
               
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24 – 04 -2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. :   9334 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΣ:  AN.KIΛΚΙΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
    
 ΚΟΙΝ:  ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΤΔ 

ΜΟΝΑΔΑ  Β6 
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Πληροφορίες   :Δ. Λιάκος 
ΤΗΛ                    :210  527 5054 
FAX                     :210  527 5268 
e- mail           :dliakos@mou.gr 
 
 
ΘΕΜΑ : Απαντήσεις ερωτημάτων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του τοπικού σας προγράμματος. 
 
 

Σε απάντηση υποβεβλημένων ερωτημάτων σας σχετικά με δυνητικές 
υποβληθείσες προτάσεις στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού σας 
προγράμματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 
1. Ερώτηση: L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

των περιοχών». α) Στην επιλέξιμη δαπάνη συμμετοχής σε αναγνωρισμένες 
θεματικές τουριστικές εκθέσεις κ.λπ. περιλαμβάνονται, πέραν του κόστους 
συμμετοχής, και δαπάνες όπως μετακίνησης, διαμονής, διατροφής στελεχών 
και εξωτερικών συνεργατών του δικαιούχου; β)Επιπρόσθετα, είναι επιλέξιμη η 
κάλυψη μέρους ή του συνόλου των δαπανών της συμμετοχής με ανάθεση του 
έργου (εργολαβία) σε εξειδικευμένη εταιρεία; 

 
Απάντηση: α) Σε ότι αφορά τη Δράση L313-4 και σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΙ-Επιλέξιμες Δαπάνες (Ομάδα Υπομέτρων 413-Υπομέτρο L313 – Δράση 
L313-4) της ΚΥΑ 401/10-3-2010 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι 
επιλέξιμες όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ 
αρκεί αυτές να μην εμπίπτουν στις Μη επιλέξιμες Δαπάνες της Ομάδας 
Υπομέτρων 413. β) Εφόσον υπάρχει αναγκαία κ πλήρως αιτιολογημένη 
ανάγκη για ανάθεση εξειδικευμένου έργου οποιασδήποτε φύσεως (και πέραν 
της δράσης του ερωτήματος) οι δαπάνες που θα προκύψουν θα μπορούσαν 
να είναι επιλέξιμες αρκεί αυτές να συνοδεύονται επιπλέον από νόμιμες 
συμβάσεις με σαφείς προδιαγραφές όπως επίσης και με διακριτά και 
τιμολογήσιμα παραδοτέα όπου και αυτά θα εμπίπτουν στις διατάξεις των 
επιλέξιμων δαπανών για τη δράση που αφορούν. 
 

2. Ερώτηση: L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
των περιοχών». Είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής στο 
εξωτερικό (σε κράτη μέλη της Ε.Ε.) και αν ναι, υπόκειται στον περιορισμό έως 
20% του συνολικού κόστους της πρότασης; 

 
Απάντηση: Στο παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 401/10-3-2010 και στις επιλέξιμες 
δαπάνες της Δράσης L313-4 αναφέρεται το «Συμμετοχή σε αναγνωρισμένες 
θεματικές τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή άλλα σε κράτη μέλη της Ε.Ε, όπως 



επίσης και σε ημερίδες-εκδηλώσεις κ.λπ. στην Ελλάδα και με ποσοστό μέχρι 20% του 
συνολικού κόστους της πρότασης.». Συνεπώς είναι επιλέξιμη η συμμετοχή όπως 
ερωτάται και με τον περιορισμό του 20%. 

 
3. Ερώτηση: L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

των περιοχών». Μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη η διαμονή και 
μετακίνηση τουριστικών πρακτόρων; 

 
Απάντηση: Για την συγκεκριμένη δράση η διαμονή και μετακίνηση 
τουριστικών πρακτόρων δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 
4. Ερώτηση: L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής 

πληροφόρησης» και L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών». Θα μπορούσε ο σχεδιασμός και η 
παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού να αφορά το σύνολο του 
νομού Κιλκίς και όχι μόνο την περιοχή παρέμβασης, η οποία σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα είναι πολύ περιορισμένη, προκειμένου η 
υλοποίηση της δράσης αυτής να συμβάλει στην ανάδειξη του τουριστικού 
προϊόντος της ευρύτερης περιοχής του νομού Κιλκίς;  

 
Απάντηση: Οι δαπάνες για το σχεδιασμό και τη παραγωγή πληροφοριακού 
και διαφημιστικού υλικού πρέπει να αφορά την περιοχή παρέμβασης του 
Τοπικού σας προγράμματος. 

 
5. Ερώτηση: L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους 

σε μουσεία - συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / 
αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά». Η αναπαράσταση της αγροτικής ζωής 
υπό κλίμακα μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη; 
 
Απάντηση: Η αναπαράσταση της αγροτικής ζωής υπό κλίμακα μπορεί να 
θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον η αγροτική ζωή σχετίζεται με τη 
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής παρέμβασης 
του Τοπικού Προγράμματός σας. 

