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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

CLLD/Leader του ΠΑΑ (Μ.19) 

α/α ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Βορείων Τζουμέρκων Όλος ο Δήμος 

2 Δωδώνης Όλος ο Δήμος 

3 Ζαγορίου Όλος ο Δήμος 

4 Ζίτσας Όλος ο Δήμος 

5 Ιωαννιτών 
Όλος ο Δήμος εκτός της Δημοτικής Κοινότητας 

Ιωαννιτών 
6 Κόνιτσας Όλος ο Δήμος 

7 Μετσόβου Όλος ο Δήμος 

8 Πωγωνίου Όλος ο Δήμος 

9 Ηγουμενίτσας Όλος ο Δήμος 

10 Σουλίου Όλος ο Δήμος 

11 Φιλιατών Όλος ο Δήμος 

Πληθυσμός: 145.914 



ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ CLLD/LEADER  
του ΠΑΑ 



ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 
Παράγονται αξιόλογα τοπικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας του 
αγροδιατροφικού τομέα, (προϊόντα α’ μεταποίησης όπως γαλακτοκομικά 
προϊόντα, μέλι, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά καθώς και β’ 
μεταποίησης όπως τσίπουρο, γλυκά, ζυμαρικά, πίτες) τα οποία προωθούνται 
κυρίως στην τοπική αγορά με υποτυπώδη συσκευασία και μεταποίηση και 
χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση. Απαιτούνται οργανωμένες επιχειρήσεις 
μεταποίησης και τυποποίησης, με εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
καινοτομίας, ώστε να υπάρχει άμεση διασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής 
και επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα με ταυτόχρονη 
προώθηση των προϊόντων στην αγορά, μέσω και της ανάπτυξης 
συνεργατικών σχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο η περιοχή και τα προϊόντα της 
αποκτούν «ταυτότητα» και αναγνώριση. 

 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας 
του αγροδιατροφικού τομέα 



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (πιστώσεις) 
που τελικά κατανεμήθηκε στο τοπικό πολυταμειακής 
προσέγγισης πρόγραμμά μας ανέρχεται σε 8.200.000,00 ευρώ, 
από τα οποία 6.700.000,00 ευρώ αντιστοιχούν στο ΕΓΤΑΑ και 
1.500.000,00 ευρώ στο ΕΤΘΑ. 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 
 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 

Μέσω του υπομέτρου μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν:  
 

• Α) Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές 
συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής 
στρατηγικής. Οι δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις δεν μπορούν 
να υπερβούν το 40% της Δημόσιας Δαπάνης του υπο-μέτρου. 

 

• Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα 
της τοπικής οικονομίας, είναι συνδεδεμένες με την επίτευξη των 
στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, είναι σύμφωνες με 
τα όσα προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν 
επιχειρηματικό χαρακτήρα. 

 



 
 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ)  
 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 

 

• Ο μέγιστος προϋπολογισμός έργων: 600.000 €. 

 

 

• Για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα τα ποσοστά ενίσχυσης 
κυμαίνονται από 50% έως 65%  σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική και κοινοτική Νομοθεσία και την τοπική στρατηγική 
ανάπτυξης. 



Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, 

περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-

δράσης 

Ενίσχυση  επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.2.1 

Νομική βάση Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση, συγχωνεύσεις μονάδων οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή με τελικά προϊόντα γεωργικά στους κατωτέρω 

τομείς : 

 Γάλα  

 Μελισσοκομία 

 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

 Οίνος 

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από 

εκσυγχρονισμό αυτών. 

Επιχειρήσεις αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός 

ζωοτροφών δεν είναι επιλέξιμες. 

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου 

δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και το ποσό δημόσιας δαπάνης ανά 

επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000,00 € για μια περίοδο 3 ετών. Μέγιστος ύψος 

επένδυσης 300.000,00 €. 



Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.3.1 

Νομική βάση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ καν. (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση, συγχωνεύσεις μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στην πρωτογενή παραγωγή με τελικά προϊόντα γεωργικά : 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια  

 Γάλα 

 Αυγά  

 Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκάροτροφία - διάφορα ζώα 

 Ζωοτροφές  

 Δημητριακά  

 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

 Οίνος 

 Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί 

 Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)  

 Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 

 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 

 Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες) 

α) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων. 

