
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες 

υποδομές, απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε 

μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) έτη από την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επί του γηπέδου ή του 

οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Σε 

περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ή 

σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του 

κτιρίου και σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου 

κόστους, εννέα (9) έτη από την δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  

Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο Τοπικό Πρόγραμμα, γίνονται δεκτά 

προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου. 

Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι 

ελεύθερο βαρών, εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από 

επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από 

επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την 

αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής από την οποία επλήγει η επιχείρηση. 

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε 

περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν κτιριακές υποδομές, για ποσό που μέχρι 

το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και 

πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό 

αυξάνεται στο 15 %. 

Άυλη ενέργεια ή πράξη θεωρείται η ενέργεια ή πράξη που δεν περιλαμβάνει υλικές 

υποδομές και εξοπλισμό. 

Σε κάθε περίπτωση τα όρια προϋπολογισμών που τίθενται στην ΚΥΑ 2635/13-09-

2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017), αφορούν το Συνολικό Κόστος της πράξης, το οποίο 

μπορεί να ταυτίζεται με το μέγιστο Επιλέξιμο Κόστος. Στις περιπτώσεις de minimis τα 

όρια  που αφορούν Δημόσια Δαπάνη.  

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. 

Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων και επιλέξιμος προϋπολογισμός 600.000€, σε 

περίπτωση μη άυλων πράξεων και 100.000€ σε περίπτωση άυλων πράξεων. Σε 

περίπτωση χρήση de minimis 200.000€ την τριετία, σε Δημόσια Δαπάνη. 

Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ στα πλαίσια της ίδιας 

Υποδράσης  ανά ΤΠΑ για όλη την περίοδο 2014 2020. 



Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 

αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας Υποδράσης ανά ΤΠΑ, εφόσον τα ποσοστά 

συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν 

υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014 2020. 

Επιτρέπεται η κατάθεση πέραν της μιας αίτησης στήριξης, ανά ΑΦΜ για 

διαφορετικές Υποδράσεις, στην ίδια πρόσκληση ή μεταγενέστερη πρόσκληση του 

ίδιου ΤΠΑ. 

Δεν θεωρείται διαφορετική Υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ Οριζόντιας 

εφαρμογής μιας Υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους στο ίδιο ΤΠΑ εφόσον το περιεχόμενο της Υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 

3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017)). 

Σε περίπτωση που σκοπός της πράξης είναι αποκλειστικά ή εν μέρει ο  οινοτουρισμός 

με την έννοια του Ν. 4276/2014(ΦΕΚ 155/Α/30−07−2014), τότε ο δικαιούχος οφείλει 

να τηρεί στο σύνολό του ή στο μέρος που αναλογεί στην επένδυση της προδιαγραφές 

της ΚΥΑ 1746/21-01-2015 (ΦΕΚ135/Β/2015). 

 


