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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η 2η  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 
Δράση L123α : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Η δράση προσβλέπει στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και α-

γροδιατροφικού τοµέα της περιοχής μέσα από την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών προϊό-

ντων. Η δράση προσβλέπει επίσης στην αύξηση στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων τοπι-

κών προϊόντων. Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων στους τομείς του κρέατος, του γάλακτος, του 

οίνου και των οπωροκηπευτικών.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης 

1. ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΡΕΑΣ 

� Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχι-

σμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. 

� Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. 

� Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμά-

των, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.  

� Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάστα-

ση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κ.λπ.). 

� Δράση 1.9: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών 

θαλάμων στα μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νω-

πών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό την χονδρεμπορία των προϊόντων. 

 

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 

� Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος. 

� Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί 

όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.  
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� Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλα-

κτος. 

� Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης 

και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. 

� Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), 

που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  

 

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1.  ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ:  ΑΥΓΑ 

� Δράση 3.1.1.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  

� Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυπο-

ποίησης και συσκευασίας αυγών. 

� Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά. 

� Δράση 3.1.4: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιού-

νται με  βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα πλαί-

σια καθετοποίησης των μονάδων. 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ :  ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

4.1  ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΜΕΛΙ 

� Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 

μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασία μελιού. 

� Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές – νησιωτι-

κές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού 

μελιού. 

� Δράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχα-

ρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ. 

� Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του 

Καν. 797/2004. 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

5.1  ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :   ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

� Δράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

� Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

� Δράση 5.3. Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.  
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� Δράση 5.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.  

 

6.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

� Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αε-

ρισμού ή με ψυχρό αέρα.  

� Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 

� Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών. 

� Δράση 6.4.:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών. 

� Δράση 6.5.: Συμπλήρωση – εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτι-

κών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης. 

� Δράση 6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.  

� Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού 

με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συ-

σκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.  

� Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων. 

� Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 

 

7.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α) Ελαιόλαδο 

� Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  

α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας με προ-

τεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.  

β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.  

γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από βιολογική 

πρώτη ύλη.  

� Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων ελαιολά-

δου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

� Δράση 7.3.: Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτι-

κών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. 

� Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της 

δυναμικότητας. 

Β) Άλλα Έλαια 

� Δράση 7.5: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκα-

τάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας. 
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8.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΟΙΝΟΣ 

� Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότη-

τας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 

� Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και 

μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς 

αύξηση της δυναμικότητας. 

� Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές 

β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και 

συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

� Δράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την 

κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους. 

 

9.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

I.   Στο επίπεδο της εμπορίας 

� Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης 

νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. 

� Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευ-

αστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα νησιωτι-

κές περοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).  

� Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συ-

σκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πα-

τάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. 

II.  Στο επίπεδο της μεταποίησης 

� Δράση 9.7.: Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστα-

μένων μονάδων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, κυρίως όσον αφορά: 

− τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

− την παραγωγή νέων προϊόντων 

� Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.) 

α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα  

− Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβο-

ποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανι-

κών κυρίως όσον αφορά: 
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− τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

− την παραγωγή νέων προϊόντων. 

− Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής 

τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.  

β)  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, 

κυρίως όσον αφορά: 

− τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

− την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  σύγχρονης τεχνολογίας. 

δ) Αποξηραμένων φρούτων - Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων 

αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.). 

ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυ-

κών κουταλιού. 

στ)  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοει-

δών κυρίως όσον αφορά: 

− τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

− τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 

− την παραγωγή νέων προϊόντων. 

� Δράση 9.9.:  Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισμός και επέκταση 

με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά :  

− στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και  

− στην παραγωγή νέων προϊόντων  

β) Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 

μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 

� Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των 

χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λι-

πασμάτων ή/και ζωοτροφών. 

� Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. 

� Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων 

για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ. 

� Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 

α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων. 
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β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 

III.  Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 

� Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναμικό-

τητας. 

� Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές 

παραγωγής νέων προϊόντων. 

� Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για 

λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας. 

ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων 

� Δράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, συ-

μπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεω-

μήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: 

− προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας, 

− τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ. 

− άλλα νέα προϊόντα  

Έργα του Τομέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη 

Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν 

αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών), δεν είναι επιλέξιμα. 

 

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 

� Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων 

μονάδων. 

α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. 

β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 

� Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλο-

γικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 

 

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

� Δράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασια-

στικού υλικού. Αφορά στον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επε-

ξεργασίας και τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  
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13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

� Δράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευ-

τικών φυτών. 

� Δράση13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και 

Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Ε-

θνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το αποτέλεσμα της επεξεργασί-

ας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτημα I της Συνθήκης. 

Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστι-

κού δικαίου και κοινοπραξίας. 

Αποκλείεται η ενίσχυση: 

α) επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. 

β) επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και του μελιού. 

γ) επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου 

δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα 

ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ. 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κό-

στος 

Δημόσια Δα-

πάνη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό  

ενίσχυσης 

Πηγή  

Χρηματοδότησης 

1.100.000 550.000 550.000 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως τα 500.000,00€. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με ΚΥΑ401/10-3-2010. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

1. διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
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2. κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων. 

3. προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογι-

σμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία 

της μονάδας. 

4. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής ε-

πένδυσης. 

5. αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς 

το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για 

τα νησιά του Αιγαίου. 

6. γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών, γεωτεχνικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμό-

τητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση δι-

πλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, 

επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋ-

πολογισμού. 

7. απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.). 

8. αγορά  fax τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείων και εξοπλισμού πρόσβασης στο διαδί-

κτυο, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένης της επεξερ-

γασίας κειμένων, software telescripteurs) και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

9. κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των €50.000. 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

1. Αγορά οικοπέδου. 

2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και 

την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 

3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη 

φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου 

της επένδυσης. 

5. Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.). 

6. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη πα-

ράγραφο. 

7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των 

αναφερομένων στο σημείο 8 ανωτέρω. 

8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 
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9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε 

βάρος των δικαιούχων. 

10. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά 

HACCP. 

11. Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις 

μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η α-

σφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

12. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες 

κ.λπ. 

13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης όταν παρέχεται η δυνατότητα στην 

επιχείρηση από την νομοθεσία για ανάκτησή του. 

14. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

15. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης. 

17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως α-

ναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας. 

18. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρω-

τέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του. 

19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 

20. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην πα-

ραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 

21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. 

22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλω-

σης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 

 

Δράση L123β : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Η υλοποίηση της δράσης αφορά την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δα-

σικών προϊόντων μέσω της στήριξης δημιουργίας, εκσυγχρονισμού, μετεγκατάστασης μονάδων μεταποί-

ησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου και των δα-

σικών προϊόντων.  

Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 123β, όπως αυτοί καθορί-

ζονται στο ΠΑΑ 2007-2013. Υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία των δασο-

κομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου. Πρωτογενή δασικά προϊόντα θεω-
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ρούνται: η στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων, τα καυσόξυλα, ο φελ-

λός, τα ερικόριζα.  

Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην παραγωγή των ακο-

λούθων δασικών προϊόντων: Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών, 

Στύλοι ∆ΕΗ, Σχίζες, στρογγύλια, βουβά, Ξύλο θρυµµατισµού, Ξυλάνθρακες, Ξυλοκυτταρίνη, Λιγνίνη, Μο-

ριοσανίδες, ινοσανίδες, Επικολλητά, αντικολλητά, MDF. 

Στις µεταποιητικές µονάδες που ενισχύονται αποτελεί επιλέξιµη δράση η ίδρυση µονάδων αξιοποίησης 

υπολειµµάτων ξυλείας σαν εναλλακτική µορφή ενέργειας µόνο για ίδια χρήση τηρουµένης της αρχής της 

αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισµού σε σχέση µε το σύνολο της επένδυσης. 

 
Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κό-

στος 

Δημόσια Δα-

πάνη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό  

ενίσχυσης 

Πηγή  

Χρηματοδότησης 

500.000 250.000 250.000 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει έως τα 500.000,00€. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με ΚΥΑ401/10-3-2010. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

1. διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

2. κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων. 

3. προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λο-

γισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λει-

τουργία της μονάδας. 

4. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής 

επένδυσης. 

5. αγορά ειδικού τύπου καινούργιων οχημάτων (φορτωτές, πλατφόρμες) , αναγκαίων για τη μετα-

φορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο μεταποίησης – τυποποίησης. 

6. γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών, γεωτεχνικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπι-

μότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συ-

σκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνό-

λου του προϋπολογισμού. 

7. απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.). 
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8. αγορά  fax τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείων και εξοπλισμού πρόσβασης στο δια-

δίκτυο, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένης της ε-

πεξεργασίας κειμένων, software). 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

1. Επενδύσεις που αφορούν το λιανικό εμπόριο 

2. Επενδύσεις για τη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων που δεν επεξεργάζονται και την εθνική 

παραγωγή.  

3. Αγορά οικοπέδου. 

4. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες 

και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 

5. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο 

για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

6. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαι-

ούχου της επένδυσης. 

7. Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.). 

8. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

9. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός 

των αναφερομένων στο σημείο 8 ανωτέρω. 

10. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 

11. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους 

σε βάρος των δικαιούχων. 

12. Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για 

τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ 

η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

13. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμό-

τητες κ.λπ. 

14. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης όταν παρέχεται η δυνατότητα 

στην επιχείρηση από την νομοθεσία για ανάκτησή του. 

15. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

16. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

17. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης. 

18. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως 

αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας. 
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19. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πλη-

ρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του. 

20. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 

21. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην 

παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 

22. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. 

23. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος απο-

ξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 
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ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Δράση: L311-2 : Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής. 

Η δράση προσβλέπει στην βελτίωση των υποδομών εστίασης και αναψυχής στην περιοχή παρέμβασης 

LEADER.  

