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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 41 
Υπομέτρο 123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων  

ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕ    
ΤΟΧΗ 

123α: Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών προϊόντων 

1.160.000,00 580.000,00 464.000,00 116.000,00 580.000,00 

123β: Αύξηση της αξίας των 
δασοκομικών προϊόντων 

200.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

Σύνολο Υπομέτρου  1.360.000,00 680.000,00 544.000,00 136.000,00 680.000,00 

  

Υπομέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες   
ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕ    
ΤΟΧΗ 

3111: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

170.000,00 85.000,00 68.000,00 17.000,00 85.000,00 

3112: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης 
και αναψυχής 

290.000,00 145.000,00 116.000,00 29.000,00 145.000,00 

3114: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 

80.000,00 40.000,00 32.000,00 8.000,00 40.000,00 

3115: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής 
τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 

80.000,00 40.000,00 32.000,00 8.000,00 40.000,00 

3116: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών 

180.000,00 90.000,00 72.000,00 18.000,00 90.000,00 

3117: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά 
την α΄ μεταποίηση 

90.000,00 45.000,00 36.000,00 9.000,00 45.000,00 

Σύνολο Υπομέτρου  890.000,00 445.000,00 356.000,00 89.000,00 445.000,00 

  

Υπομέτρο 312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων  
ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕ    
ΤΟΧΗ 

3121: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 
μονάδων 

1.060.000,00 530.000,00 424.000,00 106.000,00 530.000,00 

3122: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών 

890.000,00 445.000,00 356.000,00 89.000,00 445.000,00 

3123: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά 
την α΄ μεταποίηση 

600.000,00 300.000,00 240.000,00 60.000,00 300.000,00 
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3124: Βελτίωση 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 

60.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 30.000,00 

Σύνολο Υπομέτρου  2.610.000,00 1.305.000,00 1.044.000,00 261.000,00 1.305.000,00

  
Υπομέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕ    
ΤΟΧΗ 

3135: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

2.200.000,00 1.100.000,00 880.000,00 220.000,00 1.100.000,00 

3136: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης 
και αναψυχής 

1.260.000,00 630.000,00 504.000,00 126.000,00 630.000,00 

3138: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 

300.000,00 150.000,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 

3139: Βελτίωση 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 

70.000,00 35.000,00 28.000,00 7.000,00 35.000,00 

Σύνολο Υπομέτρου  3.830.000,00 1.915.000,00 1.532.000,00 383.000,00 1.915.000,00
  

Υπομέτρο 322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών  
ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕ    
ΤΟΧΗ 

3221: Βελτίωση και ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων  

670.000,00 670.000,00 536.000,00 134.000,00 0 

Σύνολο Υπομέτρου  670.000,00 670.000,00 536.000,00 134.000,00 0,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 9.360.000,00 5.015.000,00 4.012.000,00 1.003.000,00 4.345.000,00
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L123 : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

 

Τίτλος Δράσης: L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Ενισχύεται η  δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός  ή μετεγκατάσταση, 
μεταποιητικών επιχειρήσεων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται  μικρές επιχειρήσεις στους παραγωγικούς κλάδους 
του κρέατος, του γάλακτος, των αυγών, των πουλερικών, του μελιού, των 
δημητριακών, των ελαιούχων προϊόντων, του οίνου, των οπωροκηπευτικών, 
των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, των σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
401/2010 που δίνεται στο παράρτημα VI της πρόσκλησης. 

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων  που θα ενισχυθούν και  για 
την υλοποίηση των επενδύσεων  της δράσης θα ληφθεί υπόψη η μελέτη – 
εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της 
εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 
μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής» που παρατίθεται 
στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

Βασικό στοιχείο – προτεραιότητα σε  ότι αφορά την λειτουργία των 
επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν  θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής. Ο τρόπος και τα 
εργαλεία με τα οποία η κάθε επιχείρηση μπορεί να επιτύχει την ανάδειξη 
πολιτιστικών στοιχείων και την ενσωμάτωση του πολιτιστικού δυναμικού της 
περιοχής μέσα από την παραγωγική διαδικασία  περιγράφονται στην ειδική 
μελέτη με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου 
τρόπου ενσωμάτωσης του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου 
παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του 
παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται 
να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.   

Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της 
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.160.000 € 580.000,00 € 580.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 500.000 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί της  Δημόσιας Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό 
επί της Δημόσιας Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής 
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER Νέα προσέγγιση.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 
διαμερίσματα στα οποία σύμφωνα με τον πίνακα 1 «προτεινόμενης 
χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 
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παραρτήματος προκύπτει ότι παρουσιάζουν απόλυτη εναρμόνιση με την 
υλοποίηση δράσεων στον τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής 
προϊόντων. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα με τον τομέα της 
επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την 
υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την 
αειφόρο διαχείριση των δασών. 

Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το 
Παράρτημα I της Συνθήκης. Οι  κλάδοι μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων 
φυτικής και ζωικής παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης, 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 401/2010, όπως αυτή  ισχύει κάθε 
φορά.  

