει κάθε φορά.
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Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κάθε έτος και στο πλαίσιο της διάρκειας των μακροχρονίων 
υποχρεώσεων τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤΔ, αποδεικτικά τήρησης των 
μακροχρονίων υποχρεώσεών τους.

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 του Καν. (EΕ) 2016/679 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 22 της υπ’ αρ. 
3083/4-8-2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 3702), όπως ισχύει και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
της ΕΥΔ ΠΑΑ που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 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. 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – CLLD LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΩΔ. ΣΑ: 2107ΣΕ08210000

α/α Κωδικός έργου 
ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης

Εγκεκριμένος 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμό

Δημόσια 
Δαπάνη

Υποδράση 19.2.2.2 "Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής"

1 LD481-0048118 Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής παξιμαδιού 173.000,00 86.500,00

2 LD481-0043937 Επέκταση βιοτεχνίας τυποποίησης και εμπορίας σαπουνιών, καλλυντικών και συναφών ειδών 135.413,29 67.706,64

3 LD481-0048138 Ίδρυση παραδοσιακού εργαστηρίου Ξυνόχονδρου στα Άνω Μούλια 40.244,93 20.122,46

Υποδράση 19.2.2.3: "Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής"

4 LD481-0041736 Ίδρυση μονάδας δύο (2) τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στις Αρχάνες 252.359,36 164.033,58

5 LD481-0047647 Ίδρυση νέας μονάδας ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) 
κατηγορίας 3 κλειδιών συνολικής δυναμικότητας 17 κλινών

304.746,66 198.085,33

6 LD481-0048149 Ίδρυση οικοτουριστικής μονάδας πέντε (5) κατοικιών στη θέση "Μετόχι" εκτός οικισμού Ελιάς 
Δήμου Χερσονήσου

307.087,41 199.606,81

7 LD481-0046630 Ίδρυση τουριστικής μονάδας γαστρονομικού τουρισμού 194.924,00 126.700,60

8 LD481-0044606 Ίδρυση μονάδας φιλοξενίας γαστρονομικού  τουρισμού 240.309,98 156.201,49
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9 LD481-0047528 Εκσυγχρονισμός παραδοσιακού καταλύματος 133.427,95 86.728,17

10 LD481-0042196 Εκσυγχρονισμός μονάδας 3 κλειδιών στις Αρχάνες 85.331,67 55.465,59

11 LD481-0046241 Ίδρυση μονάδας φιλοξενίας καταδυτικού τουρισμού 291.389,26 189.403,01

12 LD481-0047816 Ίδρυση μονάδας 4 κλειδιών 292.890,92 190.379,10

13 LD481-0047794 Ίδρυση εταιρείας εκμετάλλευσης τουριστικών επιπλωμένων διαμερισμάτων 209.062,55 135.890,66

Υποδράση 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 "

14 LD481-0048332 Ίδρυση μονάδας παραγωγής στρωμάτων 302.680,30 196.742,17

15 LD481-0040255 Ποιοτικός εκσυγχρονισμός παραδοσιακής μαχαιροποιίας 287.925,00 187.151,25

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 LD481-0043655 Κέντρο πολιτιστικής εκπαίδευσης και προβολής τοπικών προϊόντων και δραστηριοτήτων 132.254,06 85.965,13

17 LD481-0043550 Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός εργαστηρίου τυπογραφίας 298.845,71 194.249,71

18 LD481-0048343 Εκσυγχρονισμός καταδυτικού κέντρου 50.653,89 32.925,03

19 LD481-0048134 Ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού 164.364,00 106.836,60

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"

20 LD481-0042422 Εκσυγχρονισμός / Επέκταση μονάδας τυποποίησης μελιού 594.460,13 297.230,06
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21 LD481-0044158 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης επιχείρησης παραγωγής φρούτων και
λαχανικών

165.990,00 82.995,00

22 LD481-0048006 Ίδρυση μονάδας τυποποίησης μελιού 398.901,24 199.450,62

23 LD481-0048005 Επέκταση της μονάδας τυποποίησης μελιού 122.250,00 61.125,00

24 LD481-0042982 Εκσυγχρονισμός βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 180.000,00 90.000,00

25 LD481-0044244 Ίδρυση μονάδας τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών σε 
ατομικές συσκευασίες

577.852,70 288.926,35

26 LD481-0047314 Εκσυγχρονισμός μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος 594.000,00 297.000,00

27 LD481-0046983 Εκσυγχρονισμός και επέκταση τυροκομείου Σταματογιώργη προκειμένου να καταστεί 
επισκέψιμο

570.605,91 285.302,95

28 LD481-0043797 Ίδρυση μονάδας τυποποίησης βιολογικού ελαιολάδου, ιδίας παραγωγής σε ατομικές 
συσκευασίες

155.187,00 77.593,50

29 LD481-0042287 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός τυροκομικής μονάδας Καργάκης 467.590,00 233.795,00

