
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ:

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ
Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER θα εφαρµοστούν τοπικά
προγράµµατα µε ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα σε
σαφώς προσδιορισµένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρ-
µογή των τοπικών προγραµµάτων θα πραγµατοποιηθεί µέσω της “εκ των
κάτω προς τα άνω προσέγγισης” από τοπικά εταιρικά σχήµατα δηµόσιου – ιδιω-
τικού τοµέα (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης – ΟΤ∆), που δραστηριοποιούνται σε συγκε-
κριµένη περιοχή παρέµβασης.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER

Οι τρεις εφαρµογές της πρωτοβουλίας LEADER περιορίστηκαν σε περιοχές που πα-
ρουσίαζαν τα µεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήµατα και κυρίως σε ορεινές και µει-
ονεκτικές.

Ωστόσο, µετά την εµπειρία των εφαρµογών αυτών και παράλληλα λαµβάνοντας
υπόψη την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, αλλά κυρίως την
ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων των περιοχών που πλήττονται άµεσα
από την εφαρµογή της ΚΑΠ, η προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του
ΠΑΑ θα αφορά οορρεειιννέέςς,, µµεειιοοννεεκκττιικκέέςς,, ααλλλλάά κκααιι ππεεδδιιννέέςς..

Σηµειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραµµάτων LEADER, οι σχε-
τικές παρεµβάσεις θα πραγµατοποιηθούν σε ∆ηµοτικά/Τοπικά ∆ιαµερίσµατα µέχρι
5.000 κατοίκους. Η πυκνότητα πληθυσµού της περιοχής παρέµβασης πρέπει να
είναι µικρότερη των 150 κατοίκων ανά km2 .

Επίσης είναι επιτρεπτή και η υλοποίηση παρεµβάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές
∆ηµοτικών/Τοπικά ∆ιαµερισµάτων µε πληθυσµό έως και 10.000 κατοίκους.

Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρµοστούν τοπικά προγράµµατα LEADER θα πρέπει
να δδιιααφφοορροοπποοιιοούύννττααιι γγεεωωγγρρααφφιικκάά από τις περιοχές στις οποίες θα εφαρµοστούν
τοπικά προγράµµατα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος “ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013” και να µην επικαλύπτονται.

Υπεγράφη στις 6.6.2010 η σύµβαση στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράµ-
µατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) (προσέγγιση LEADER) µεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και της Αναπτυξιακής
Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε τον διακριτικό
τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ως Οµάδας Τοπικής ∆ράσης που θα διαχειριστεί
και θα υλοποιήσει το τοπικό πρόγραµµα LEADER για τους Νοµούς Ιω-
αννίνων και Θεσπρωτίας.

Το ύψος της δηµόσιας δαπάνης που έχει εγκριθεί στα πλαίσια του το-
πικού προγράµµατος για την «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ανέρχεται στα
66..115500..000000,,0000 εευυρρώώ, ενώ ο συνολικός προqπολογισµός θα ξεπεράσει
τα 99..000000..000000,,0000 εευυρρώώ.

Τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι µέχρι τις
3311..1122..22001155.

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»



ΗΗ ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ««ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΗΗ LLEEAADDEERR»» ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΟΥΥΣΣ ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥΣΣ
ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΩΩΝΝ ΚΚΑΑΙΙ ΘΘΕΕΣΣΠΠΡΡΩΩΤΤΙΙΑΑΣΣ

Νοµός Ιωαννίνων
∆∆ήήµµοοςς ΙΙωωααννννιιττώώνν ((µµόόννοο ττοο ∆∆..∆∆.. ΜΜααρρµµάάρρωωνν))
∆∆ήήµµοοςς ΑΑννααττοολλήήςς ((γγιιαα ττοο ∆∆..∆∆.. ΑΑννααττοολλήήςς εεννττόόςς εείίννααιι ηη εεκκττόόςς σσχχεεδδίίοουυ ππεερριιοοχχήή))
∆∆ήήµµοοςς ΚΚόόννιιττσσααςς
∆∆ήήµµοοςς ΜΜαασσττοορροοχχωωρρίίωωνν
∆∆ήήµµοοςς ΜΜππιιζζααννίίοουυ 
∆∆ήήµµοοςς ΠΠααµµββώώττιιδδοοςς 
∆∆ήήµµοοςς ΠΠεερράάµµααττοοςς ((εεκκττόόςς ττοουυ ∆∆..∆∆.. ΠΠεερράάµµααττοοςς))
ΚΚοοιιννόόττηητταα ΑΑεεττοοµµηηλλίίττσσααςς
ΚΚοοιιννόόττηητταα ΦΦοούύρρκκααςς
ΚΚοοιιννόόττηητταα ΝΝήήσσοουυ ΙΙωωααννννίίννωωνν