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στη παρούσα δράση δεν μπορούν να 
ενισχυθούν για το ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο και από το 
μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ.  

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 και του 
μελιού  

γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου  

δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ε) 
επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα 
πλαίσια των ΚΟΑ 

Επιλεξιμότητα Δαπανών Δράσης  L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  

Στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:  

1. διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

2. κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

3. προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του 

λογισμικού 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 

επένδυσης. 

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

προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων 

μόνο για τα νησιά του Αιγαίου. 

6. γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας 

δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου 

σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων 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 προϋπολογισμού. 

7. δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση 

του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε 
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αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική 

πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. 

8. αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με 

ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

9. κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000. 

 

MH 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 παράγραφο. 

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

αναφερομένων στο σημείο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 

8. αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 

9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους 

σε βάρος των δικαιούχων. 

10. εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 

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 ασφάλιση 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 (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, 

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

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 αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας. 

18. αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, 

πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για να 

εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή 

της. 

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 

παραγωγή 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 

αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 
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Τίτλος Δράσης: L123β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών  προϊόντων» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Ενισχύεται η  ίδρυση-δημιουργία, επέκταση και  εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και 
μεταποίηση δασικών προϊόντων. Συγκεκριμένα υπάγονται επενδύσεις που 
αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών προϊόντων μέχρι και 
την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου. 

Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται: 

 Στρογγύλη ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και 
πλατύφυλλων 

 Καυσόξυλα 
 Φελός 
 Ερικόριζα 

Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει 
κυρίως στην παραγωγή των ακολούθων δασικών προϊόντων: 

Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 

 Στύλοι ΔΕΗ 
 Σχίζες, στρογγύλια, βουβά 
 Ξύλο θρυμματισμού  
 Ξυλάνθρακες 
 Ξυλοκυτταρίνη, Λιγνίνη 
 Μοριοσανίδες, 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.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται 
να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

200.000 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 500.000 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί της Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως 
ποσοστό επί  της Δημόσιας /Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση» 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης όμως δίνεται στα ορεινά 
παραδασόβια τοπικά διαμερίσματα των οποίων ο πληθυσμός απασχολείται σε 
μεγαλύτερο βαθμό με την υλοτομίας ως κύρια ή δευτερεύουσα 
συμπληρωματική  απασχόληση. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα με τον τομέα της 
επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την 
υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την 
αειφόρο διαχείριση των δασών. 

Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της 
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας  

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στη παρούσας δράση δεν μπορούν να 
ενισχυθούν για το ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο και από το 
μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ. 

Επιλεξιμότητα Δαπανών Δράσης  L123β «Αύξηση της αξίας των 

δασοκομικών  προϊόντων» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  

Στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:  

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου 
(δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης 

2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και 

λογισμικών. 
4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού μόνο σε νέες μονάδες. 
5. Αγορά ειδικού τύπου οχημάτων (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για τη μεταφορά του 

βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης. 
6. Αγορά λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 
7. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες 

σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 
12% του συνόλου. 

8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση 
του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε 
αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική 
πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. 

9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για 
σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου. 

MH ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

1. Επενδύσεις που αφορούν λιανικό εμπόριο. 
2. Επενδύσεις για τη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες δεν επεξεργάζονται και την 

εθνική παραγωγή. 
3. Αγορά οικοπέδου. 
4. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή 

καινούργιες, ανεξάρτητα της προηγούμενης χρήσης τους. 
5. Συμβολαιογραφικά έξοδα, πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του 

δικαιούχου. 
6. Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.). 
7. Αγορά οχημάτων εν γένει, εκτός των ειδικών και αναγκαίων, όπως αναφέρονται στις επιλέξιμες 

δαπάνες. 
8. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.), 

εκτός των αναφερομένων στις επιλέξιμες δαπάνες. 
9. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους για τις επενδύσεις 

προϋπολογισμού άνω των €10.000. 
10. Δαπάνες που αφορούν κάθε είδους δημοσιονομική επιβάρυνση σε βάρος των δικαιούχων. 
11. Αποζημιώσεις, που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους, για απαλλοτριώσεις, 

εκκρεμότητες κ.λπ. 
12. 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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13. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας, πέραν των 
απολύτως αναγκαίων οδικής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση της μονάδας με το ήδη υπάρχον 
οδικό δίκτυο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 m. 

14. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, 
πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για να 
εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή 
της. 
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ: L311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 

 

Τίτλος Δράσης: L311-1  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Ενισχύεται η   ίδρυση, επέκταση και  εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας 
υποδομών διανυκτέρευσης από αγρότες (κατά κύρια ή μερική απασχόληση) 
έως 40 κλίνες. Αγρότες της περιοχής παρέμβασης, μπορούν  να επεκτείνουν 
και να εμπλουτίσουν τις βασικές τους δραστηριότητες (γεωργία, 
κτηνοτροφία) με άλλες - παράλληλα ασκούμενες - στον τομέα του αγροτικού 
τουρισμού και ειδικότερα δημιουργώντας υποδομές φιλοξενίας και 
διανυκτέρευσης.  

Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των 
μονάδων αυτών θα πρέπει λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τη σχετική 
εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της 
εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 
μονάδες φιλοξενίας» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος 
Ι. 

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 
κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

170.000 € 85.000,00 € 85.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 600.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί της Δημόσιας Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό 
επί της Δημόσιας Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού 
προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση»  

Ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 
διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα της 
περιοχής το οποίο παρουσιάζει όπως προειπώθηκε υψηλότερο τουριστικό 
ενδιαφέρον. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα 1 
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«προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του 
παρόντος παραρτήματος και όπου απεικονίζεται η εναρμόνιση της τοπικής 
διάστασης με την σκοπιμότητα της υλοποίησης των δράσεων.   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση και διαφοροποιούν τις 
δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, 
βιοτεχνία κ.λπ.).  

Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-
2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά  (παράρτημα VI.)  

Στην παρούσα δράση δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο 
πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ. 
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Τίτλος Δράσης: L311-2  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση αφορά την  ίδρυση, επέκταση  και  εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης 
και αναψυχής από αγρότες (κατά κύρια ή μερική απασχόληση) με έμφαση 
στην ποιότητα και την παραδοσιακή κουζίνα. Αγρότες της περιοχής 
παρέμβασης, μπορούν  να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν τις βασικές τους 
δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία) με άλλες - παράλληλα ασκούμενες - 
στον τομέα του αγροτικού τουρισμού και ειδικότερα δημιουργώντας ή 
αναβαθμίζοντας χώρους εστίασης και αναψυχής.  

Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των 
μονάδων αυτών και πάντοτε με στόχο οι παρεμβάσεις να διακρίνονται από 
ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα και  ανταγωνιστικότητα στο 
επίπεδο των υπηρεσιών θα πρέπει να  ληφθούν υπόψη στοιχεία από τη 
σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε για τους χώρους εστίασης με 
τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού 
προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις μονάδες εστίασης»  (παρατίθεται 
στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι).  

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 
κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

290.000 € 145.000,00 € 145.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή ως 
ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση» 

Ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα 
τοπικά διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα 
της περιοχής στο οποίο διασφαλίζεται επαρκέστερα-πληρέστερα ο 
συνδυασμός παραδοσιακές συνταγές - ποιοτικά προϊόντα διατροφής – σημεία 
ιδιαίτερης ομορφιάς για επίσκεψη. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται 
στο σχετικό πίνακα 1  «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» που 
παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος και όπου απεικονίζεται η 
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εναρμόνιση της τοπικής διάστασης με την σκοπιμότητα της υλοποίησης της 
συγκεκριμένης δράσης.   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση και διαφοροποιούν τις 
δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, 
βιοτεχνία κ.λπ.).  

Δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 
του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ (αφορά 
το σύνολο του υπομέτρου). 
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Τίτλος Δράσης: L311-4  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, 
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση απευθύνεται σε αγρότες (κατά κύρια ή μερική απασχόληση) και 
ενισχύονται ενέργειες οι οποίες δημιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάμενες 
δραστηριότητες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισμού της υπαίθρου όπως ενδεικτικά αναφέρονται  

 Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού πχ. φυσιολατρικός, 
ορειβατικός κτλ, ,  

 Χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κ.α. 

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 
κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

80.000 € 40.000,00 € 40.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή ως 
ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της περιοχή παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση»  

Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 
διαμερίσματα που βρίσκονται στο βορειανατολικό τμήμα της περιοχής στο 
οποίο υπάρχουν σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα 
αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα 1 «προτεινόμενης 
χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 
παρατήρματος. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση και διαφοροποιούν τις 
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δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, 
βιοτεχνία κ.λπ.).  

Δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 
του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ (αφορά 
το σύνολο του υπομέτρου).  

Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-
2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά  (παράρτημα VI.)  
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Τίτλος Δράσης: L311-5  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, 
βιοτεχνικών μονάδων» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση απευθύνεται σε αγρότες (κατά κύρια ή μερική απασχόληση)  και  
αφορά την ενίσχυση επενδύσεων όπως ιδρύσεις επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμούς μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
παραδοσιακής τέχνης και βιοτεχνικών μονάδων.  Ειδικότερα στόχος της 
δράσης είναι η ενίσχυση του αγροτικού νοικοκυριού ώστε  αυτά να  
αποκτήσουν εναλλακτικά εισοδήματα πλην του αγροτικού. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η  ενίσχυση επενδύσεων όπως υφαντήρια, ταπητουργία, 
κατασκευή κεραμικών ειδών  οικιακής χρήσης και διακοσμιτικών, κατασκευή 
ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική, κατασκευή επίπλων κουζίνας 
κατασκευή επίπλων καρεκλών και επίπλων κατασκευή εργαλείων, κατασκευή 
κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.α. 

