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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Ανταγωνιστικότητα 
Κωδικός ομάδας : 411 
Κωδικός Υπομέτρου: L123 
Τίτλος Υπομέτρου: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 
Δράσεις : 
L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  
L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 

 

Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  

Η ανωτέρω δράση αναλύεται στους ακόλουθους τομείς :  

1. Τομέας: Κρέας 

2. Τομέας: Γάλα 

3. Τομέας: Αυγά-Πουλερικά 

3.1. Υποτομέας: Αυγά 

4. Τομέας: Διάφορα Ζώα 

4.1. Υποτομέας: Μέλι 

6. Τομέας: Δημητριακά 

7. Τομέας: Ελαιούχα προϊόντα 

8. Τομέας: Οίνος 

9. Τομέας: Οπωροκηπευτικά  

10. Τομέας: Άνθη  

12. Τομέας: Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού υλικού  

13. Τομέας: Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ 
Ο τομέας περιλαμβάνει:  

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

ίδρυση μονάδων τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, 

Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και 

παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής,  
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Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την 

προστασία της δημόσιας υγείας 

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

μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία-

κονσέρβες κλπ.).  

2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ 
Ο τομέας περιλαμβάνει:  

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

γάλακτος,  

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

βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας, 

Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων 

προϊόντων γάλακτος,  

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

γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος 

Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 

γάλακτος (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  

3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 
Ο υποτομέας περιλαμβάνει:  

Δράση 3.1.1.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών,  

Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός-επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 

τυποποίησης και συσκευασίας αυγών,  

Δράση 3.1.3.: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με 

βάση τα αυγά  

Δράση 3.1.4.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 

τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, 

βιολογικά κλπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων. 

 4. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ 
Ο υποτομέας περιλαμβάνει:  

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

υφιστάμενων μονάδων τυποποίησης-επεξεργασίας-μεταποίησης-συσκευασία μελιού,  

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

νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – 

μεταποίησης βιολογικού μελιού  
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Δράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση – μετεγκατάσταση μονάδων για 

παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι (όπως snacks κ.α.),. Στον υποτομέα 

του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του Καν. 

797/2004.  

6. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
Ο τομέας περιλαμβάνει:  

Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με 

εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα,  

Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός-βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών, Δράση 6.3.: Ίδρυση 

ξηραντηρίων δημητριακών,  

Δράση 6.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων 

δημητριακών,  

Δράση 6.5.: Συμπλήρωση-εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού 

ξήρανσης και ψύξης,   

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

Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 

αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υδροθερμικής 

επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση,  

Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους διαμετακομιστικών κέντρων  

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

7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Α) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  

Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία α) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων 

χωρίς αύξηση δυναμικότητας με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική 

πρώτη ύλη ιδρύσεις ελαιοτριβείων από βιολογική πρώτη ύλη, β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων 

με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων, γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και 

μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη,  

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

ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας,  

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

– ποιοτικών – εμπορεύσιμων συσκευασιών με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

του προϊόντος  

Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση   ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς 

αύξηση της δυναμικότητας  

Β) ΑΛΛΑ ΕΛΑΙΑ:  
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Δράση 7.5.: Ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας.  

8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ 
Ο τομέας περιλαμβάνει:  

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

δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας,  

Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών 

εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του 

κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας,  

Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας α) σε περιπτώσεις 

εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, β) μονάδων 

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

συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης  

Δράση 8.4.: Προσθήκη/εκσυγχρονισμός/επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία 

για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους. 

9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
Ο τομέας περιλαμβάνει: 

Ι. Στο επίπεδο της εμπορίας:  

Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας-τυποποίησης-διαλογής-συντήρησης-ψύξης-

αποθήκευσης νωπών οπωρ/κών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών και  

Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμός ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων 

μονάδων συσκευασίας-τυποποίησης-διαλογής-συντήρησης-ψύξης-αποθήκευσης νωπών 

οπωρ/κών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών, ΙΙ. Στο επίπεδο της μεταποίησης:   

Δράση 9.7.: Μεταποίηση βιομηχανικής τομάτας/Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:  τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

 την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας,  

Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κλπ.): α) 

Κονσερβοποιεία-Χυμοί φρούτων-Αποξηραμένα φρούτα:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωρ/κών, βιομ. 

ροδάκινων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: - τη χρήση 

νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, - την παραγωγή νέων προϊόντων,  Ίδρυση νέων 

μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωρ/κών (πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομ. 

ροδάκινων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών, β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά: - 

τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, - την παραγωγή νέων προϊόντων, γ) Ίδρυση 

νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας, δ) 

Αποξηραμένων φρούτων/Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση 
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μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα κλπ.), ε) Ίδρυση-εκσυγχρονισμός με 

ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, στ) 

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης 

εσπεριδοειδών, κυρίως όσον αφορά: - τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, - τις 

ψυκτικές εγκαταστάσεις, - την παραγωγή νέων προϊόντων,  

Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών: α) Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και 

ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 

μονάδων, κυρίως όσον αφορά: - στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και - στην 

παραγωγή νέων προϊόντων, β) Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός-επέκταση με ή 

χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή 

μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία,  

Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης 

υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης 

οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών,  

Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών/Ίδρυση νέων μονάδων-εκσυγχρονισμός και 

επέκταση ή/και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, 

νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snacks κλπ., 

Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων-σταφίδων: α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης-

αποξήρανσης σύκων και σταφίδων, ΙΙΙ. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων 

ελαιών:  

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

δυναμικότητας, Δράση 9.14.: Ίδρυση-επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας 

καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων  

Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές 

περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας,  

και τέλος ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων: Δράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, 

εκσυγχρονισμός-επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων 

μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με 

προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων, όπως: - προτηγανισμένης/κατεψυγμένης 

πατάτας, - τσιπς ή σνακς πατάτας κλπ., - άλλα νέα προϊόντα. 

Έργα του Τομέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή 

προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών 

(Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών), 

είναι επιλέξιμα μόνο για τα μικρά νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (μέχρι 3.000 κατοίκους). 

10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ 
Ο τομέας περιλαμβάνει προς χρηματοδότηση:  
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Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση 

υφισταμένων μονάδων: α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών 

ανθέων και γλαστρικών, β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων  

Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες Ανθαγορές-κέντρα διανομής) από 

συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 

12. ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Ο τομέας πρόκειται να χρηματοδοτήσει:  

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

πολλαπλασιαστικού υλικού. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 

μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. 

13. ΤΟΜΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
Ο τομέας περιλαμβάνει:  

Δράση 13.1.: ίδρυση-επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών 

Δράση 13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και 

επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.   

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

2081/92,2082/92 και Καν.(ΕΚ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και 

αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 

 

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. 

 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. 

 Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της 

κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

 Αποκλείεται η ενίσχυση: 

α) επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από 

χώρες εκτός Ε.Ε. 

β) επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης 

του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού 

γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου  

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

των ΚΟΑ. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 500.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 50% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

425.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

850.000,00 340.000,00 85.000,00 425.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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. 

10. κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
1. Αγορά οικοπέδου. 

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

καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.  

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

υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.).  

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

δικαιούχου της επένδυσης. 

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

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

προηγούμενη παράγραφο. 

7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές, κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στο 

σημείο 8 της παραγράφου των επιλέξιμων δαπανών. 

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 των 

επιλέξιμων δαπανών.  

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. 
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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. 

 

Δράση L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων  

Στην ανωτέρω δράση υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία των 

δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου και των δασικών 

προϊόντων. 

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

αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 

Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται : 

 Στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων 

 Καυσόξυλα 

 Φελός 

 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 
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Κατά την εφαρμογή της δράσης L123β θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

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 πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής και του Καν (ΕΚ) 800/2008.  

Υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών 

προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 500.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης:  
Για επενδύσεις προϋπολογισμού μέχρι και 200.000,00 € ποσοστό επιδότησης 50% 
Για επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 200.000,00 € ποσοστό επιδότησης 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

57.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

114.000,00 45.600,00 11.400,00 57.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες 

πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης  

2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.  
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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.  

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ 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 10.000,00 €. 

10. Δαπάνες που αφορούν κάθε είδους δημοσιονομική επιβάρυνση σε βάρος των 

δικαιούχων.  
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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.  

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. 

 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : : Βελτίωση ποιότητας ζωής/ διαφοροποίηση 
Κωδικός ομάδας : 413 
Υπομέτρα : 
Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 
Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 
Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 
Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 
Υπομέτρο L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

 

Υπομέτρο L311 : Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

Δράσεις 
L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 
L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 
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) 
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων  
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 
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Για τις ανωτέρω δράσεις του υπομέτρου η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια 
κατανάλωση (κάλυψη αναγκών επιχείρησης), θα πριμοδοτείται  στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των επιχειρήσεων και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 

Δράση L311-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 
υποδομών διανυκτέρευσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος αποκλείεται 
όλη η περιοχή παρέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ήτοι οι πρώην 
Δήμοι Ηγουμενίτσας, Παραποτάμου, Συβότων και η πρώην κοινότητα Πέρδικας. 

Στα πλαίσια της δράσης θα επιδοτηθούν παρεμβάσεις που αφορούν επισκευή - 

αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε τουριστικά 

καταλύματα, ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων, ξενοδοχεία τύπου 

επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών», ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα  4 «κλειδιών», 

τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ Τάξης και άνω. Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν 

οπουδήποτε μπορούν να χωροθετηθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 

710/2974/8-4-2009 ΚΥΑ. 

Σε οικόπεδα ή γήπεδα σε απόσταση μικρότερη των 3 km από τις ακτές δεν επιδοτούνται τα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.  

Ο περιορισμός που τίθεται σε ότι αφορά τα 3 χλμ. από τις ακτές αφορά μόνο την ίδρυση 

νέων ενοικιαζομένων δωματίων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζομένων επιπλωμένων 

διαμερισμάτων 4 «κλειδιών». Επιτρέπεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των ανωτέρω 

κατηγοριών σε 3 χλμ. από τις ακτές εφόσον τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που 

αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της ανωτέρω ΚΥΑ και την τροποποίησή της. 

Δεν επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα 

ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός) στα κάτωθι 

Δ.Δ. του Νομού Ιωαννίνων: 

- Δ.Δ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών. 

- Δ.Δ. Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας του Δήμου Ανατολής. 

- Δ.Δ. Πεδινής, Αμπελειάς και Μπιζανίου του Δήμου Μπιζανίου. 

- Δ.Δ. Κατσικάς, Βασιλικής, Δροσοχωρίου, Ηλιόκαλης, Καστρίτσης, Κουτσελιού, Λογγάδων 

και Πλατανιάς του Δήμου Παμβώτιδος. 

- Δ.Δ. Αμφιθέας, Κρανούλας και Κρύας του Δήμου Περάματος. 
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Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με ανάλογες 

ποιοτικές δράσεις του προγράμματος με απώτερο στόχο τόσο την αύξηση της 

επισκεψιμότητας όσο και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αποβλέποντας έτσι στην αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής των επισκεπτών. 

Επιπρόσθετα οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο 

ΕΟΤ και υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 710/3427/8-4-2009 

(ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και της υπ. αριθμ. 722/3427/9-6-2010 τροποποίησή της, των 

Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε 

φορά, για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και 

αγροτουριστικά καταλύματα. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 

600.000 € και έως 40 κλίνες. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των 

υποδομών διανυκτέρευσης δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της 

δυναμικότητας. 

 
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. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 600.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

216.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

360.000,00 172.800,00 43.200,00 144.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης, με τους 

περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω στην περιγραφή της δράσης. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.).  

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

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

δικαιούχου.  

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

άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα 

οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή 

επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι 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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

Επιδοτείται μόνο η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εστιατορίων κλασσικού τύπου, τα 

παραδοσιακά καφενεία και οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας με τρόφιμα (κέτερινγκ). Δεν 

επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός αιθουσών δεξιώσεων, εστιατορίων 

αυτοεξυπηρέτησης, ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ – φουντ), εστιατορίων που πωλούν μερίδες 

φαγητού σε πακέτα, καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς κλπ, πιτσαρίες, 

ψητοπωλεία, δεν επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ζαχαροπλαστείων, δεν 

επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μπαρ, σνακ - μπαρ, νυχτερινών 

κέντρων, νάιτ – κλαμπ, μπυραρίες, παμπ, δεν επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και 

εκσυγχρονισμός καφετέριας εκτός των παραδοσιακών, δεν επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση 

και εκσυγχρονισμός καντίνων. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 

300.000 €. 