Συγκεκριμένα προβλέπεται  

− η ίδρυση / εκσυγχρονισμός κέντρων εστίασης. Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να δοκιμάσει τα 

παραδοσιακά «πιάτα» της περιοχής τα οποία θα παρασκευάζονται από τοπικά προϊόντα με βασική 

προϋπόθεση για την ένταξή τους στο LEADER, την τήρηση των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με την κεί-

μενη νομοθεσία. Η δράση αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου αγροτου-

ριστικού προϊόντος της περιοχής. Εξαιρούνται της ενίσχυσης η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός 

αιθουσών δεξιώσεων, εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ – φουντ), εστια-

τορίων που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα, καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς κλπ 

− στην δημιουργία/ εκσυγχρονισμό καφενείων. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα πρέπει να ακολου-

θήσουν αρχιτεκτονική δομή σε όρους σχεδίασης και διακόσμησης που πρακτικά θα μεταφράζεται 

στην ανάδειξη τόσο της φυσιογνωμίας όσο και της λειτουργικότητας του χώρου, και κατ' επέκταση στη 

συγκρότηση μιας ελκυστικής εικόνας στους ντόπιους όσο και απόδημους επισκέπτες της περιοχής. Τα 

καφενεία αποτελούν, σε πολλά χωριά το βασικό κοινωνικό χώρο συνευρέσεων των κατοίκων και η 

αναβίωση τους και ο εκσυγχρονισμός τους θα αναζωογονήσει την καθημερινότητα των κατοίκων.  

Ειδικότερα στις προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής: 

− όσον αφορά στη στέγη  να κατασκευάζεται σε πλακοσκεπή ή κεραμοσκεπή μορφή ή άλλο υλικό που 

χρησιμοποιείται στην περιοχή. 

− όσον αφορά στις όψεις να κατασκευάζονται από πέτρα και ξύλο σε συνδυασμό ή όχι με σοβά και πά-

ντα σύμφωνα με τις κατά τόπους παραδόσεις 

− όσον αφορά στα στηθαία (εξωστών – κιγκλιδώματα) να κατασκευάζονται από ξύλο και σίδηρο.  

− όσον αφορά στα κουφώματα να κατασκευάζονται ξύλινα ή μεταλλικά ή από οτιδήποτε υλικό σε χρώ-

μα του ξύλου 

Ειδικότερα στις προδιαγραφές Εξοπλισμού:  

− όσον αφορά στα τραπεζοκαθίσματα τα επιτρεπόμενα υλικά κατασκευής τους είναι το ξύλο, σίδηρο, 

μάρμαρο, σε συνδυασμό ή από το κάθε ένα χωριστά ενώ τα μη επιτρεπόμενα υλικά είναι τα πολυμερή 

διαφόρων τύπων, γνωστά ως πλαστικά, όπως PVC, PP, ABS, καθώς και κάθε είδος συνθετικό υλικό. 
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−       Να αποφεύγονται επίσης τα έπιπλα μπαμπού τροπικής προέλευσης.  

Επιτρέπονται οι εικαστικές «προσεγγίσεις» των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με στοιχεία της τοπι-

κής αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Δεν επιτρέπονται οι μοντέρνες «προσεγγίσεις». Συνιστώνται οι ειδικές 

διαρρυθμίσεις εξωτερικών χώρων (Πλακοστρώσεις, Μαντρότοιχοι, Σκέπαστρα, Πέργκολες, κ.α) 

 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ ενώ σε περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντί-

στοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπά-

νη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

165.395,40 82.697,70 82.697,70 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 

κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά την στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Δράση L311-5 :  Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ει 

                               δών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων. 

Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση τοπικών πόρων μέσω της κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέ-

ροντος στην περιοχή παρέμβασης, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής που θα συμβάλει στην ανάσχεση 

της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου. 

Στο πλαίσιο της  δράσης θα υποστηριχτούν ενέργειες οι οποίες συντείνουν στην διατήρηση των παραδο-

σιακών τεχνικών παραγωγής τοπικά παραγόμενων προϊόντων όπως αντικείμενα με βάση την πέτρα ή το 

μάρμαρο κ.α.  

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών μονάδων οικοτεχνίας, χει-

ροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και βιοτεχνικών μονάδων σε ενδεικτικούς κλάδους με 

βάση την ταξινόμηση ΚΑΔ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο που ακολουθεί Πίνακας Καλυπτόμενων 

τομέων. 
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Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ ενώ σε περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντί-

στοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπά-

νη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

100.000,00 50.000,00 50.000,00 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 

κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά την στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

 

Δράση L311-6 : Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

Η δράση προσβλέπει στην βελτίωση των υποδομών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην περιοχή 

παρέμβασης LEADER.  

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών επιχειρήσεων παροχής υ-

πηρεσιών σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση την ταξινόμηση ΚΑΔ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 

που ακολουθεί «Πίνακας Καλυπτόμενων τομέων». 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπά-

νη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

100.000,00 50.000,00 50.000,00 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 

κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά την στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τις ΔΡΑΣΕΙΣ L311-2, L311-5 και L311-6: 

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέ-

λειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και 

εγκατάστασης. 