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 
κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

80.000 € 40.000,00 € 40.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή ως 
ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της περιοχή παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση»  

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 
διαμερίσματα στα οποία σύμφωνα με τον πίνακα 1 «προτεινόμενης 
χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 
παραρτήματος προκύπτει ότι παρουσιάζουν εναρμόνιση με την υλοποίηση 
δράσεων στον τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής προϊόντων. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση και διαφοροποιούν τις 
δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, 
βιοτεχνία κ.λπ.).  

Δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 
του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ (αφορά 
το σύνολο του υπομέτρου).  
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Τίτλος Δράσης: L311-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για την ανάπτυξη 
νέων δραστηριοτήτων πλην της γεωργίας από αγρότες (κατά κύρια ή μερική 
απασχόληση)  οι οποίες συμπληρώνουν - διαφοροποιούν τις δραστηριότητες 
στη γεωργική τους εκμετάλλευση.  

Ενδεικτικά αναφέρεται πως στα πλαίσια της δράσης ενισχύονται οι ιδρύσεις 
επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως η 
επισκευή υποδημάτων, παντοπωλεία, δραστηριότητες κομμωτηρίων 
κουρείων, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, 
εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, υπαίθριες 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, πλύσιμο – στεγνό καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων, καλλιτεχνική και 
λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών 
και ειδών λαϊκής τέχνης, δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.   

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 
κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

180.000 € 90.000,00 € 90.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί της  Δημόσιας Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό 
επί της Δημόσιας Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της περιοχή παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση».  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση και διαφοροποιούν τις 
δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, 
βιοτεχνία κ.λπ.).  



 - 19 - 

Δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 
του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ (αφορά 
το σύνολο του υπομέτρου). 
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Τίτλος Δράσης: L311-7  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων (ιδρύσεις επεκτάσεις 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) από αγρότες (κατά κύρια ή μερική 
απασχόληση)  με αντικείμενο την παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α΄ 
μεταποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται η παραγωγή ζαχαρωδών από φρούτα 
και λαχανικά, αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, 
παραγωγή φρυγανιών μπισκότων και διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής, παραγωγή κακάου σοκολάτας και ζαχαρωτών, παραγωγή 
μακαρονιών λαζανιών, κουσκούς κ.α. 

Στόχο της δράσης αποτελεί η  παροχή της δυνατότητας απόκτησης 
εναλλακτικών – συμπληρωματικών εισοδημάτων από τον αγροτικό πληθυσμό 
της περιοχής και η επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση στις εστίες τους, 
αξιοποιώντας τις  πρώτες ύλες και τα προϊόντα που παράγονται  στην 
περιοχή.Οι παρεμβάσεις θα αφορούν επενδυτικά σχέδια  με έμφαση στην 
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.   

Βασικό  και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» ή οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (παράρτημα I).  

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων  που θα ενισχυθούν και  για 
την υλοποίηση των επενδύσεων  της δράσης θα ληφθεί υπόψη η μελέτη – 
εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της 
εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 
μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής» που παρατίθεται 
στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 
κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

90.000 € 45.000,00 € 45.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί  της Δημόσιας  Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως 
ποσοστό επί  της Δημόσιας  Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση» 

Μεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης όμως  δίνεται στα 
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τοπικά διαμερίσματα στο νότιο – νοτιοδυτικό  τμήμα της περιοχής όπως 
αποτυπώνεται στο  σχετικό πίνακα  1 (που παρατίθεται στο τέλος του 
παρόντος παρατήματος) όπου απεικονίζεται γεωγραφικά η τοπική διάσταση 
της στρατηγικής του σχεδίου και στο οποίο τμήμα της προτεινόμενης 
περιοχής παρέμβασης η ένταση της άσκησης της αγροτικής δραστηριότητας 
και παραγωγής πρώτων υλών είναι μεγαλύτερη. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται 
από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 
και διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, 
με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία 
(αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λπ.) 

Δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 
του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ (αφορά 
το σύνολο του υπομέτρου).  

 

 

Επιλεξιμότητα Δαπανών Υπομέτρου   L311 «Διαφοροποίηση προς μη 
γεωργικές δραστηριότητες» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:   

Δράσεις  L311-1, L311-2, L311-4  

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

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 ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

μεταφοράς και εγκατάστασης. 

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

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για 

τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά 

αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. 

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

ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους. 

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

δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες 

σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

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

του διαδικτύου 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 αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των 

συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους. 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:   

Δράσεις  L311-5, L311-6, L311-7  



 - 22 - 

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 ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών 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 έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες 

σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

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

του διαδικτύου 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 αιτιολογημένη 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 αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης 

για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού 

κόστους. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:   

Δράσεις  L311-1, L311-2, L311-4, L311-5, L311-6, L311-7  

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 ποσοστού 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 

επιλέξιμων 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. 
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13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ: L312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

Τίτλος Δράσης: L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
βιοτεχνικών μονάδων» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμούς βιοτεχνικών μονάδων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(εκτός από αγρότες  δικαιούχους του υπομέτρου 311) κατοίκους ή μη της 
περιοχής παρέμβασης. Ενδεικτικά αναφέρεται η  ενίσχυση επενδύσεων όπως 
υφαντήρια, ταπητουργία, κατασκευή κεραμικών ειδών  οικιακής χρήσης και 
διακοσμητικών, κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική, 
κατασκευή επίπλων κουζίνας κατασκευή  καρεκλών και επίπλων, κατασκευή 
εργαλείων, κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.α. 