Επιλέξιμες προς ένταξη επενδύσεις σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(Κ.Α.Δ.) 2008 θεωρούνται οι ακόλουθες: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

56     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

56.1     Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης  

 56.10    
Δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης  

   56.10.11  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη 
εξυπηρέτηση εστιατορίου 

    56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο 
ύπνου 

    56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 
εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς 
ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ. 1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 
932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με 
παροχή σερβιρίσματος 

56.2     
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστίασης 

 56.21    Δραστηριότητες υπηρεσιών 
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  

56.3     Δραστηριότητες παροχής ποτών 
 56.30    Δραστηριότητες παροχής ποτών 
   56.30.10  Υπηρεσίες παροχής ποτών 

    56.30.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, 
χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 

    56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από 
παραδοσιακό καφενείο 

 
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. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
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Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

90.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

150.000,00 72.000,00 18.000,00 60.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης, με τους 

περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  
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9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L311-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 

Για την εγκατάσταση επισκέψιμου αγροκτήματος απαιτείται αγροτεμάχιο τουλάχιστον 20 

στρεμμάτων ή αγροτεμάχια συνόλου τουλάχιστον 20 στρεμμάτων τα οποία συνορεύουν 

μεταξύ τους, στα οποία βρίσκεται εγκατεστημένη κάποια αγροτική εκμετάλλευση σε 

συνδυασμό με δραστηριότητες μεταποίησης – βιοτεχνίας - τουρισμού. 

Σκοπός είναι όχι μόνο η διαμονή αλλά και η συμμετοχή του επισκέπτη στις δραστηριότητες 

του αγροκτήματος, όποια και αν είναι η φύση αυτών, αγροτική, μεταποιητική κτλ. 

συνδυαζόμενη με εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Σε περίπτωση που προβλέπεται 
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σταβλισμός ίππων, το ελάχιστο εμβαδόν του αγροκτήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 

στρέμματα. Όταν στα πλαίσια της δράσης, η ίδρυση επισκέψιμου αγροκτήματος 

περιλαμβάνει και υποδομές διανυκτέρευσης, οι παρεμβάσεις που θα επιδοτηθούν αφορούν 

επισκευή - αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε 

τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων, ξενοδοχεία τύπου 

επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών», ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 «κλειδιών», 

τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ Τάξης και άνω. Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν 

οπουδήποτε μπορούν να χωροθετηθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 

710/2974/8-4-2009 ΚΥΑ. και της υπ. αριθμ. 722/3427/9-6-2010 τροποποίηση αυτής. 

Επιπρόσθετα οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά, για υποδομές 

διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και αγροτουριστικά καταλύματα. Το 

συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € ή 600.000 € και έως 40 

κλίνες εφόσον περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης. 

 
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. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση:  

• 300.000,00 € χωρίς υποδομές διανυκτέρευσης 

• 600.000,00 € εφόσον περιλαμβάνονται υποδομές διανυκτέρευσης 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

264.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

440.000,00 211.200,00 52.800,00 176.000,00 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης, με τους 

περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

9. Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος. 

Στην περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά μεταποίηση προϊόντων του παραρτήματος Ι 

της Συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπομέτρο  L-123 και σε ποσοστό μέχρι 30% του 

συνολικού κόστους. 

10. Δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος. 

11. Δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με 

στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρεση της 

αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου. 

12. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 
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13. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση 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) 

Η δράση αφορά τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσονται 

στην περιοχή παρέμβασης και συνεπάγονται επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιηγητικός 

τουρισμός, Εκκλησιαστικός τουρισμός, Φυσιολατρικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός & 

θαλάσσια σπορ, Συνεδριακός τουρισμός, Timesharing, Ιαματικός τουρισμός, Χειμερινός 

τουρισμός - χιονοδρομικά κέντρα, Σπορ περιπέτειας όπως κανό, kayak, rafting, parapente, 

αναρρίχηση, ποδηλασία, έφιππες διαδρομές). Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα 
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ανέρχεται μέχρι 300.000 €. Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της αντίστοιχης δράσης δεν 

εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων L311-1, L311-2, L312-2, 

L313-5, L313-6 και L313-7. Επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις που τυχόν υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της δράσης θα αποσκοπούν στην προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών. Σε 

διαφορετική περίπτωση και εφόσον αποτελούν παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους της 

περιοχής εντάσσονται στη δράση L312-2.  

 
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. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

30.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

50.000,00 24.000,00 6.000,00 20.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  
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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 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.  

8. 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.  

9. 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.  

12. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

13. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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.  
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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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων  

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τη δημιουργία ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση) 

μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης (υφαντική, 

ταπητουργία, ενδύματα, κεραμικά, κηροποιεία, ξυλογλυπτική, επιπλοποιία, ασημικά κ.ά.) 

που θα μπορούν να συνδυαστούν και με τον τουριστικό κλάδο. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους 

οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις περιγράφονται σε πίνακα καλυπτόμενων τομέων 

στο τέλος του Παραρτήματος. Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο του 

Υπομέτρου L123. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 

 
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. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

30.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 

ΠΟΣΟ 
 

50.000,00 24.000,00 6.000,00 20.000,00 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.).  

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 
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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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

Περιλαμβάνεται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που παρέχουν 

υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού που δεν καλύπτονται 

ήδη. Ειδικότερα η οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, δραστηριότητες 

αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση, 

αίθουσες θεαμάτων κ.ά. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω 

επιχειρήσεις περιγράφονται σε πίνακα καλυπτόμενων τομέων στο τέλος του Παραρτήματος. 

Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 €. 

 
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. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
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Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

30.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

50.000,00 24.000,00 6.000,00 20.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 
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10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER  

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

Η δράση στοχεύει στην αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων-συνταγών με παράλληλη τήρηση 

των κανόνων υγιεινής. Η ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την περιοχή γιατί θα προωθήσει την τοπική γαστρονομία 

και θα καλύψει παράλληλα την επιθυμία των επισκεπτών να προμηθευτούν κάποια τοπικά 

παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως 

άνω επιχειρήσεις περιγράφονται σε πίνακα καλυπτόμενων τομέων στο τέλος του 

Παραρτήματος. Στη δράση δεν ενισχύονται τομείς και παρεμβάσεις που αποτελούν 

αντικείμενο του 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του Υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Το 

συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 
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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. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

21.317,10 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

35.528,50 17.053,68 4.263,42 14.211,40 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  
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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.  

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

Δράσεις 
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων  
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 
L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων  

 
Για τις ανωτέρω δράσεις του υπομέτρου η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια 
κατανάλωση (κάλυψη αναγκών επιχείρησης), θα πριμοδοτείται  στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των επιχειρήσεων και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 

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

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τη δημιουργία ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση) 

μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης (υφαντική, 

ταπητουργία, ενδύματα, κεραμικά, κηροποιεία, ξυλογλυπτική, επιπλοποιία, ασημικά κ.ά.), τα 

οποία θα μπορούν να συνδυαστούν και με τον τουριστικό κλάδο. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους 

οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις περιγράφονται σε πίνακα καλυπτόμενων τομέων 

στο τέλος του Παραρτήματος. Η δράση αφορά την 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. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται μέχρι 

300.000,00 €. 