4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκ-

δοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οι-

κονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερ-

βαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του δια-

δικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της 

επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αι-

τιολογημένη από το είδος της επένδυσης.  

8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 

ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνω-

ρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τις ΔΡΑΣΕΙΣ L311-2, L311-5 και L311-6: 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 

3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων των 

υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 

παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι πο-

σοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 
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7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους 

σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης 

του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξι-

μων δαπάνες. 

12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι 

δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
Δράση L312-1 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 

Η δράση προσβλέπει στην βελτίωση των υποδομών των βιοτεχνικών μονάδων στην περιοχή παρέμβασης 

LEADER.  

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών βιοτεχνικών μονάδων σε 

ενδεικτικούς κλάδους με βάση την ταξινόμηση ΚΑΔ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο που ακολου-

θεί «Πίνακας Καλυπτόμενων τομέων». 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπά-

νη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

1.598.037,60 799.018,81 799.018,81 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαι-

ούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμ-

φωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Δράση L312-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Η δράση προσβλέπει στην βελτίωση των υποδομών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην περιοχή 

παρέμβασης LEADER.  

Ενδεικτικά προβλέπεται  

− χώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (παιδότοποι) οι οποίοι δρουν προς την κατεύθυνση της 

εξυπηρέτησης πρωτίστως ων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών δημιουργώντας χώρους καλαίσθη-
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τους και κατάλληλους για την παραμονή και φύλαξη παιδιών τα οποία αξιοποιούν το χρόνο τους με 

μάθηση, εξάσκηση, δοκιμή, ξεγνοιασιά και δημιουργική απασχόληση, 

− η ίδρυση ή/και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών κ.α  

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών επιχειρήσεων παροχής υ-

πηρεσιών σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση την ταξινόμηση ΚΑΔ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 

που ακολουθεί «Πίνακας Καλυπτόμενων τομέων». 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπά-

νη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

424.420,58 212.210,29 212.210,29 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαι-

ούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμ-

φωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Δράση L312-3 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής   

                             μετά την α' μεταποίηση. 

Η δράση προσβλέπει στην βελτίωση των υποδομών των επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά 

την α' μεταποίηση στην περιοχή παρέμβασης LEADER. Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν επιχειρή-

σεις στον τομέα της αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, των φρυγανιών, μπισκότων, 

παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, των μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 

αλευρωδών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν υλικά που παράγονται στην περιοχή και θα 

παράγουν παραδοσιακά προϊόντα με παραδοσιακές συνταγές υψηλής ποιότητας,  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης L312-3 δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο 

της δράσης L 123.  

Ενισχύονται μικρές επιχειρήσεις σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής 

ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση την ταξινόμηση ΚΑΔ όπως αυ-

τοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο που ακολουθεί «Πίνακας Καλυπτόμενων τομέων». 
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Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ.  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδία συμμετοχή 
Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή  
Χρηματοδότησης 

300.000,00 150.000,00 150.000,00 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαι-

ούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμ-

φωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Δράση L312-4 : Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ίδια  

                             κατανάλωση. 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολ-

ταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ) με σκοπό την ιδία κατανάλωση των επενδυτικών σχεδίων 

του υπομέτρου 312. . Ειδικά με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντα-

νούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνο-

τροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για 

παραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο βιομάζας είναι γνωστό στην Ελλάδα κι ως πέλετ. 

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της εξάρτησης από συμβατικές μορφές ενέργειας, η αξιοποίησης τοπι-

κών φυσικών πόρων, η εξοικονόμησης ενέργειας και η μείωση του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων 

αλλά και η δημιουργία απασχόλησης.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια 

 Δαπάνη 

Ιδία  

συμμετοχή 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδότησης 

200.000,00 100.000,00 100.000,00 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαι-

ούχων του υπομέτρου L123 και L311 και για τις κατηγορίες των δράσεων του συγκεκριμένου υπομέτρου 
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που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επι-

τροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τις ΔΡΑΣΕΙΣ L312-1, L312-2,L312-3 και 312-4: 

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέ-

λειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και 

εγκατάστασης. 

4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκ-

δοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οι-

κονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερ-

βαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του δια-

δικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της 

επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αι-

τιολογημένη από το είδος της επένδυσης.  

8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 

ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνω-

ρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τις ΔΡΑΣΕΙΣ L312-1, L312-2,L312-3 και 312-4: 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 

3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων των 

υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 

παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι πο-

σοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους 

σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης 

του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξι-

μων δαπάνες. 

12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι 

δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313: ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Δράση L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. 

Η δράση αφορά στη δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, κύρια, 

τις πεδινές  με δικαιούχους ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κα-

θώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημοσίου χαρακτήρα. 

Στη δράση περιλαμβάνονται (ενδεικτικά) έργα διαμόρφωσης των ποδηλατικών διαδρομών, ο εξοπλισμός 

σήμανσης, φωτισμού, ξεκούρασης – στάσης και οι υποδομές ασφάλειας χρήσης των διαδρομών.  