Βασικό  και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» ή οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (παράρτημα I).  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.260.000 € 640.000,00 € 640.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή ως 
ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση».  

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 
διαμερίσματα στα οποία σύμφωνα με τον πίνακα 1 «προτεινόμενης 
χωροθέτησης επενδύσεων» (που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 
παραρτήματος) προκύπτει ότι παρουσιάζουν απόλυτη εναρμόνιση με την 
υλοποίηση δράσεων στον τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής 
προϊόντων. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
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Τίτλος Δράσης: L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (συγκεκριμένα εκτός 
προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά 
κύρια ή μερική απασχόληση τη στιγμή υποβολής της αίτησης). Ειδικότερα 
ενισχύονται οι ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται η  επισκευή υποδημάτων, παντοπωλεία 
δραστηριότητες κομμωτηρίων κουρείων, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών 
και λοιπών ποτών, εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 
δραστηριότητες, υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, 
πλύσιμο – στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, λιανικό 
εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, δραστηριότητες 
σχετικές με τη φυσική ευεξία .   

Βασικό  και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» ή οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (παράρτημα I).  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

890.000 € 445.000,00 € 445.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί  Δημόσιας Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
της Δημόσιας Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση» 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
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Τίτλος Δράσης: L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η συγκεκριμένη  δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων (ιδρύσεις, 
επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων)  από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (συγκεκριμένα εκτός προσώπων που 
ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 
απασχόληση τη στιγμή υποβολής της αίτησης) με αντικείμενο την παραγωγή 
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.  

Ενδεικτικά αναφέρονται η παραγωγή ζαχαρωδών από φρούτα και λαχανικά, 
αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή 
φρυγανιών μπισκότων και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, 
παραγωγή κακάου σοκολάτας και ζαχαρωτών, παραγωγή μακαρονιών 
λαζανιών, κουσκούς κ.α. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν  επενδυτικά σχέδια  με 
έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.  

Βασικό  και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» ή οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (παράρτημα I).  

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων  που θα ενισχυθούν και  για 
την υλοποίηση των επενδύσεων  της δράσης θα ληφθεί υπόψη η μελέτη – 
εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της 
εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 
μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής» που παρατίθεται 
στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

600.000 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού 
προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση»  

Μεγαλύτερη βαρύτητα  για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα πεδινά 
τοπικά διαμερίσματα στο νότιο – νοτιοδυτικό κομμάτι της προτεινόμενης 
περιοχής παρέμβασης στο οποίο η ένταση της άσκησης  της αγροτικής 
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δραστηριότητας είναι μεγαλύτερη με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 
προϊόντων και πρώτων υλών, στοιχείο το οποίο  αποτυπώνεται στον σχετικό 
πίνακα 1   «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» (που παρατίθεται στο 
τέλος του παρόντος παραρτήματος) . 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου L312 προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
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Τίτλος Δράσης: L312-4 «Βελτίωση 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» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα  (εκτός των 
δικαιούχων του Μέτρου 311 και συγκεκριμένα εκτός προσώπων που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση 
τη στιγμή υποβολής της αίτησης) που εντάσσονται  σε  κλάδους που 
περιλαμβάνονται στις δράσεις  L312-1, L312-2 & L312-3 και τηρούν όλες τις  
προϋποθέσεις τους. Ειδικότερα αφορά την ενίσχυση εγκατάστασης 
συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μικρού 
μεγέθους επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες κυρίως στους τομείς της 
μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.  

Ειδικότερα μέσω της δράσης προβλέπονται επενδύσεις που εισάγουν  στη 
λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων καινοτόμες πρακτικές  σε ότι αφορά 
την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και την εξοικείωσή τους με 
πρακτικές φιλικές και θετικές για το περιβάλλον.  

Τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι 20KW 
εγκατεστημένης ισχύος ενώ η παραγόμενη ισχύς θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

60.000 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί  της Δημόσιας  Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως 
ποσοστό επί της Δημόσιας  Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση».  

Ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής όπου συγκεντρώνονται περισσότερες σε 
αριθμό και ποικιλία επιχειρήσεων. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται 
στο σχετικό  πίνακα 1 «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων», που 
παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος και όπου απεικονίζεται η 
εναρμόνιση της χωρικής διάστασης με τις δράσεις. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
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Επιλεξιμότητα Δαπανών Υπομέτρου   L312 «Στήριξη της δημιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:   

Δράσεις  L312-1, L312-2 L312-3, L312-4  

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 ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών 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 έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες 

σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

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

του διαδικτύου 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 αιτιολογημένη 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 αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης 

για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού 

κόστους. 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  Δράσεις  L312-1, L312-2, L312-3, L312-4  

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. 