 

 

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 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
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Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

300.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

500.000,00 240.000,00 60.000,00 200.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 
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10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

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

Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που 

παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού που δεν 

καλύπτονται ήδη. Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες 

φυσικής ευεξίας, δραστηριοτήτων αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και 

λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση, αίθουσες θεαμάτων κ.α. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους 

οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις περιγράφονται σε πίνακα καλυπτόμενων τομέων 

στο τέλος του Παραρτήματος. Η δράση αφορά την 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. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται μέχρι 

300.000,00 €. 
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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 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

300.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

500.000,00 240.000,00 60.000,00 200.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  
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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.  

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

Η δράση στοχεύει στην αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων-συνταγών με παράλληλη τήρηση 

των κανόνων υγιεινής. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω 
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επιχειρήσεις περιγράφονται σε πίνακα καλυπτόμενων τομέων στο τέλος του Παραρτήματος. 

Η δράση αφορά την 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. Το 

συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 

 

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 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

180.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

300.000,00 144.000,00 36.000,00 120.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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. 
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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.  

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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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11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Από τις προηγούμενες εφαρμογές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER, έχουν υλοποιηθεί 

δύο (2) δικτυώσεις ομοειδών και συμπληρωματικών επιχειρήσεων, το ένα (1) cluster 

δραστηριοποιείται στην περιοχή Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων – Άρτας και το δεύτερο (2) 

cluster δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και κυρίως του 

Νομού Ιωαννίνων. Οι επιχειρήσεις που απαρτίζουν τα  δύο (2) cluster δραστηριοποιούνται 

κυρίως στον αγροτουριστικό τομέα, στον τομέα παραγωγής παραδοσιακών τοπικών 

προϊόντων και στον μεταποιητικό τομέα. Μέσω της δικτύωσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

μπορούν να αποκτήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η πρόσβαση στην Ε&Τ και στις 

νέες μορφές οργάνωσης, διοίκησης και παραγωγής, κοινό δίκτυο διανομής, πρόγραμμα 

μάρκετινγκ και προώθησης κλπ.  

Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 € και 

επίσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για 

την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούμενης 

κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από 

το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του 

συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς 

και δραστηριότητες που εντάσσονται στον Άξονα 4. Σε περίπτωση επιλογής πρότασης που 

έχει υποβληθεί από υπό σύσταση φορέα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την 

ΟΤΔ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση διακριτού νομικού προσώπου. 

 
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 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 

• 300.000,00 € εάν προβλέπονται ενέργειες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την 
κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 

• 100.000,00 € εάν δεν προβλέπονται ενέργειες για την προμήθεια εξοπλισμού ή 
την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 
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Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

24.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

40.000,00 19.200,00 4.800,00 16.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών 

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός και 

λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου. 

3. Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, 

εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, αυτοκίνητα 

μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ.  

4. Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των 

προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου.   

5. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, 

αξιοποίηση του διαδικτύου, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των μελών του. 

6. Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών. 

7. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

8. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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.  
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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.  

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. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

11. 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.  

12. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

 
Παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα 
Δράσεις 
L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 
L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  
L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  
L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών  
 
Οι παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα που προβλέπονται στα πλαίσια του 
υπομέτρου, μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

 
Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 
L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  
L313-7: Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού τουρισμού 
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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) 
 
Για τις ανωτέρω δράσεις του υπομέτρου που αφορούν ανάπτυξης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια κατανάλωση (κάλυψη αναγκών 
επιχείρησης), θα πριμοδοτείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιχειρήσεων και 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 

Παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα 

 

Δράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

Η δράση θα χρηματοδοτήσει την ίδρυση κέντρων – γραφείων και περιπτέρων 

πληροφόρησης, για παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες και την πιθανή δημιουργία 

από φορείς της αυτοδιοίκησης ή άλλους συλλογικούς φορείς κάποιων πρόσθετων γραφείων  

τουριστικής πληροφόρησης σε κεντρικά σημεία διακίνησης πολιτών – επισκεπτών. Οι 

ενέργειες που θα υλοποιηθούν θα έχουν σαν στόχο την πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής 

και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, την ενημέρωση και διευκόλυνση των επισκεπτών, 

με αποτέλεσμα την  αύξηση της επισκεψιμότητας. Η δράση θα υλοποιηθεί σε κομβικό σημείο 

εντός ή εκτός της περιοχής παρέμβασης εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 

και όχι ένα μόνο Δήμο. Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 

300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά 

πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι 

επιλέξιμη. 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων  

έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
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Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

30.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

30.000,00 24.000,00 6.000,00 0,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης και σε 

συγκεκριμένο κομβικό σημείο εντός ή εκτός της περιοχής παρέμβασης, εξυπηρετώντας την 

ευρύτερη περιοχή παρέμβασης και όχι ένα μόνο Δήμο. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.  

2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

3.Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, καθώς και δαπάνες δημιουργίας βάσεων δεδομένων. 

4. Δαπάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής, καθώς και ιστοσελίδα. 

5. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  
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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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  

Αντικείμενο της δράσης είναι η συστηματική, οργανωμένη και με ενιαίο τρόπο σήμανση όλων 

των αξιοθέατων και μνημείων ολόκληρης της περιοχής παρέμβασης. Αρωγός στην 

προσπάθεια αυτή θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση με μια σειρά συμπληρωματικές διεργασίες 

και διαδικασίες που πρέπει να λειτουργήσουν και αφετέρου ένα πλαίσιο τεχνικής 

υποστήριξης προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση της παρέμβασης σε συνολικό επίπεδο. 

Η δράση θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης και θα αφορά την προβολή 

των αξιοθέατων και μνημείων με τη μορφή της ερμηνευτικής του χώρου όπως αναλύεται στο 

τέλος του φακέλου υποψηφιότητας μετά τη λίστα δικαιολογητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
(Τύπος Πινακίδας Β και Γ).  

Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά 

είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων  

έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
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Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

30.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

30.000,00 24.000,00 6.000,00 0,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης. 

3. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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. 

4. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.  

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

έργου. 

6. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα 

κ.λπ.).  

7. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

8. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

9. 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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10. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

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

Αντικείμενο της δράσης είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή – οργάνωση ποδηλατικών 

διαδρομών σε χώρους που παρουσιάζουν φυσικό και οικολογικό ενδιαφέρον, όπως μέσα σε 

αισθητικά δάση και σε περιοχές αξιόλογου φυσικού κάλλους, όπου δεν επιτρέπεται η χρήση 

οχημάτων. Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. Τα 

ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή 

λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων  

έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

40.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

40.000,00 32.000,00 8.000,00 0,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης διαδρομών. 

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

κατεύθυνσης, φωτισμός κ.λπ.). 

4. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. 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.  

 

Δράση L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών  

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

και ιδιαιτεροτήτων του φυσικού περιβάλλοντος (τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, φυσικά 

οικοσυστήματα, ποταμοί, αισθητικά δάση, Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές NATURA 2000, 

περιοχές CORINE (ιδιαίτερης οικολογικής αξίας)), των αρχαίων, βυζαντινών και νεοτέρων 

μνημείων και της τοπικής παράδοσης. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν έντυπο υλικό (Φυλλάδια, 

Αφίσες, Οδηγούς, Χάρτες κλπ.), ηλεκτρονικό υλικό (Ιστοσελίδες, CD – ROM, DVD κλπ.), 

συμμετοχή σε εκθέσεις, καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο κλπ. Για κάθε παρέμβαση θα 

πρέπει να έχει συνταχθεί σχέδιο δημοσιότητας – προβολής, με πλήρη ανάλυση των στόχων 

της πρότασης, των μέσων προβολής, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης και 

του προϋπολογισμού. Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 100.000 

€. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα 

αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 

Το προϊόν των σχετικών παρεμβάσεων δε δύναται να διατίθεται προς πώληση. Για το λόγο 

αυτό στο αντίστοιχο υλικό αναγράφεται ότι διανέμεται δωρεάν. 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων  

έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 100.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 70% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

35.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

50.000,00 28.000,00 7.000,00 15.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και 

δημιουργία ντοκιμαντέρ. 

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

εξωτερικό, καθώς και σε τουριστικούς οδηγούς. 

3. Αξιοποίηση του διαδικτύου. 

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

κράτη μέλη της Ε.Ε, όπως επίσης και σε ημερίδες−εκδηλώσεις κ.λπ. στην Ελλάδα και με 

ποσοστό μέχρι 20% του συνολικού κόστους της πρότασης. 

5. Διεξαγωγή ημερίδων – εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής. 

6. Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου. 

7. Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού και ειδικού Τύπου. 

8. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
 
 



 

 

ΕΕ.ΓΔ.Γ.1.01 
 

 
 

 

50 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. 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.  

10. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Δράση L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 
υποδομών διανυκτέρευσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος αποκλείεται 
όλη η περιοχή παρέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ήτοι οι πρώην 
Δήμοι Ηγουμενίτσας, Παραποτάμου, Συβότων και η πρώην κοινότητα Πέρδικας. 

Στα πλαίσια της δράσης θα επιδοτηθούν παρεμβάσεις που αφορούν επισκευή - 

αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε τουριστικά 

καταλύματα, ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων, ξενοδοχεία τύπου 

επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών», ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα  4 «κλειδιών», 

τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ Τάξης και άνω. Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν 

οπουδήποτε μπορούν να χωροθετηθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 

710/2974/8-4-2009 ΚΥΑ.  

Σε οικόπεδα ή γήπεδα σε απόσταση μικρότερη των 3 km από τις ακτές δεν επιδοτούνται τα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.  
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Ο περιορισμός που τίθεται σε ότι αφορά τα 3 χλμ. από τις ακτές αφορά μόνο την ίδρυση 

νέων ενοικιαζομένων δωματίων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζομένων επιπλωμένων 

διαμερισμάτων 4 «κλειδιών». Επιτρέπεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των ανωτέρω 

κατηγοριών σε 3 χλμ. από τις ακτές εφόσον τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που 

αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της ανωτέρω ΚΥΑ και την τροποποίησή της και 

συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και 

κατ’ επέκταση . 

Δεν επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα 

ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός) στα κάτωθι 

Δ.Δ. του Νομού Ιωαννίνων: 

- Δ.Δ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών. 

- Δ.Δ. Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας του Δήμου Ανατολής. 

- Δ.Δ. Πεδινής, Αμπελειάς και Μπιζανίου του Δήμου Μπιζανίου. 

- Δ.Δ. Κατσικάς, Βασιλικής, Δροσοχωρίου, Ηλιόκαλης, Καστρίτσης, Κουτσελιού, Λογγάδων 

και Πλατανιάς του Δήμου Παμβώτιδος. 

- Δ.Δ. Αμφιθέας, Κρανούλας και Κρύας του Δήμου Περάματος. 

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με ανάλογες 

ποιοτικές δράσεις του προγράμματος με απώτερο στόχο τόσο την αύξηση της 

επισκεψιμότητας όσο και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αποβλέποντας έτσι στην αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής των επισκεπτών. 

Επιπρόσθετα οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο 

ΕΟΤ και υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 710/3427/8-4-2009 

(ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και της υπ. αριθμ. 722/3427/9-6-2010 τροποποίησή της, των 

Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε 

φορά, για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και 

αγροτουριστικά καταλύματα. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 

600.000 € και έως 40 κλίνες. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των 

υποδομών διανυκτέρευσης θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της 

δυναμικότητας τους και έως 40 κλίνες, με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση. 

 
 
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 (Ε Κ) 800/2008. 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 600.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

549.089,19 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

915.148,65 439.271,35 109.817,84 366.059,46 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με τους περιορισμούς που 

αναφέρονται ανωτέρω στην περιγραφή της δράσης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  
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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. 

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

Επιδοτείται μόνο η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εστιατορίων κλασσικού τύπου, τα 

παραδοσιακά καφενεία και οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας με τρόφιμα (κέτερινγκ). Δεν 

επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός αιθουσών δεξιώσεων, εστιατορίων 
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αυτοεξυπηρέτησης, ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ – φουντ), εστιατορίων που πωλούν μερίδες 

φαγητού σε πακέτα, καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς κλπ, πιτσαρίες, 

ψητοπωλεία, δεν επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ζαχαροπλαστείων, δεν 

επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μπαρ, σνακ - μπαρ, νυχτερινών 

κέντρων, νάιτ – κλαμπ, μπυραρίες, παμπ, δεν επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και 

εκσυγχρονισμός καφετέριας εκτός των παραδοσιακών, δεν επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση 

και εκσυγχρονισμός καντίνων. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 

300.000 €. 