Η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών μπορεί να συμβάλλει στη διάχυση της τουριστικής κίνησης στις 

πεδινές περιοχές πέρα από τις αναπτυγμένες τουριστικά, στη θεματική διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος και στην αύξηση των επισκεπτών.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπά-

νη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

300.000,00 300.000,00 0,00 100% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση α-

ντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στα πλαί-

σια του υπομέτρου, μπορούν να υλοποιηθούν και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης διαδρομών 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού (πινακίδες σήμανσης, κατεύθυνσης, 

φωτισμού κλπ) 
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Δράση L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προτείνεται να ενισχυθούν έργα προβολής και προώθησης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής, όπως η παραγωγή διαφημιστικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-

φή, η δημιουργία ιστοσελίδας που θα παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, η δημιουρ-

γία φωτογραφικού λευκώματος, διαφημίσεις στον τύπο, η δημιουργία εκθεσιακού υλικού, όπως είναι οι 

μακέτες, η συμμετοχή σε εκθέσεις ,κ.α. 

Σημειώνεται ότι οι ενέργειες που θα αναληφθούν στα πλαίσια της δράσης δεν είναι επιχειρηματικές και 

δεν παράγουν έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου και το όποιο παραγό-

μενο προϊόν διατίθεται δωρεάν. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπά-

νη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

142.857,14 100.000.00 42.857,14 70% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση α-

ντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και η δημιουργία 

ντοκιμαντέρ. 

2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

καθώς και σε τουριστικούς οδηγούς. 

3. Αξιοποίηση του διαδικτύου. 

4. Συμμετοχή σε αναγνωρισμένες θεματικές τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή 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. 

5. Διεξαγωγή ημερίδων – εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής. 

6. Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου. 

7. Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού και ειδικού Τύπου. 
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Δράση L313-5 : Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομές   

                             διανυκτέρευσης. 

Η δράση στοχεύει στην δημιουργία/ εκσυγχρονισμό  μονάδων διανυκτέρευσης. Οι μονάδες θα προσφέ-

ρουν τη δυνατότητα διαμονής σε κτίσματα ήπιων κατασκευών, πλήρως εναρμονισμένων με το φυσικό πε-

ριβάλλον της περιοχής με ανώτατο όριο κλινών τις 40 κλίνες.  

Τέλος, με γνώμονα την ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, από την εφαρ-

μογή της δράσης εξαιρούνται τα Τοπικά διαμερίσματα Ελάτης και Περτουλίου του Δήμου Πύλης για το 

λόγο ότι ο μεγάλος αριθμός καταλυμάτων δημιουργεί φαινόμενα κορεσμού. Επίσης, για τις περιπτώσεις 

εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται 

υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους έως το όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ’ 

ύψος ή / και κατ’ επέκταση.  

Οι επενδύσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 710/2974/8-4-2010 «Προσδιορισμός των λει-

τουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσε-

ων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» 

με τις τροποποιήσεις της.  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρείται η «Ίδρυση η/και εκσυγχρονισμός Του-

ριστικών επιπλωμένων κατοικιών», όπως προσδιορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. «Λειτουργικές μορφές και 

κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων», Άρθρο 2, σημείο Γ. «Ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμά-

των» 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια  

Δαπάνη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

600.000,00 300.000.00 300.000,00 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Για τις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό κόστος του κάθε 

επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται έως €600.000 και έως 40 κλίνες. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού 

των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με 

αύξηση της δυναμικότητας τους στο όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ 

επέκταση. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
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Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επεν-

δύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER με εξαίρεση τα ΤΔ Ελάτης και Περτουλίου λόγω του κορεσμού των 

αντίστοιχων υποδομών διανυκτέρευσης.   

 

Δράση L313-6 : Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής. 

Η δράση προσβλέπει στην βελτίωση των υποδομών εστίασης και αναψυχής στην περιοχή παρέμβασης 

LEADER. Συγκεκριμένα προβλέπεται : 

− η ίδρυση/ εκσυγχρονισμός κέντρων εστίασης στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Η δράση 

αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου αγροτουριστικού προϊόντος της πε-

ριοχής με βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους στο LEADER, την τήρηση των κανόνων υγιεινής 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

− στην δημιουργία/ εκσυγχρονισμό καφενείων. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα πρέπει να ακολου-

θήσουν αρχιτεκτονική δομή σε όρους σχεδίασης και διακόσμησης που πρακτικά θα μεταφράζεται 

στην ανάδειξη τόσο της φυσιογνωμίας όσο και της λειτουργικότητας του χώρου, και κατ' επέκταση στη 

συγκρότηση μιας ελκυστικής εικόνας στους ντόπιους όσο και απόδημους επισκέπτες της περιοχής. 

Ειδικότερα στις προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής: 

− όσον αφορά στη στέγη  να κατασκευάζεται σε πλακοσκεπή ή κεραμοσκεπή μορφή ή άλλο υλικό που 

χρησιμοποιείται στην περιοχή. 