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 ποσοστού 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 

επιλέξιμων δαπάνες. 
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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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ΥΠΟΜΕΤΡΟ: L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

 

Τίτλος Δράσης: L313-5  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η συγκεκριμένη  απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των 
δικαιούχων του Μέτρου 311 και συγκεκριμένα εκτός προσώπων που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση 
τη στιγμή υποβολής της αίτησης) και αφορά την ενίσχυση  ίδρυσης – 
επέκτασης  – εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης, μέχρι 40 κλινών η κάθε μία. Στόχος της δράσης είναι να 
ενισχυθούν οι υποδομές διανυκτέρευσης κυρίως στο βορειανατολικό τμήμα 
της περιοχής παρέμβασης όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερο τουριστικό 
ενδιαφέρον και καταγράφεται σημαντικός αριθμός επισκεπτών.  

Ειδικότερα όσον αφορά στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού οι σχετικές 
παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της 
δυναμικότητας τους στο όριο των 40 κλινών με προσθήκη καθ’ ύψος ή και 
κατ’ επέκταση.  

Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των 
μονάδων αυτών θα πρέπει λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τη σχετική 
εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της 
εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 
μονάδες φιλοξενίας» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος 
Ι. 

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2.200.000 € 1.100.000 € 1.100.000 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 600.000,00 €. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση». 

Ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 
διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα της 
περιοχής το οποίο παρουσιάζει υψηλότερο τουριστικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα 
αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα 1 «προτεινόμενης 
χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 
παραρτήματος και   όπου απεικονίζεται η εναρμόνιση της τοπικής διάστασης 
με την σκοπιμότητα της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης.   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-
2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά  

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 
όρους και περιορισμούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
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Τίτλος Δράσης: L313-6  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός εκτός των 
δικαιούχων του Μέτρου 311 και συγκεκριμένα εκτός προσώπων που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση 
τη στιγμή υποβολής της αίτησης) και  ενισχύεται η ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων  εστίασης και αναψυχής.  

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν οι υποδομές στο τομέα του υπαίθριου 
και εναλλακτικού τουρισμού μέσα από τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση 
υφιστάμενων χώρων εστίασης και αναψυχής με   επενδύσεις στις οποίες θα 
δίνεται έμφαση στην ποιότητα, την παραδοσιακή κουζίνα και τη προσωπική 
επαφή του ιδιοκτήτη με τον επισκέπτη – πελάτη.  

Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των 
μονάδων αυτών και πάντοτε με στόχο οι παρεμβάσεις να διακρίνονται από 
ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα και  ανταγωνιστικότητα στο 
επίπεδο των υπηρεσιών θα πρέπει να  ληφθούν υπόψη στοιχεία από τη 
σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε για τους χώρους εστίασης με 
τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού 
προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις μονάδες εστίασης»  (παρατίθεται 
στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι).  

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.260.000 € 630.000 € 630.000 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00€.  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση».  

Ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα 
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τοπικά διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα 
της περιοχής στο οποίο διασφαλίζεται επαρκέστερα-πληρέστερα ο 
συνδυασμός παραδοσιακές συνταγές-ποιοτικά προϊόντα διατροφής – σημεία 
ιδιαίτερης ομορφιάς για επίσκεψη. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται 
στο σχετικό πίνακα 1 «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» που 
παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-
2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά  

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 
όρους και περιορισμούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
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Τίτλος Δράσης: L313-8  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, 
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων 
του Μέτρου 311 και συγκεκριμένα εκτός προσώπων που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση 
τη στιγμή υποβολής της αίτησης) και ενισχύεται η ίδρυση, επεκτάση και 
εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισμού της υπαίθρου ( π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 
μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των 
επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής.  Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που 
θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, 
μηνύματα κλπ)  έχουν αποτυπωθεί σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο 
«Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 
του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος Ι.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

300.000 € 150.000 € 150.000 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00€. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού 
προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση». 

Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά 
διαμερίσματα που βρίσκονται στο βορειανατολικό τμήμα της περιοχής στο 
οποίο υπάρχουν σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα 
αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα 1 «προτεινόμενης 
χωροθέτησης επενδύσεων» που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος 
παραρτήματος και  όπου απεικονίζεται η εναρμόνιση της τοπικής διάστασης 
με την σκοπιμότητα της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 
Στη δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των 
δράσεων L313-5, L313-6 και και  δικαιούχοι του υπομέτρου L311 (αγρότες 
κατά κύρια η μερική απασχόληση) 

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 
όρους και περιορισμούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 
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Τίτλος Δράσης: L313-9  «Βελτίωση 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» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Η δράση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων 
του Μέτρου 311 και συγκεκριμένα εκτός προσώπων που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση 
τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και αφορά την ενίσχυση εγκατάστασης 
συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από επιχειρήσεις 
που εντάσσονται σε  κλάδους που περιλαμβάνονται στις δράσεις  L313-5, 
L313-6 & L313-8  και τηρούν όλες τις  προϋποθέσεις τους.  