Νοµός Θεσπρωτίας
∆∆ήήµµοοςς ΗΗγγοουυµµεεννίίττσσααςς ((εεκκττόόςς ττοουυ ∆∆..∆∆.. ΗΗγγοουυµµεεννίίττσσααςς))
∆∆ήήµµοοςς ΠΠααρρααπποοττάάµµοουυ
∆∆ήήµµοοςς ΣΣυυββόόττωωνν

ΚΚοοιιννόόττηητταα ΠΠέέρρδδιικκααςς

ΜΕΤΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑ 4

Τα τοπικά προγράµµατα του Άξονα 4 του ΠΑΑ περιλαµβάνουν τα ακόλουθα τρία

µέτρα :

4411.. ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς ττοοππιικκήήςς ααννάάππττυυξξηηςς::

411. Ανταγωνιστικότητα

413. Ποιότητα ζωής / ∆ιαφοροποίηση

442211 ∆∆ιιααττοοππιικκήή κκααιι ∆∆ιιαακκρρααττιικκήή ΣΣυυννεερργγαασσίίαα

443311 ∆∆ααππάάννεεςς λλεειιττοουυρργγίίααςς,, ααππόόκκττηησσηη δδεεξξιιοοττήήττωωνν,, εεµµψψύύχχωωσσηη

ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ 4411:: ««ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς ττοοππιικκήήςς ααννάάππττυυξξηηςς»»

Περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποµέτρα:
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ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ 
ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑΣΣ ΥΥΠΠΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ

ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΥΥΠΠΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΥΥ 

Ανταγωνιστικότητα 411
Αύξηση της αξίας των γεωργικών

και δασοκοµικών προpόντων 
L123  

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές

δραστηριότητες
L311  

Στήριξη της δηµιουργίας και ανά-

πτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 
L312 

Ποιότητα ζωής / 

∆ιαφοροποίηση 
413

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστη-

ριοτήτων
L313

Βασικές υπηρεσίες για την οικονο-

µία και τον αγροτικό πληθυσµό
L321

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών L322

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της

αγροτικής κληρονοµιάς
L323  



Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΓΓιιαα τταα ιιδδιιωωττιικκάά έέρργγαα φφυυσσιικκώώνν ππρροοσσώώππωωνν οο υυπποοψψήήφφιιοοςς εεππεεννδδυυττήήςς ππρρέέππεειι
νναα έέχχεειι σσυυµµππλληηρρώώσσεειι ττοο 1188οο έέττοοςς ττηηςς ηηλλιικκίίααςς ττοουυ κκααιι νναα µµηηνν έέχχεειι υυππεερρββεείί
ττοο 6655οο κκααττάά ττηηνν ηηµµεερροοµµηηννίίαα υυπποοββοολλήήςς ττηηςς ππρρόότταασσηηςς.. ΕΕππίίσσηηςς νναα µµηηνν εείί--
ννααιι εενν εεννεερργγεείίαα ∆∆ηηµµόόσσιιοοςς ΥΥππάάλλλληηλλοοςς ήή υυππάάλλλληηλλοοςς ΝΝΠΠ∆∆∆∆ ήή σσττρρααττιιωωττιι--
κκόόςς..

L123 – Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προ>όντων
Αφορά παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της προστιθέµενης
αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προpόντων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του υποµέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις: 

L123α – Αύξηση της αξίας των γεωργικών προ>όντων

L123β – Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προ>όντων

∆ράση: L123α – Αύξηση της αξίας των γεωργικών προ>όντων

ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς 
Παρέχεται ενίσχυση κατά τοµέα ως ακολούθως:

ΚΡΕΑΣ
•• ∆∆ρράάσσηη 11..33..:: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µε-

τεγκατάσταση υφισταµένων, µονάδων τεµαχισµού –
τυπο ποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευα -
σµάτων.

•• ∆∆ρράάσσηη 11..44..:: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποί-
ησης κρέατος θηραµατικών ειδών και παραγωγής κρε-
ατο σκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της πα-
ραγωγής.

•• ∆∆ρράάσσηη 11..55..:: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος
και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής
υποδοµή, µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας. 

•• ∆∆ρράάσσηη 11..66..:: Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε
ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προpόντων µε βάση το κρέας
(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κ.λπ.).

ΓΑΛΑ
•• ∆∆ρράάσσηη 22..11:: Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται

απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.

•• ∆∆ρράάσσηη 22..22..:: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκα -
τάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προ-
ωθηθούν τα ποιοτικά προpόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας. 

•• ∆∆ρράάσσηη 22..44..:: Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και
λοιπών ζυµούµενων προpόντων γάλακτος.