30 LD481-0039821 Επέκταση τυροκομείου και δημιουργία χώρου γευσιγνωσίας τυριών 567.912,94 283.956,47

31 LD481-0040009 Ίδρυση τυποποιητήριου μελιού 104.205,40 52.102,70

32 LD481-0047748 Ίδρυση μεταποιητικής επιχείρησης ελαιόλαδου και αμπελόφυλλων με εκθετήριο 493.395,96 246.697,97

33 LD481-0044065 Εκσυγχρονισμός οινοποιείου 138.739,00 69.369,50

34 LD481-0043219 Κατασκευή τυροκομείου - οινοποιείου 600.000,00 300.000,00
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35 LD481-0044814 Ίδρυση Αλευρόμυλου 76.295,00 38.147,50

36 LD481-0046973 Ίδρυση οινοποιείου παραγωγής κρασιού 521.323,21 260.661,59

37 LD481-0044749 Ίδρυση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος 228.931,10 114.465,55

38 LD481-0048225 Εκσυγχρονισμός οινοποιείου και δημιουργία χώρου παρουσίασης προϊόντων και γευσιγνωσίας 274.742,70 137.371,35

39 LD481-0048215 Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου 198.072,00 99.036,00

40 LD481-0047937 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου ελαιουργείου 397.946,00 198.973,00

41 LD481-0043644 Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου 441.272,10 220.636,05

42 LD481-0047883 Επέκταση Οινοποιείου 76.060,00 38.030,00

43 LD481-0044557 Ίδρυση τυροκομείου Πανόραμα 476.733,57 238.366,78

44 LD481-0047701 Εκσυγχρονισμός μονάδας τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου 356.471,28 178.235,64

45 LD481-0045265 Ίδρυση μονάδας παραγωγής μαρμελάδων και αποξηραμένων βιολογικών φρούτων 124.020,28 62.010,13

46 LD481-0047916 Εκσυγχρονισμός μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου και κατασκευή εκθεσιακού κέντρου εντός 
των εγκαταστάσεων

452.793,61 226.396,80

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

47 LD481-0047791 Ίδρυση μονάδας φιλοξενίας εναλλακτικού τουρισμού 348.387,08 156.774,18

48 LD481-0041677 Ανέγερση δύο (2) τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (συνολική δυναμικότητα 10 κλίνες) 162.908,62 73.308,87
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49 LD481-0044605 Ίδρυση μονάδας φιλοξενίας οινικού τουρισμού 189.535,04 85.290,77

50 LD481-0047993 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης υπηρεσιών εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας 27.456,00 12.355,20

51 LD481-0042492 Ίδρυση νέας μονάδας τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 236.188,89 106.285,00

52 LD481-0043204 Δημιουργία αυτόνομων τουριστικών κατοικιών 369.822,76 166.420,24

53 LD481-0047841 Ίδρυση δύο κατοικιών για γαστρονομικό και φυσιολατρικό τουρισμό. 171.746,70 77.286,02

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 (KAN. 651/2014)"

54 LD481-0046353 Υποστήριξη αγροτικής παραγωγής 430.898,20 193.904,19

55 LD481-0038027 Ίδρυση επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής παιχνιδιών στους Κουνάβους Δ. Αρχανών 
Αστερουσίων

99.969,88 44.986,44

56 LD481-0043227 Επέκταση DELYAS A.E. 356.886,30 160.598,83

57 LD481-0040085 Εκσυγχρονισμός με ταυτόχρονη επέκταση της δυναμικότητας μονάδας κατασκευής χαρτιού 
οικιακής χρήσης, χαρτιού υγείας και προϊόντων από χαρτί

598.000,00 269.100,00

58 LD481-0043637 Επέκταση της επιχείρησης "Τσατσάκης ΑΕ" για την παραγωγή νέων ειδών διατροφής μετά την 
πρώτη μεταποίηση (παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο)

575.276,22 258.874,30
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