− όσον αφορά στις όψεις να κατασκευάζονται από πέτρα και ξύλο σε συνδυασμό ή όχι με σοβά και πά-

ντα σύμφωνα με τις κατά τόπους παραδόσεις 

− όσον αφορά στα στηθαία (εξωστών – κιγκλιδώματα) να κατασκευάζονται από ξύλο και σίδηρο.  

− όσον αφορά στα κουφώματα να κατασκευάζονται ξύλινα ή μεταλλικά ή από οτιδήποτε υλικό σε χρώ-

μα του ξύλου 

 Ειδικότερα στις προδιαγραφές Εξοπλισμού:  

− όσον αφορά στα τραπεζοκαθίσματα τα επιτρεπόμενα υλικά κατασκευής τους είναι το ξύλο, σίδηρο, 

μάρμαρο, σε συνδυασμό ή από το κάθε ένα χωριστά ενώ τα μη επιτρεπόμενα υλικά είναι τα πολυμερή 

διαφόρων τύπων, γνωστά ως πλαστικά, όπως PVC, PP, ABS, καθώς και κάθε είδος συνθετικό υλικό. 

− Να αποφεύγονται επίσης τα έπιπλα μπαμπού τροπικής προέλευσης.  

Επιτρέπονται οι εικαστικές «προσεγγίσεις» των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με στοιχεία της τοπι-

κής αρχιτεκτονικής και αισθητικής. Δεν επιτρέπονται οι μοντέρνες «προσεγγίσεις». Συνιστώνται οι ειδικές 

διαρρυθμίσεις εξωτερικών χώρων (Πλακοστρώσεις, Μαντρότοιχοι, Σκέπαστρα, Πέργκολες, κ.α) 
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Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια  

Δαπάνη 

Ιδία  

συμμετοχή 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδότησης 

528.945,02 264.472,51 264.472,51 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επεν-

δύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. 

Δράση L313-8 : Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυ-

πηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρι-

σμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ). 

Η δράση προσβλέπει στην βελτίωση των υποδομών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπη-

ρέτηση του τουρισμού, στην περιοχή παρέμβασης LEADER. Ενδεικτικά προβλέπεται  

− η ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση Κέντρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (δραστηριοτή-

των φύσης). Προτείνεται η κατασκευή, ο εκσυγχρονισμός ή και επέκταση υποδομών για την προώθη-

ση του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής συμπεριλαμβάνονται 

υποδομές ιππικών κέντρων, υποδομές πολυδραστηριοτήτων (ποδηλασία, τοξοβολία, κλπ), πίστα ski 

lac lauf, paint ball κτλ. 

− η ίδρυση χώρων αθλοπαιδιών (Αθλητικών κέντρων) στη περιοχή παρέμβασης οι οποίοι δρουν προς 

την κατεύθυνση της προσφοράς εναλλακτικών ευκαιριών αναψυχής και δράσης κύρια στους επισκέ-

πτες που επισκέπτονται την περιοχή παρέμβασης 

− η ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή και επέκταση επιχειρήσεων ειδικών μορφών τουρισμού  

− κ.α 

Σημειώνεται ότι στην δράσης L313-8 δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δρά-

σεων L313-5 και L313-6. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 
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Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια 

 Δαπάνη 

Ιδία  

συμμετοχή 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή  

Χρηματοδότησης 

200.000,00 100.000.00 100.000,00 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου L311, που δύνανται να ασκήσουν επιχει-

ρηματική δραστηριότητα. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. 

 

Δράση L313-9 : Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 

γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολ-

ταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ) με σκοπό την ιδία κατανάλωση των επενδυτικών σχεδίων 

του υπομέτρου 313. Ειδικά με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς 

οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφι-

κά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για πα-

ραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο βιομάζας είναι γνωστό στην Ελλάδα κι ως πέλετ. 

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της εξάρτησης από συμβατικές μορφές ενέργειας, η αξιοποίησης τοπι-

κών φυσικών πόρων, η εξοικονόμησης ενέργειας και η μείωση του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων 

αλλά και η δημιουργία απασχόλησης.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια 

 Δαπάνη 

Ιδία  

συμμετοχή 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή  

Χρηματοδότησης 

300.000,00 150.000.00 150.000,00 50% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τα 300.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου L311, που δύνανται να ασκήσουν επιχει-

ρηματική δραστηριότητα. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τις δράσεις L313-5, L313-6, L313-8, L313-9 

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέ-

λειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και 

εγκατάστασης. 

4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης συμπεριλαμβα-

νομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις περιπτώσεις επι-

χειρήσεων καταδυτικού τουρισμού καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες πε-

ριήγησης. 

5. Δαπάνες αγοράς οχημάτων για επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη μεταφορά επισκε-

πτών ή ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους. 