 
6. Ερώτηση: L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους 

σε μουσεία - συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / 
αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά». Η δαπάνη αγοράς εκθεμάτων μπορεί να 
θεωρηθεί επιλέξιμη; 

 
Απάντηση: Η δαπάνη αγοράς εκθεμάτων μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη αρκεί 
αυτά να μην εμπίπτουν στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών της 
Ομάδας Υπομέτρων 413 (Παρ ΙΙ, ΚΥΑ 401). 

 
7. Ερώτηση: L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». Με 

δεδομένα ότι: α) δεν είναι επιλέξιμο το λιανικό εμπόριο ανθέων και β) το 
χονδρικό εμπόριο δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες του 
123α, θα μπορούσε να συνιστά το χονδρικό εμπόριο ανθέων επιλέξιμη 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Μέτρου 312-2; 
 
Απάντηση: Για τη δράση L312-2 οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του 
Άξονα 3 και τα οποία αποτελούν και Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την 
Προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης 
αυτών με νέους ΚΑΔ. Ωστόσο, σε περίπτωση που οποιαδήποτε ΟΤΔ 
αποφασίσει την ένταξη επενδύσεων που αντιστοιχούν σε νέους κωδικούς  
ΚΑΔ, θα πρέπει αυτοί να εναρμονίζονται με την ήδη εγκεκριμένη στρατηγική 



του Τοπικού Προγράμματος και παράλληλα να ικανοποιούν τους όρους και 
περιορισμούς που έχουν τεθεί σε αυτό. Επιπλέον, θα πρέπει η ΟΤΔ να 
τεκμηριώσει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα των εν λόγω επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της 
περιοχής που θα λάβουν χώρα οι ανωτέρω επενδύσεις και κατά πόσο αυτές 
συνδέονται με την στρατηγική του  εγκεκριμένου  Τοπικού Προγράμματός 
τους. 

 
8. Ερώτηση: L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις -εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 

παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση». Με δεδομένο ότι στην 
L123α / Δημητριακά, δεν περιλαμβάνεται η μεταποίηση βρώμης (σε αντίθεση 
με την ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης -επεξεργασίας – τυποποίησης 
ρυζιού), θεωρείτε ότι είναι επιλέξιμη στη δράση L312-3 η ίδρυση μονάδας 
δημιουργίας νιφάδων βρώμης (για πρωινό κ.λπ.) μέσω της ακόλουθης 
παραγωγικής διαδικασίας: α) προκαταρκτικής επεξεργασίας (καθαρισμός), β) 
ξήρανσης, γ) αφαίρεσης λεπυριδίων (αποφλοίωσης), δ) δημιουργίας νιφάδων 
και ε) τυποποίησης / συσκευασίας;  

 
Απάντηση: Η παραγωγική μονάδα όπως αυτή περιγράφεται στο ερώτημά σας 
δεν είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της 
δράσης 312-1 μιας και περιέχει παραγωγικές διαδικασίες α’ μεταποίησης. 

 
9. Ερώτηση: L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων…». Με δεδομένο ότι στη δράση είναι 
επιλέξιμοι και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, είναι 
επιλέξιμα τα αθλητικά σωματεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων όπως 
δημιουργία πισίνας αγωνιστικών διαστάσεων (π.χ. 25μ), εγκαταστάσεων 
ποδοσφαίρου (π.χ. γήπεδο, 5x5);   

 
Απάντηση: Στην ΚΥΑ η περιγραφή των δικαιούχων αναφέρει «ΟΤΑ α' βαθμού 
και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου 
χαρακτήρα». Συνεπώς οποιοσδήποτε δικαιούχος πληροί την παραπάνω 
περιγραφή πληροί και το κριτήριο 3.3 των κριτηρίων επιλεξιμότητας  που 
αναφέρει: «Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
401/10-3-2010, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση.». 

 
10. Ερώτηση: L123α ««Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». Στο 

πλαίσιο της δράσης 8.3.β είναι επιλέξιμη η ίδρυση νέου οινοποιείου από 
προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας από παραγωγό αμπέλων σε μεταβατικό 
στάδιο βιολογικής καλλιέργειας; 

 
Απάντηση: Η πρώτη ύλη είναι απαραίτητο να καλλιεργείται βιολογικά και να 
τεκμηριώνεται από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. Στην περίπτωση 
που η πιστοποιούμενη πρώτη ύλη βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο 
(πιστοποιημένη) είναι απαραίτητο η επεξεργασία της να διαφοροποιείται 
χωρικά ή χρονικά από την πλήρως βιολογική προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα. 

 
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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