Επιλέξιμες προς ένταξη επενδύσεις σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(Κ.Α.Δ.) 2008 θεωρούνται οι ακόλουθες: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

56     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

56.1     Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης  

 56.10    
Δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης  

   56.10.11  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη 
εξυπηρέτηση εστιατορίου 

    56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο 
ύπνου 

    56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 
εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς 
ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ. 1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 
932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με 
παροχή σερβιρίσματος 

56.2     
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστίασης 

 56.21    Δραστηριότητες υπηρεσιών 
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  

56.3     Δραστηριότητες παροχής ποτών 
 56.30    Δραστηριότητες παροχής ποτών 
   56.30.10  Υπηρεσίες παροχής ποτών 

    56.30.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, 
χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 

    56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από 
παραδοσιακό καφενείο 

 
 
 



 

 

ΕΕ.ΓΔ.Γ.1.01 
 

 
 

 

55 

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 (Ε Κ) 800/2008. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

156.187,65 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

260.312,75 124.950,12 31.237,53 104.125,10 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με τους περιορισμούς που 

αναφέρονται ανωτέρω. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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. 
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6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπωςαμοιβές 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. 

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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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11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L313-7: Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης 
και προώθησης αγροτικού τουρισμού 

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός 

γραφείων οργάνωσης ταξιδιών, εκδρομών και επισκέψεων στην περιοχή παρέμβασης μέσω 

αντίστοιχων πακέτων, τα οποία προωθούν τον αγροτικό τουρισμό. Τα γραφεία αυτά θα είναι 

σε άμεση επαφή και επικοινωνία τόσο με τα τοπικά τουριστικά καταλύματα αλλά και με τους 

χώρους εστίασης και αναψυχής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Σε άμεση επικοινωνία θα βρίσκονται και με τα τοπικά κέντρα 

τουριστικής πληροφόρησης. Τα γραφεία αυτά λειτουργούν κυρίως με την μορφή ιδιωτικών 

επιχειρήσεων κατόπιν σχετικής άδειας λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί από τον ΕΟΤ. Το 

συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 

 
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 (Ε Κ) 800/2008. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

30.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
ΠΟΣΟ 

 
50.000,00 24.000,00 6.000,00 20.000,00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

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

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.  
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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 όπωςαμοιβές 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 με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.  

7. 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. 

8. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

9. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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. 
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7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα 

κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση 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) 

Η περιοχή παρέμβασης έχει να παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία αξιόλογων φυσικών 

οικοσυστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία του κλίματός της 

(Μεσογειακός, ηπειρωτικός, ορεινός τύπος κλίματος), την βοήθησαν να αναπτύξει τις 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως: Αγροτουρισμός, Οικολογικός τουρισμός, 

Περιηγητικός τουρισμός, Εκκλησιαστικός τουρισμός, Φυσιολατρικός τουρισμός, Θαλάσσιος 

τουρισμός & θαλάσσια σπορ (water-skiing, water toys, parasailing, fun crafts, windsurfing, 

κ.α.), Συνεδριακός τουρισμός, Φεστιβαλικός τουρισμός, Timesharing (Χρονομεριστική 

μίσθωση), Ιαματικός τουρισμός, Ορεινός τουρισμός, Χειμερινός τουρισμός-χιονοδρομικά 

κέντρα, Σπορ-περιπέτειας τουρισμός (κανό, kayak, rafting, parapente, αναρρίχηση, 

ποδηλασία, έφιππες διαδρομές, κυνήγι και Ιστορικό-Πολιτισμικός τουρισμός. Η δράση 

αναμένεται να χρηματοδοτήσει τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που 

αναπτύχθηκαν στην περιοχή παρέμβασης και συνεπάγονται επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. Επισημαίνεται ότι στα 

πλαίσια της αντίστοιχης δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των 

δράσεων L311-1, L311-2, L312-2, L313-5, L313-6 και L313-7. Επίσης οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις που τυχόν υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης θα αποσκοπούν στην 

προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον αποτελούν 

παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής εντάσσονται στη δράση L312-2. 

 
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 (Ε Κ) 800/2008. 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

90.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

150.000,00 72.000,00 18.000,00 60.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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 όπωςαμοιβές 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.  
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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. 

9. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ. 

10. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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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Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό  

Δράσεις 
L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις) 
L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και  
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 
βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 
L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών 
 

Δράση L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 

Η δράση περιλαμβάνει υποχρεωτικά έργα υποδομής για την διευκόλυνση άσκησης της 

γεωργικής δραστηριότητας, όπως μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης των 

υδατικών πόρων καθώς και μικρά έργα πρόσβασης που διευκολύνουν την 

προσπελασιμότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα 

ανέρχεται σε 500.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, 

νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω 

δαπάνη είναι επιλέξιμη. Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική 

δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 

υλοποίηση του έργου. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ α’ βαθμού. 

* Ως προς τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα (διευθετήσεις χειμάρρων, αντιπλημμυρικά, 

ανασχετικά φράγματα, θυροφράγματα, ταμιευτήρες άρδευσης) φορέας λειτουργίας θα είναι ο 

Δήμος (σε περίπτωση που δεν υφίσταται ΤΟΕΒ) διαφορετικά αν είναι σε ζώνη ευθύνης του 

ΤΟΕΒ θα είναι ο ΤΟΕΒ. Σε περίπτωση που φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος ή Κοινότητα 

και με το δεδομένο ότι πιθανόν να μην έχει συντάξει Κανονισμό Άρδευσης, τότε θα αναφέρει 

στο Τεχνικό Δελτίο και στη σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου ότι "δεσμεύεται να 

εκπονήσει Κανονισμό Άρδευσης και να τηρήσει τους Περιβαλλοντικούς Όρους". 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 500.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

120.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

120.000,00 96.000,00 24.000,00 0,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.  

2. Δαπάνες κατασκευής. 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 

4. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  
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9. 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.  

 
Δράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 

Η δράση περιλαμβάνει έργα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών για βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, 

την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την τόνωση της πολιτιστικής δραστηριότητας και της 

ανάπτυξης νέων μορφών δραστηριοτήτων για τους νέους κυρίως κατοίκους της περιοχής 

παρέμβασης με απώτερο στόχο την συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού στην περιοχή. 

Τέτοιου είδους έργα είναι η δημιουργία και βελτίωση κέντρων φροντίδας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, ωδεία, δημοτικές βιβλιοθήκες και χώρους άσκησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, όπως θέατρα, αίθουσες εκδηλώσεων, χώρους έκθεσης καλλιτεχνικών 

δημιουργιών κλπ. Επισημαίνεται ότι η δράση δεν αφορά την δημιουργία μουσείων, η οποία 

υλοποιείται μέσω της δράσης L323-4.  Η δράση θα εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα σε 
υφιστάμενα κτίρια. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται σε 300.000 €. Τα 

ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή 

λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. Η 

ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα 

στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα. 
 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

100.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

100.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης και κατά προτεραιότητα σε 

υφιστάμενα κτίρια. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.  