Ειδικότερα μέσω της δράσης προβλέπονται επενδύσεις που εισάγουν  στη 
λειτουργία των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων (καταλύματα,μονάδες 
εστίασης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισμού  κλπ) καινοτόμες πρακτικές  σε ότι αφορά την κάλυψη των 
ενεργειακών τους αναγκών και η εξοικείωσή τους με πρακτικές φιλικές και 
θετικές για το περιβάλλον. Η υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης οδηγεί σε 
μείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης και της εξασφαλίζει σχετική 
αυτονόμηση από το δίκτυο της ΔΕΗ.  

Τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι 20KW 
εγκατεστημένης ισχύος ενώ η παραγόμενη ισχύς θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

70.000 € 35.000 € 35.000 € 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους 
μέχρι 300.000,00€.  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%, (80% Κοινοτική Συμμετοχή 
ως ποσοστό επί Δημόσιας /Δαπάνης,  20% Εθνική Συμμετοχή ως ποσοστό επί 
Δημόσιας /Δαπάνης). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της  περιοχής παρέμβασης 
του τοπικού προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση». 

Ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται 
Βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής όπου συγκεντρώνονται ευνοϊκότερες 
συνθήκες για χωροθέτηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων υπαίθριου τουρισμού. 
Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό  πίνακα 1 
«προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων, που παρατίθεται στο τέλος του 
παρόντος παραρτήματος.  
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 
όρους και περιορισμούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

 

Επιλεξιμότητα Δαπανών Υπομέτρου   L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:   

Δράσεις: L313-5, L313-6,  L313-8,  L313-9 

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

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 ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

μεταφοράς και εγκατάστασης. 

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

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για 

τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά 

αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. 

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

ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους. 

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

δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες 

σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω 

δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

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

του διαδικτύου 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 αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των 

συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους. 
 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  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 παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή 

παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 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.). 
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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 

επιλέξιμων 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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ΥΠΟΜΕΤΡΟ: L322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ» 

 

Τίτλος Δράσης: L322-1 «Βελτίωση - ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

H παρούσα δράση αφορά την υλοποίηση έργων ανάπλασης – βελτίωσης  
οικιστικών συνόλων (οικισμών γειτονιών πλατειών κλπ) σε οικισμούς της 
περιοχής παρέμβασης για τους οποίους έχει προηγηθεί η εκπόνηση σχετικής 
μελέτης συνολικής θεώρησης της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης. 
Συγκεκριμένα στα πλαίσια της δράσης μπορούν να πραγματοποιηθούν 
πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, αισθητική αναβάθμιση πλατειών, κατασκευές 
και ρυθμίσεις που θα καταστίσουν τον οικισμό λειτουργικότερο για τους 
κατοίκους τους και ελκυστικότερο για τους επισκέπτες.  

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση των αναφερόμενων 
αναπλάσεων στους οικισμούς είναι η τόνωση των παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών τους δηλαδή των αρχιτεκτονικών εκείνων στοιχείων που 
ταυτοποιούνται με την πολιτιστική παράδοση της περιοχής, τη λαογραφία της 
και την αγροτική κληρονομιά.  

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

 

ΟΤΑ α’ βαθμού  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΡΑΣΗΣ:   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

670.000 € 670.000 € - 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι παρεμβάσεις είναι ανώτατου  συνολικού κόστους μέχρι €1.000.000 
συνολικά ανά οικισμό. - 300.000 για κάθε παρέμβαση 
αποκατάστασης κτιρίων για κοινωφελή χρήση. - 40.000 για κάθε 
παρέμβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 100%, (80% Κοινοτική 
Συμμετοχή,  20% Εθνική Συμμετοχή). 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού 
προγράμματος «LEADER Νέα προσέγγιση» 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογής της δράσης θα δοθεί στα τοπικά 
διαμερίσματα του βορειοανατολικού τμήματος της περιοχής τα οποία 
σύμφωνα τόσο με τα αποτελέσματα καταγραφής της υφιστάμενης 
κατάστασης όσο και με την προτεινόμενη στρατηγική του σχεδίου τοπικού 
προγράμματος παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό και ενδιαφέρον 
επισκεψιμότητας και ιδιαίτερα σε αυτά που εμφανίζουν κάποιο ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό “χρώμα”. Οι δήμοι και τα τοπικά διαμερίσματα αυτά 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1 «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» 
που παρουσιάζεται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος.   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων του υπομέτρου είναι η 
ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης 
αυτού. 

Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς 
οικισμούς.  
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Οι ενέργειες  που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την έννοια που θα καθοριστεί 
αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και 
μετά την υλοποίηση του έργου  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι 
περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 
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Επιλεξιμότητα Δαπανών Υπομέτρου   L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη 
χωριών» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:   

Δράση: L322-1 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. :Δαπάνες κατασκευής. 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 
 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  Δράσεις  L322-1 

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 ποσοστού 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 

επιλέξιμων 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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Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εναρμόνιση της χωροθέτησης των 
παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος σε σχέση με του γενικούς και ειδικούς στόχους 
καθώς και την στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό η 
χωροθέτηση  των παρεμβάσεων αντικατοπτρίζει στο έπακρο την διάρθρωση του 
παραγωγικού συστήματος της περιοχής παρέμβασης και συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη  
του στρατηγικού αναπτυξιακού στόχου για την περιοχή που προβλέπει την βέλτιστη 
διασύνδεση των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρωπογενών πόρων μέσω της διοχέτευσης 
τοπικών προϊόντων ποιότητας στο τουριστικό κύκλωμα. Ταυτόχρονα ένα πλέγμα πολιτιστικών 
δράσεων και διαδρομών προβλέπεται να ενισχύσει τους τόπους, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης, σε μια προσπάθεια να γίνουν ελκυστικότερα.  
Πίνακας 1. προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων στην περιοχή παρέμβασης 

Τουρισμός Μεταποίηση 

Δήμοι & Τοπικά 
Διαμερίσματα 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ
Η ME TH 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ
Η ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ
Η ME TH 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ
Η ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡ
ΑΙΟΤΗΤΑ

Σ 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ
Η ME TH 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ
Η ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ
Η ME TH 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ
Η ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ. Εμμανουήλ 
Παππά    

  
        

Τ.Δ. Αγίου Πνεύματος             
Τ.Δ. Δαφνουδίου             
Τ.Δ. Εμμανουήλ 
Παππά             
Τ.Δ. Μετάλλων             
Τ.Δ. Νέου Σουλίου             
Τ.Δ. Πενταπόλεως             
Τ.Δ. Τούμπας             
Τ.Δ. Χρυσού             
Δ. Κ. Μητρούση             
Τ.Δ. Αναγεννήσεως             
Τ.Δ. Άνω Καμήλας             
Τ.Δ. Βαμβακιάς             
Τ.Δ. Μητρουσίου             
Τ.Δ. Μονοκκλησιάς             
Τ.Δ. Προβατά             
Δ. Λευκώνα              
Τ.Δ. Καλών Δένδρων             
Τ.Δ. Λευκώνος             
Τ.Δ. Χριστού             
Δ. Νέας Ζίχνης              
Τ.Δ.  Νέας Ζίχνης             
Τ.Δ. Αγίου 
Χριστοφόρου   

  
        

Τ.Δ. Αγριανής            
Τ.Δ. Αναστασίας             
Τ.Δ. Γαζώρου             
Τ.Δ. Δήμητρας             
Τ.Δ. Δραβήσκου             
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Τ.Δ. Θολού             
Τ.Δ. Μαυρολόφου             
Τ.Δ. Μεσορράχης             
Τ.Δ. Μυρκίνου             
Τ.Δ. Μυρρίνης             
Τ.Δ. Νέας Πέτρας             
Τ.Δ. Σφελινού             
Δ. Σερρών              
Τ.Δ. Ελαιώνος             
Τ.Δ. Επταμύλων             

Τ.Δ. Οινούσσας 
(τ.Χιονοχωρίου)             
Δ. Σιδηροκάστρου              
Τ.Δ.  Σιδηροκάστρου            
Τ.Δ. Βαμβακοφύτου             
Τ.Δ. Καμαρωτού             
Τ.Δ. Στρυμονοχωρίου             
Τ.Δ. Χαροπού             
Τ.Δ. Χορτερού             
Δ. Σκοτούσσης              
Τ.Δ. Αμμουδιάς             
Τ.Δ. Γεφυρουδίου             
Τ.Δ. Μελενικιτσίου             
Τ.Δ. Νέας Τυρολόης             
Τ.Δ. Παλαιοκάστρου             
Τ.Δ. Σκοτούσσης             
Δ. Σκουτάρεως              
Τ.Δ. Αγίας Ελένης             
Τ.Δ. Αδελφικού             
Τ.Δ. Βαμβακούσσης             
Τ.Δ. Κάτω Καμήλας             
Τ.Δ. Κουβουκλίων             
Τ.Δ. Κουμαριάς             
Τ.Δ. Κωνσταντινάτου             
Τ.Δ. Πεπονιάς             
Τ.Δ. Σκουτάρεως             
Δ. Στρυμώνα              
Τ.Δ. Βαλτοτοπίου             
Τ.Δ. Μεσοκώμης             
Τ.Δ. Μονόβρυσης            
Τ.Δ. Νέου Σκοπού             
Τ.Δ. Νεοχωρίου             
Τ.Δ. Παραλιμνίου             
Τ.Δ. Πεθελινού             
Τ.Δ. Ψυχικού             
              
Κ. Αχλαδοχωρίου             
Κ. Καπνοφύτου             
Κ. Αγκίστρου             
Κ. Άνω Βροντούς             
Κ. Ορεινής             

Κ. Προμαχώνος             
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ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
 
 

1. Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού 

προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις μονάδες φιλοξενίας.  

2. Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού 

προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις μονάδες εστίασης.  

3. Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού 

προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των μεταποιημένων προϊόντων φυτικής 

και ζωικής παραγωγής.  

4. Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης 

του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα 

και υπηρεσίες 
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