6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκ-

δοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οι-

κονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερ-

βαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του δια-

δικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 

ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνω-

ρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε πο-

σοστό μέχρι το 3% του συνολικού κόστους. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τις δράσεις L313-5, L313-6, L313-8, L313-9 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 

3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων των 

υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 
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παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι πο-

σοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους 

σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης 

του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξι-

μων δαπάνες. 

12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι 

δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

 
Δράση L321-3 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της το-

πικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προ-

μήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προτείνεται να ενισχυθούν έργα αναβάθμισης και ανάδειξης του τοπικού 

πολιτιστικού αποθέματος, όπως η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων («τοπικών γιορτών - πανηγυ-

ριών»), η προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων και στολών με σκοπό την ενίσχυση του πολιτισμικού 

αποθέματος της περιοχής, την αναζήτηση της αυθεντικότητας των περιοχών, την επανασύνδεση των πα-

ραγόμενων τοπικών προϊόντων με την κουλτούρα των περιοχών, την διατήρηση και επαναφορά παραδο-

σιακών στοιχείων και εθίμων καθώς και κοινών αναφορών του πολιτισμού της περιοχής παρέμβασης.  

Σημειώνεται ότι οι ενέργειες που θα αναληφθούν στα πλαίσια της δράσης δεν είναι επιχειρηματικές και 

δεν παράγουν έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό  

Κόστος 

Δημόσια  

Δαπάνη 

Ιδία  

συμμετοχή 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή  

Χρηματοδότησης 

111.228,57 77.860,00 33.368,57 75% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 30.000,00€.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκη-

σης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έρ-

γων δημόσιου χαρακτήρα.  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώ-

σεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.). 

2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μ-

ΜΕ. 

3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.  
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4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, περίπτερα προβο-

λής και πληροφόρησης κ.λπ.). 

5. Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες προ-

βολής και πληροφόρησης, κ.λ.π) 

6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.λ.π.) 

7. Έρευνα/ Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη 

διατήρηση και ανάδειξή τους. 

8. Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και θεατρικών συγκροτημάτων ή την 

οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρό-

γραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει 

το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης. 

9. Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή – αγορά παραδοσια-

κών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών. 

10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, fax, έπιπλα 

γραφείου – βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προ-

ϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέμβασης του 

μέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης. 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

14. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.). 

15. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

16. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 

17. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 

3(α) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων των 

υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 

παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι πο-

σοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

19. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 

20. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.). 

21. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους 

σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

22. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

23. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης 

του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 
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24. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξι-

μων δαπάνες. 

25. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι 

δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 

26. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L322: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

 
Δράση L322-1 : Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 

Η δράση αφορά στη διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (διαμορφώσεις – πλα-

κοστρώσεις πλατειών κτλ) και την δημιουργία χώρων αναψυχής με πληροφορίες για το φυσικό και πολιτι-

στικό περιβάλλον σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος και δημιουργία ήπιων κατασκευών στάσης και ανά-

παυσης (π.χ. καθιστικά, τραπεζοπάγκοι, κλπ). Η δράση περιλαμβάνει την κατασκευή - ανάπλαση - αισθη-

τική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, ανάπλαση πλατειών και πεζοδρόμηση οδών. 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθη-

τικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή και η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης 

αυτού. Επιπλέον οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Η ανάδειξη 

των ξεχωριστών, παραδοσιακών χαρακτηριστικών της περιοχής, σε συνέργια με την αρχιτεκτονική του  

παρελθόντος και την εξέλιξη της τεχνολογίας και του τωρινού τρόπου ζωής, οριοθετούν τον καινοτόμο 

χαρακτήρα της συγκεκριμένης δράσης. Η δράση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς 

οικισμούς. 

Σημειώνεται ότι οι ενέργειες που θα αναληφθούν στα πλαίσια της δράσης δεν είναι επιχειρηματικές και 

δεν παράγουν έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό  

κόστος 

Δημόσια  

Δαπάνη 

Ιδία  

συμμετοχή 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή  

Χρηματοδότησης 

750.000,00 750.000.00 - 100% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Η δράση αφορά κυρίως δημόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεμβάσεις ο συνολικός προϋπολο-

γισμός ανέρχεται έως 1.000.000 €. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι οι ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. (εκτός από τους χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς Αν-

θούσα και Χαλίκι Ασπροποτάμου) 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κατασκευής. 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 

 

Δράση L322-2 : Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

Η δράση αφορά στην αποκατάσταση αισθητική αναβάθμιση παλαιών κτιρίων που έχουν ιδιαίτερη ή και 

ιστορική αξία (παλαιά πέτρινα σχολεία, κτλ) για κοινωφελή χρήση . 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθη-

τικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή και η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης 

αυτού. Επιπλέον οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Η ανάδειξη 

των ξεχωριστών, παραδοσιακών χαρακτηριστικών της περιοχής, σε συνέργια με την αρχιτεκτονική του  

παρελθόντος και την εξέλιξη της τεχνολογίας και του τωρινού τρόπου ζωής, οριοθετούν τον καινοτόμο 

χαρακτήρα της συγκεκριμένης δράσης. Η δράση δεν εφαρμόζεται στους χαρακτηρισμένους παραδοσια-

κούς οικισμούς Ανθούσα και Χαλίκι Ασπροποτάμου. 