2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.  

3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα 

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

4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του 

εξοπλισμού εγκατάστασης ΑΠΕ), περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού.  

6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι 

πλήρως αιτιολογημένη από το είδος του έργου. 

7. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  
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10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την καθιέρωση ή αναβάθμιση 

τοπικών γιορτών και εκδηλώσεων, οι οποίες θα γίνονται σε χώρους κατάλληλα 

διαμορφωμένους και όπου θα υπάρχουν υποδομές για την έκθεση των τοπικών προϊόντων 

και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται σε 

30.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά 

πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι 

επιλέξιμη. Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να 

αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 30.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 75% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

37.500,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

50.000,00 30.000,00 7.500,00 12.500,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής 

των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.).  

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

ηλεκτρονικά ΜΜΕ.  

3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων. 

4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, 

περίπτερα προβολής και πληροφόρησης κ.λπ.). 

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

οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ.). 

6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.). 

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

στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους. 

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

συγκροτημάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.), 

εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος 

των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης. 

9. Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή – 

αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών. 

10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου 

(Η/Υ, fax, έπιπλα γραφείου – βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό 

του) στην περιοχή παρέμβασης του υπομέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% 

του συνολικού κόστους της εκδήλωσης. 

11. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  
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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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών  

Δράσεις 
L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  
L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων  
 

Η δράση L322-2 του ανωτέρω υπομέτρου «Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή 
χρήση», εξαιρείται από το τοπικό πρόγραμμα καθώς οι αποκαταστάσεις κτιρίων θα 
πρέπει να συνοδεύονται από χρήσεις όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί χώροι 
κλπ. κάτι που καλύπτεται από τις δράσεις L321-2, L321-3 και L323-4. 
 
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. Η μελέτη θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο τέλος του φακέλου 
υποψηφιότητας μετά τη λίστα δικαιολογητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Οι παρεμβάσεις 
δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 
Κατά προτεραιότητα, θα εντάσσονται οικισμοί στους οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 

 
 

Δράση L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

Η δράση περιλαμβάνει την βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς, 

όπου παρατηρείται έλλειψη αντίστοιχων υποδομών με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα του 

οικισμού να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
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μορφών τουριστικών δραστηριοτήτων και την προσέλκυση επισκεπτών. Οι παρεμβάσεις που 

θα υλοποιηθούν αφορούν την διαμόρφωση υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων με 

πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση πεζουλιών, τοποθέτηση κάδων 

απορριμμάτων, φωτισμό, διαμόρφωση πλατειών και υπογειοποίηση καλωδίων. Βασική 

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

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

αναβάθμισης αυτού και δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα (η μελέτη θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο τέλος του φακέλου 
υποψηφιότητας μετά τη λίστα δικαιολογητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Οι παρεμβάσεις 

που θα γίνουν πρέπει να προβλέπονται στην ανωτέρω μελέτη ή στο σχέδιο αναβάθμισης. Η 

δράση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Κατά 

προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά 

δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). Η δράση αφορά κυρίως δημόσια έργα και συνολικά 

για τις παρεµβάσεις που χρηματοδοτεί ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέρχεται έως 

1.000.000 € ανά οικισμό.  

Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 

έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ α’ βαθμού. 
 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 1.000.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

200.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

200.000,00 160.000,00 40.000,00 0,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με εξαίρεση τους 

χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.   

2. Δαπάνες κατασκευής. 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 

4. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και 

ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

Δράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων  

Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση ήπιων παρεμβάσεων αποκατάστασης των 

εξωτερικών όψεων κτισμάτων που έχουν υποστεί φθορά είτε λόγω εγκατάλειψης, είτε λόγω 

καιρικών συνθηκών. Κάποια από τα κτίσματα αυτά ενδέχεται να είναι ιδιωτικά. Βασική 

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

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

αναβάθμισης αυτού και δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Η δράση δεν εφαρμόζεται 

σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Τα κτίσματα στα οποία θα γίνουν οι 

παρεμβάσεις πρέπει να αναφέρονται στην ανωτέρω μελέτη ή στο σχέδιο αναβάθμισης. 
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Για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων, το ανώτατο 

συνολικό κόστος ανέρχεται σε 40.000 €. 

Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 

έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακίνητου για το οποίο 

προορίζεται η ενίσχυση.  

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 40.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 60% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

90.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

150.000,00 72.000,00 18.000,00 60.000,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με εξαίρεση τους 

χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για 

την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και 

ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται 

μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται 

επίσης ειδικές μελέτες οι οποίες απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου 

αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις 

θεμελιώσεων) κ.λπ.  

2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το 

οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης 

μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά 
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αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας – ενίσχυση φέροντα 

οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών 

κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών 

αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες που αφορούν την αποκατάσταση 

του προαύλιου χώρου του κτιρίου.  

3. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και 

ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

10. 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.  

 

Υπομέτρο L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς  

Δράσεις 
L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση - 
σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίµακας για την 
προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  
L323-2α: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα 
(όπως βρύσες, γεφύρια) 
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L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το 
παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως 
μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 
L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 
ενδηµικά είδη) 
L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά 

 
Η δράση L323−1 εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές Natura 2000. 
Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323−2α και L323−2β θα 
πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά, 
β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη 
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος, 
γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή από ερείπια κτισμάτων. 
Επιπλέον, τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323−2β θα πρέπει: 
α) να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα, 
β) να μη χρησιμοποιούνται/χρησιμοποιηθούν ως κατοικία. 
 

Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση 
- σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίµακας για την 
προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

Η δράση θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις, όπως βελτίωση και σήμανση μονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, 

διαμόρφωση θέσεων θέας ή/και παρατηρητηρίων και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. Η δράση σε ότι αφορά τη σήμανση μονοπατιών, θα περιλαμβάνει 

πινακίδες προσανατολισμού και πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος και πολιτισμού. Οι 

πινακίδες, που θα αφορούν ερμηνευτική, θα ακολουθούν τις προδιαγραφές πινακίδων 

αξιοθέατων και μνημείων όπως αναφέρονται στο τέλος του φακέλου υποψηφιότητας μετά τη 

λίστα δικαιολογητικών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Τύπος Πινακίδας Α, Γ και Δ).  