β) Η ίδρυση σφαγείου δεν είναι επιλέξιμη. 

γ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. 

Επιχειρήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών 

δεν είναι επιλέξιμες. Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν 

φυσική έδρα/υπόσταση. 

Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός 

ανέρχεται σε 600.000,000 €.  



Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός 

Δράσης 
19.2.3 

Τίτλος υπο-

δράσης 
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.3.2 

Νομική βάση Άρθρο 44 καν. (ΕΕ) 702/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός, 

επέκταση, μετεγκατάσταση, συγχωνεύσεις μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή 

προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την 

περαιτέρω μεταποίησή τους με τελικό προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό). 

Οι τομείς είναι οι εξής:  

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος  

 Ζυθοποιία 

 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)  

 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων  

 Μονάδες πυρηνελαιουργείων  

 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης  

 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,  

 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών  

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 

 Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)  

 Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 

 Επιχειρήσεις αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών δεν 

είναι επιλέξιμες. Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν 

φυσική έδρα/υπόσταση. 

Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός 

ανέρχεται σε 600.000,000 €.  



Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, 

περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-

δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του 

εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.2.4 

Νομική βάση Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης  

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. 

επέκταση), στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση. 

H περιοχή παρέμβασης έχει παράδοση σε συγκεκριμένα είδη διατροφής, όπως παραδοσιακά γλυκά 

και εδέσματα (μπακλαβάς, κανταΐφι, κλωστάρι Κόνιτσας, σκερ μπουρέκ, τσουμπέκια, καρυδάτο), 

ζυμαρικά (μακαρόνια, τραχανάδες, χυλοπίτες), κατεψυγμένα ή μη είδη διατροφής με αναφορά τις 

παραδοσιακές πίτες. Δεν ενισχύονται η λιανική πώληση, επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι 

πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση. 

  

Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση που υπάρχει στην κατασκευή προϊόντων χειροτεχνίας και 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία 

μονάδων στους τομείς της υφαντουργίας, ταπητουργίας, κηροποιείας, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, 

βαρελοποιίας, κατασκευής κυψελών, αργυροχρυσοχοΐας, επεξεργασίας μαρμάρου και πέτρας.   

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την 

μεταποιητική δραστηριότητα (π.χ. περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου 

υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός 

αυτών των καταστημάτων), είτε μεμονωμένα  με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της 

μεταποιητικής δραστηριότητας.  

Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.  

Μέγιστος ύψος επένδυσης 300.000,00 €. 
  



Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-

δράσης 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου 

με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.3.4 

Νομική βάση 
 Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 

 Περιφερειακός χάρτης  Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. επέκταση), στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση, εξαιρουμένων αυτών που περιγράφονται και 

ενισχύονται στα πλαίσια της δράσης 19.2.2.4. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η ζαχαροπλαστική και η αρτοποιία. Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-

εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση.  

Επιχειρήσεις που αφορούν αποκλειστικά σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα δεν είναι επιλέξιμες. 

Αφορά ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη δράση 19.2.2.4, όπως παραγωγή 

σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 

ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι, κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και 

σαγματοποιίας, η επιπλοποιία, η κεραμική, η κατασκευή ενδυμάτων, κατασκευή εργαλείων, κατασκευή άλλων γεωργικών και 

δασοκομικών μηχανημάτων , επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου, αλουμινίου κλπ.  

  

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την μεταποιητική 

δραστηριότητα (π.χ. περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής 

πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων), είτε μεμονωμένα  με απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής δραστηριότητας.  

  

Τέλος στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν συγκεκριμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, επέκταση και 

εκσυγχρονισμός) του λιανικού εμπορίου, όπως πρατήρια άρτου, οπωροπωλεία, παντοπωλεία, αναμνηστικά είδη κ.α. με 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση η επένδυση να γίνει σε υφιστάμενο κτίριο.  