Σημειώνεται ότι οι ενέργειες που θα αναληφθούν στα πλαίσια της δράσης δεν είναι επιχειρηματικές και 

δεν παράγουν έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην αύξηση της ελκυστικότητας των 

οικισμών και στην προστασία και ανάδειξη του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος των οικισμών.  

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται οικισμοί στους οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα 

(ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό  

κόστος 

Δημόσια  

Δαπάνη 

Ιδία  

συμμετοχή 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή  

Χρηματοδότησης 

130.000,00 130.000.00 - 100% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Η δράση αφορά κυρίως δημόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεμβάσεις ο συνολικός προϋπολο-

γισμός ανέρχεται έως 300.000 €. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκη-

σης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έρ-

γων δημόσιου χαρακτήρα.  



Ενηµερωτικό Υλικό 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»                                                       -36- 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. (εκτός από τους χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς). 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, πε-

ριφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες προμήθειας καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 



Ενηµερωτικό Υλικό 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»                                                       -37- 

 

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Δράση L323-4 : Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές- 

                             εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά. 

Στα πλαίσια της δράσης περιλαμβάνεται η δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών λαογραφικού υλικού και 

υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιλαμβάνονται έργα για τη βελτίωση / αναβάθμιση υφιστάμενου ή τη 

δημιουργία νέων εκθετηρίων (σε υφιστάμενα κτίρια), όπου μπορούν να παρουσιάζονται εκθέματα που 

σχετίζονται με την τοπική αγροτική-πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής (π.χ. παραδοσιακές ενδυμασίες, 

κεντήματα, υφαντά, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές εργασίες, παραδοσιακά 

μουσικά όργανα, γραπτά ιστορικά ή πολιτιστικά ντοκουμέντα κλπ).  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των εκθετηρίων θα πρέπει αρχιτεκτονικά να διατηρούν το  παραδοσιακό ύφος 

της περιοχής. Το μέγεθος του κτίσματος θα πρέπει να είναι αρκετό ώστε να αναδεικνύονται όλα τα εκθέ-

ματα, χωρίς να παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερσυσσώρευσης αντικειμένων. 

Σημειώνεται ότι οι ενέργειες που θα αναληφθούν στα πλαίσια της δράσης δεν είναι επιχειρηματικές και 

δεν παράγουν έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του άξονα 4. του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (€) 

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπά-

νη 

Ιδία συμμετοχή Ποσοστό 

ενίσχυσης 

Πηγή Χρηματοδό-

τησης 

120.000,00 120.000.00 - 100% Άξονας 4. ΠΑΑ -

ΕΓΤΑΑ 

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι €300.000.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκη-

σης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έρ-

γων δημόσιου χαρακτήρα.  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όλη η περιοχή παρέμβασης LEADER. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 
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3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, πε-

ριφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες προμήθειας καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

 

Κωδικός ΚΑΔ 
2008 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

10.39.22  Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος 

10.71.1  Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

10.72.1  Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.82.1  Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου 

και κακάου σε σκόνη 

10.82.2  Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

10.73.1  Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

10.83.1  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.89.1  Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, 

ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 

11.01.1  Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

13.20.1  Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού 

13.20.2  Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων 

13.20.3  Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες 

13.20.4  Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών 

υφασμάτων 

13.93.1  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

14.12.1  Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας 

14.12.2  Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας 

14.12.3  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας 

15.12.1  Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων δερμάτινων 

ειδών 

16.10.1  Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 

6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία 

16.10.2  Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· 

ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια 

16.10.3  Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, ε-

μποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας 

16.23.1  Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προ-

κατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο 

16.29.2  Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής 

17.21.1  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι. 

20.14.72  Παραγωγή ξυλάνθρακα 

20.41.3  Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού 

20.41.4  Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

20.53.1  Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

23.13.1  Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.41.1  Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

23.49.1  Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

25.71.11  Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους 

25.73.1  Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασο-

κομία 

25.73.2  Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους 

25.73.3  Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός 
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25.73.4  Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με 

ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα 

28.30.3  Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους 

28.30.4  Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 

28.30.5  Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων 

28.30.6  Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη 

γεωργία ή την κηπουρική 

28.30.7  Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς 

28.30.8  Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων 

28.30.9  Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού· 

31.01  Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02  Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.09.1  Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους 

31.09.91  Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων 

31.09.92  Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθι-

σμάτων) 

32.12.1  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.20.1  Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα 

πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά 

32.20.2  Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων 

47.11.10.05  Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 

47.25.2  Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78.89.04  Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

95.23.1  Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

90.03.11  Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτε-

χνών του θεάματος 

90.04  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

96.01  Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

96.02.11  Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών 

96.02.12  Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών 

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

55 Καταλύματα 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84 -42200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

Τηλ.: 24320 25370, fax.: 24320 25343 

e-mail: kenakap@kenakap.gr, website: www.kenakap.gr  

 