Η δράση εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές NATURA 2000 της περιοχής 
παρέμβασης. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €. Τα 
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ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή 

λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. Η 

ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα 

στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

50.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
ΠΟΣΟ 

 50.000,00 40.000,00 10.000,00 0,00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης και κατά προτεραιότητα στις 

περιοχές του δικτύου NATURA 2000. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.  

2. Δαπάνες για εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών, θέσεων θέας – 

παρατήρησης και χώρων δασικής αναψυχής, φυτοτεχνικές εργασίες.  

3. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου (όπως 

πινακίδες, εξοπλισμός παρατήρησης, εξοπλισμός δασικής αναψυχής) 

4. Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών, 

δαπάνες σχεδιασμού και αναπαραγωγής ενημερωτικού – εκπαιδευτικού – πληροφοριακού 

υλικού, δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δαπάνες μίσθωσης χώρου 

για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, δαπάνες μίσθωσης εποπτικού υλικού, 

εξοπλισμού για τις ανάγκες εκδηλώσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (μικροφωνικές 

εγκαταστάσεις, προβολείς, video κ.λπ.). 
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5. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. 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.  

 

Δράση L323-2α: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική 
δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια) 

Η δράση θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης 

πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου, όπως πέτρινα ή ξύλινα γεφύρια, βρύσες κλπ. Το 

συνολικό κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά 

είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. Το μέτρο δεν αφορά 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως προς τις παρεμβάσεις θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) να εξασφαλίζεται η πρόβαση σε αυτά, 

β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διατήρηση 

της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, 

γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων.  

Για την τεκμηρίωση τα ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ανάλυση στο Φάκελο 

Υποψηφιότητας. 
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Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 

έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

48.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
ΠΟΣΟ 
 48.000,00 38.400,00 9.600,00 0,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για 

την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και 

ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται 

μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται 

επίσης ειδικές μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – 

προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ.  

2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το 

οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης 

μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά 

αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκεια, ενίσχυση φέροντα οργανισμού, 

εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, 

χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των 

όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των 
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κτιρίων και συγκεκριμένα αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών 

κουφωμάτων, εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών  

εγκαταστάσεων κ.λπ.  

3. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. 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.  
 

Δράση L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα 
μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και 
επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

Η δράση θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης 

πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου, όπως μύλοι – νερόμυλοι, λιοτρίβια, πατητήρια κλπ. Το 

συνολικό κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 200.000 €. Τα ανωτέρω ποσά 

είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. Το μέτρο δεν αφορά 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως προς τις παρεμβάσεις θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα 

α) να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά, 

β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διατήρηση 

της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, 
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γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων.  

Επιπλέον οι παρεμβάσεις της ανωτέρω δράσεις θα πρέπει : 

α) να διατηρήσουν την μη παραγωγική τους δραστηριότητα, 

β) να μη χρησιμοποιούνται/χρησιμοποιηθούν ως κατοικία. 

Για την τεκμηρίωση τα ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ανάλυση στο Φάκελο 

Υποψηφιότητας. 

Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 

έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς 

και φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 200.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 75% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

37.500,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

50.000,00 30.000,00 7.500,00 12.500,00 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για 

την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και 

ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται 

μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών εντάσσονται 

επίσης ειδικές μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – 

προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ.  
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2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών το 

οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης 

μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά 

αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκεια, ενίσχυση φέροντα οργανισμού, 

εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, 

χρωματισμοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των 

όψεων του κτιρίου. Επίσης δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των 

κτιρίων και συγκεκριμένα αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών 

κουφωμάτων, εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών  

εγκαταστάσεων κ.λπ.  

3. Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας και 

αποκατάστασης – συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας και εγκατάστασης 

του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβίωση της παραδοσιακής 

παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης. 

Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για θέρμανση – 

κλιματισμό. 

4. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  
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10. 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.  

 

Δράση L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου 
(όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις 
µε ενδηµικά είδη) 

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους, φυτοτεχνικές 

εργασίες με δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη, καθαρισμό της περιοχής από απορρίμματα 

και σκουπίδια κλπ. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 

300.000,00 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά 

πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι 

επιλέξιμη. Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να 

αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα. 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
Χρηματοδότηση:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

80.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
 
ΠΟΣΟ 
 

80.000,00 64.000,00 16.000,00 0,00 

 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.  

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών . 
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2. Καθαρισμοί απορριμμάτων και μπάζων σε περιοχές υγροτόπων, κοιτών ρεμάτων, 

σημείων διαδρομών κ.λπ.). 

3. Εργασίες αποκατάστασης (χωματουργικές εργασίες, φυτοτεχνικά έργα κ.λπ.). 

4. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. 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.  

 
Δράση L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά 

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την τοπική παράδοση και 

πολιτιστική κληρονομιά με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και όχι την ίδρυση νέων, 
για την μετατροπή τους σε μουσεία, εκθετήρια και συλλογές. Το συνολικό κόστος των 

παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ 

εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. Το μέτρο δεν αφορά 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ανωτέρω δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική 

δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 

υλοποίηση του έργου. Κατά προτεραιότητα, θα εντάσσονται έργα που έχουν εκπονήσει 

μουσειολογική μελέτη. 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος ανά επενδυτική πρόταση: 300.000,00 € 
Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
Χρηματοδότηση:  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

70.000,00 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ.) 

 
ΠΟΣΟ 
 

70.000,00 56.000,00 14.000,00 0,00 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με προτεραιότητα σε 

εντάσσονται έργα που έχουν εκπονήσει μουσειολογική μελέτη.  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών.  

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

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.  

3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα 

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

4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του 

εξοπλισμού εγκατάστασης ΑΠΕ), περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.  

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

6. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης 

LEADER. 
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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.  

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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. 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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Ενδεικτικός Πίνακας Καλυπτόμενων Τομέων 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

Παραγωγή φρυγανιών, μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής  

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. (μη αναγραφόμενης κατηγορίας) 

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

Υφαντήρια  

Ταπητουργία 

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

Κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική 

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι. 

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα) 

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης  

Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων 

Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας 

Κατασκευή εργαλείων 

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων 

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

Κατασκευή άλλων επίπλων 

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

Κατασκευή μουσικών οργάνων 

Παντοπωλεία 

Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών 

Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών 

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία 

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
 
Ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός. Σε περίπτωση που κάποιος τομέας ή κλάδος 
δραστηριοτήτων δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, ο υποψήφιος επενδύτης μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως διευκρινήσεις. Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την Ο.Τ.Δ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής). 
 