  

Το μέγιστο ύψος επένδυσης είναι 600.000,00 € και η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής: 

 Για ίδρυση ΜΜΕ καθώς και για μη εισηγμένες ΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) που λειτουργούν ως  5 έτη 

χωρίς διανομή κερδών σε  65% επί των επιλέξιμων δαπανών  

 Για εκσυγχρονισμούς και επεκτάσεις ΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) σε  55% επί των επιλέξιμων δαπανών  



Τίτλος 

Δράσης 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός 

Δράσης 
19.2.3 

Τίτλος υπο-

δράσης 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 

χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός 

υπο-δράσης 
19.2.3.5 

Νομική 

βάση 
Περιφερειακός χάρτης  Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ». Η 

δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που 

παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. 

Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής 

ευεξίας, δραστηριοτήτων αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και 

λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση, αίθουσες θεαμάτων, κομμωτήρια, παιδότοποι, 

αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα 5Χ5, γυμναστήρια, συνεργεία και πλυντήρια 

αυτοκινήτων κ.α. 

 

 Το μέγιστο ύψος επένδυσης είναι 600.000,00 € και η ένταση ενίσχυσης είναι 55% 

επί των επιλέξιμων δαπανών. 
  



Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής  

Κωδικός 

Δράσης 
19.2.3 

Τίτλος υπο-

δράσης 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.3.3 

Νομική βάση 
•Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 

•Περιφερειακός χάρτης  Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων «ΜΜΕ». 

Α. ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα) 3*, 4* και 5*: 

 Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου: Ενίσχυση της ίδρυσης των ξενοδοχείων 5,4 και 3 αστέρων 

 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 

  

Β.  ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 3 και 4 κλειδιών: 

 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα 

 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

  

Η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ενισχύεται μόνο σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 

  

Εξαιρούνται και δε δύναται να ενισχυθεί η ίδρυση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων στις κάτωθι Τοπικές Κοινότητες: 

Δήμος Δωδώνης: Τ.Κ. Αβγού, Επισκοπικού, Κρυφοβού, Σερβιανών, Αγίας Αναστασίας. 

Δήμος Ζίτσας: Τ.Κ. Ασφάκας, Βατατάδων, Βλαχάτανου, Γαβρισιών, Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Πετσαλίου, Πρωτόπαππα, Ελεούσης, Αγίου Ιωάννου, Άνω Λαψίστης, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Κάτω 

Λαψίστης, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου. 

Δήμος Ιωαννιτών: όλες οι Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες εκτός της Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων. 

Δήμος Ηγουμενίτσας: η Δ.Κ. Ηγουμενίτσης και οι Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης, Αγίου Βλασίου, Γραικοχωρίου, Καστρίου, Κρυόβρυσης, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας. 

 

Γ. μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα: Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.δ. 33/79 (Α΄ 10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β΄ 616) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. 

  

Η ένταση ενίσχυσης για την ίδρυση είναι 65%  επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 

  

Δ. Επέκταση ή / και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης κύριων και μη κύριων μορφών ξενοδοχειακών καταλυμάτων χωρίς τους περιορισμούς που τίθενται ανωτέρω σε ολόκληρη την 

περιοχή παρέμβασης, με την προϋπόθεση ότι τελικά θα κατατάσσονται σε μία από τις ανωτέρω μορφές.   

  

Η ένταση ενίσχυσης για την επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό είναι 55% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 

  

Ε. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής.  

Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση, απαιτούν πλειοδοτικό διαγωνισμό (όπως κυλικεία), λειτουργούν αποκλειστικά 

βραδινές ώρες (όπως κέντρα διασκέδασης) ή αφορούν τυχερά παιχνίδια. 

  

Η ένταση ενίσχυσης είναι 55% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000  €. 

   

ΣΤ. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου (ποικίλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού).  

Η ένταση ενίσχυσης είναι 55% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000  €. 

  



Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών  

Κωδικός Δράσης 19.2.6 

Τίτλος υπο-δράσης Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.6.2 

Νομική βάση Άρθρο 37 καν. (ΕΕ) 702/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης  θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. επέκταση), οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία (που προηγούνται της 

βιομηχανικής μεταποίησης) του ξύλου και των δασικών προϊόντων. 

Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, 

κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας,  συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. 

Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων. 

Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται : 

•  Στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων 

•  Καυσόξυλα 

•  Φελλός 

• Ερικόριζα 

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

• Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 

• Στύλοι ΔΕΗ 

• Σχίζες, στρογγύλια, βουβά 

• Ξύλο θρυμματισμού 

• Ξυλάνθρακες 

• Ξυλοκυταρρίνη, Λιγνίνη 

• Μοριοσανίδες, ινοσανίδες 

• Επικολλητά, αντικολλητά, MDF 

Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που 

προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης. 

Για κάθε επένδυση ο μέγιστος όγκος ξύλου θα πρέπει να είναι 5000 κυβ.μέτρα ανά έτος, με ανώτατο απόλυτο όριο τα 10.000 κυβ. μέτρα στρογγυλής 

ξυλείας εισόδου για πριόνιση. 

Είναι απαραίτητη η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης και η έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σε περίπτωση  εκμετάλλευσης του 

δάσους, στο πλαίσιο του μέτρου. 

  

Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 



Τίτλος Δράσης Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος υπο-

δράσης 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 

και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.7.3 

Νομική βάση Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό (καταλύματα, χώροι εστίασης, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ) ώστε να βοηθηθούν να 

αναπτύξουν ή να οργανώσουν καλύτερα την εμπορία (marketing) των τουριστικών τους υπηρεσιών. Η 

συνεργασία ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων αποβλέπει στην οργάνωση κοινών μεθόδων 

συνεργασίας, τις κοινές εγκαταστάσεις, την πρόσβαση σε πόρους, την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και 

γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της λειτουργίας και 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων-εταίρων. Επιπλέον στόχο θα αποτελεί και η ανάδειξη των 

τοπικών προϊόντων της περιοχής (βοηθώντας στη διασύνδεση των 3 τομέων της οικονομία), το φυσικό 

περιβάλλον και ο πολιτισμός.  

Οι δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε (5) μικρές επιχειρήσεις. 

Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων μόνο όμως για νέα 

δραστηριότητα. 

  

Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ύπαρξη business plan από το οποίο θα προκύπτει η αναγκαιότητα 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της προς ένταξη πράξης. 

  

Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών. 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ)  

 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

• Ο μέγιστος προϋπολογισμός έργων: 600.000 €. 

• Έργα ύδρευσης: μέχρι 2.000.000 €. 

 

 

• Για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα τα ποσοστά ενίσχυσης 
κυμαίνονται από 80% έως 100%  σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική και κοινοτική Νομοθεσία,  την τοπική στρατηγική 
ανάπτυξης και την ανταποδοτικότητα των παρεμβάσεων. 



ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Αγροτική Οδοποιία 

Υποχρεωτική η ασφαλτοτσιμεντόστρωση 

Διασύνδεση εκμεταλλεύσεων με μεταποιητική μονάδα 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης 

Ύδρευση 

Βελτίωση ή επέκταση των δικτύων ύδρευσης.  Έργα διασφάλισης της ποιότητας του 

νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας, 

αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης,  αντικατάσταση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε αντλιοστάσια (ή μέρος αυτού), κλπ. 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί μόνο η κατασκευή ή η προμήθεια χορευτικών 

στολών και μουσικών οργάνων. Ο φορέας θα πρέπει να έχει φυσική έδρα και 

υπόσταση. 



Έργα πολιτισμού 

Μουσεία, εκθετήρια, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή 

χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι οργανισμοί στον τομέα 

του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες 

παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές. Στην περίπτωση δημιουργίας 

μουσείου απαιτείται η ύπαρξη μουσειολογικής μελέτης. 

Υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης, των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των 

ιστορικών χώρων και κτιρίων (γεφύρια, νερόμυλοι, βρύσες, πηγάδια, κλπ). 

Φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναγνωρίζεται 

επισήμως ως πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

(αναπλάσεις τοπίων, αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών 

συστημάτων κλπ) 

Σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση 

μουσικών και λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2020 

       ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου, Διοικητήριο 
Τηλ: 26510 36686, 26510 83087 
fax: 26510 33419 
website: epirussa.gr 
e-mail: epirus@epirussa.gr 
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