•• ∆∆ρράάσσηη 22..55..:: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκα -
τάσταση µονά δων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων
προpόντων γάλακτος.

•• ∆∆ρράάσσηη 22..66..:: Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός – επέκταση, µονάδων αξιοποίησης
παραπροpόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.



ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Αυγά:

•• ∆∆ρράάσσηη 33..11..11..:: Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

•• ∆∆ρράάσσηη 33..11..22..:: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστα-
µένων µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.

•• ∆∆ρράάσσηη 33..11..33:: Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προp-
όντων µε βάση τα αυγά.

•• ∆∆ρράάσσηη 33..11..44:: Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προp-
όντων που τυποποιούνται µε  βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα
(ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων.

∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
Μέλι:

•• ∆∆ρράάσσηη 44..11..:: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκα-
τάσταση υφισταµένων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης
- συσκευασία µελιού.

•• ∆∆ρράάσσηη 44..22..:: Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο
σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίη-
σης – επεξεργασίας – µεταποίησης βιολογικού µελιού.

•• ∆∆ρράάσσηη 44..33..:: Ίδρυση – εκσυγχρονισµός – επέκταση - µετεγκατάσταση µονά-
δων για παραγωγή σακχαρωδών προpόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ.

Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα
πεδία επιλεξιµότητας του Καν. 797/2004.

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
•• ∆∆ρράάσσηη 66..11..:: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και

µε εγκαταστάσεις αερισµού ή µε ψυχρό αέρα. 

•• ∆∆ρράάσσηη 66..22..:: Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.

•• ∆∆ρράάσσηη 66..33..:: Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών.

•• ∆∆ρράάσσηη 66..44..:: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξη-
ραντηρίων δηµητριακών.

•• ∆∆ρράάσσηη 66..55..:: Συµπλήρωση – εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφι-
σταµένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων
προκαθορισµού ξήρανσης & ψύξης.

•• ∆∆ρράάσσηη 66..66..:: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποί-
ησης ρυζιού. 

•• ∆∆ρράάσσηη 66..77..:: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονά-
δων αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγρο-
θερµικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκα-
τάσταση. 

•• ∆∆ρράάσσηη 66..88..:: Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων.

•• ∆∆ρράάσσηη 66..99..:: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟ'ΟΝΤΑ

Α)   Ελαιόλαδο

•• ∆∆ρράάσσηη 77..11..: Ελαιοτριβεία 

αα)) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυνα-
µικότητας µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη. 

ββ)) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων. 
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γγ)) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές ή νη-
σιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη. 

•• ∆∆ρράάσσηη 77..22..:: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυπο -
ποιητηρίων - συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της
δυναµικότητας.

•• ∆∆ρράάσσηη 77..33..:: Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου
για την παραγωγή επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευα-
σιών, µε στόχο την αύξηση της προστιθέµενης αξίας του προpόντος.

•• ∆∆ρράάσσηη 77..44..:: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών
ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.

Β) Άλλα Έλαια

•• ∆∆ρράάσσηη 77..55:: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυ-
ναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιοµη-
χανιών σπορελαιουργίας.

ΟΙΝΟΣ

•• ∆∆ρράάσσηη 88..11..:: Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση χωρίς
αύξηση της δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.

•• ∆∆ρράάσσηη 88..22..:: Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρο νισµό
(κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελ-
τίωση της ποιότητας και µείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς
αύξηση της δυναµικότητας.

•• ∆∆ρράάσσηη 88..33..:: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνο -
λογίας:

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

β) µονάδων παραγωγής οίνων από προpόντα της βιολογικής
αµπε λουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστηµάτων ολοκληρω-
µένης διαχείρισης. 

•• ∆∆ρράάσσηη 88..44:: Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµ-
φιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιά-
λωσης της παραγωγής τους.

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

II..   ΣΣττοο εεππίίππεεδδοο ττηηςς εεµµπποορρίίααςς

•• ∆∆ρράάσσηη 99..11..:: Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, δια-
λογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκη-
πευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.

•• ∆∆ρράάσσηη 99..22..:: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και
κατασκευή µικρής δυναµικότητας συσκευαστηρίων κηπευ-
τικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών (αυτο κινήτων)
ψυγείων µόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης και
Εύβοιας). 

•• ∆∆ρράάσσηη 99..33..:: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς
µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων συσκευασίας, τυ-
ποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης
νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξη-
ρών καρπών.



II.   Στο επίπεδο της µεταποίησης

•• ∆∆ρράάσσηη 99..77..:: Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως
όσον αφορά:

- τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

-την παραγωγή νέων προpόντων χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.

•• ∆∆ρράάσσηη 99..88..:: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δα-
µάσκηνα κ.λπ.)

αα)) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µο-
νάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και
αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά:

- τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

- την παραγωγή νέων προpόντων.

Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών
(πλην βιοµηχανικής τοµάτας), βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών
φρούτων και λαχανικών. 

ββ)) Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων
µονάδων χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά:

- τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

- την παραγωγή νέων προpόντων.

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

δδ)) Αποξηραµένων φρούτων

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξή-
ρανσης φρούτων (δαµάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.).

εε)) Ίδρυση – εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής
µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού.

σσττ)) Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, χυ-
µοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:

- τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,

- τις ψυκτικές εγκαταστάσεις,

- την παραγωγή νέων προpόντων.

•• ∆∆ρράάσσηη 99..99..:: Μεταποίηση λαχανικών

αα)) Ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγ-
χρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων,
κυρίως όσον αφορά : 

- στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και 

- στην παραγωγή νέων προpόντων 

~~ ββ)) Ίδρυση νέων µονάδων ή εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκα-
τάσταση υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή
µιγµάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.

•• ∆∆ρράάσσηη 99..1100..::Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιο ποίη-
σης υπολειµµάτων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µετα-
ποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών.

•• ∆∆ρράάσσηη 99..1111..::Μεταποίηση ξηρών καρπών.

Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση
υφισταµένων µονάδων για παραγωγή προpόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας,
παστελιών, snaks κ.λπ.
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∆∆ρράάσσηη 99..1122..:: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων

αα)) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφι-
σταµένων µονάδων.

ββ)) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και
σταφίδων.

III.  Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών

•• ∆∆ρράάσσηη 99..1133..::Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων
ελαιών, χωρίς αύξηση δυναµικότητας.

•• ∆∆ρράάσσηη 99..1144..: Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας κα-
ταναλωτή και γραµµές παραγωγής νέων προpόντων.

•• ∆∆ρράάσσηη 99..1155..::Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις
αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυ-
ναµικότητας.

ΙV. Στον τοµέα των Γεωµήλων

•• ∆∆ρράάσσηη 99..1166..:: Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς
µετεγκατάσταση, συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών
σε υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης γεωµήλων µε προορισµό την παραγω-
γή νέων προpόντων όπως:

- προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας,
- τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ.
- άλλα νέα προpόντα 

ΑΝΘΗ

•• ∆∆ρράάσσηη 1100..11..: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρο-
νισµός ή επέκταση υφισταµένων µονάδων.

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

ββ)) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.

∆∆ρράάσσηη 1100..22..:: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές
– κέντρα διανοµής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.

ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

•• ∆∆ρράάσσηη 1122..11..:: Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπό-
ρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων επεξεργα-
σίας και τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

•• ∆∆ρράάσσηη 1133..11..:: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.

•• ∆∆ρράάσσηη1133..22..:: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυπο -
ποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.

ΒΒ.. ∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι
Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επεν-
δύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής.



ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς
Ύψος ενίσχυσης: 50%
Ύψος επένδυσης: έως 500.000 È συνολικό κόστος

ΑΑπποοκκλλεείίεεττααιι ηη εεννίίσσχχυυσσηη::
α) επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προpόντων που προέρχονται

από χώρες εκτός Ε.Ε.
β) επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προpόντων αποµίµησης ή υποκα -

τάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προpόντων, καθώς και του µε-
λιού.

γ) επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εµπορίου.
δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προpόντα.
ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα

πλαίσια των ΚΟΑ.

∆ράση: L123β – Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προ-όντων

ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς
Η δράση αφορά σε δηµιουργία και εκσυγχρονισµό µονάδων µεταποίησης και
εµπορίας δασοκοµικών προpόντων & υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη
µεταποίηση και εµπορία των δασοκοµικών προpόντων µέχρι και την πρωτογενή
επεξεργασία του ξύλου.
Ως πρωτογενή δασικά προpόντα θεωρούνται:
•• ΣΣττρροογγγγυυλλήή ξξυυλλεείίαα όόλλωωνν ττωωνν δδιιαασσττάάσσεεωωνν κκωωννοοφφόόρρωωνν κκααιι ππλλααττύύφφυυλλλλωωνν

•• ΚΚααυυσσόόξξυυλλαα

•• ΦΦεελλλλόόςς

•• ΕΕρριικκόόρριιζζαα

Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προpόντων στοχεύει κυρίως
στην παραγωγή των ακολούθων δασικών προpόντων:
•• ΠΠρριισσττήή ξξυυλλεείίαα όόλλωωνν ττωωνν δδιιαασσττάάσσεεωωνν κκωωννοοφφόόρρωωνν

κκααιι ππλλααττύύφφυυλλλλωωνν εειιδδώώνν

•• ΣΣττύύλλοοιι ∆∆ΕΕΗΗ

•• ΣΣχχίίζζεεςς,, σσττρροογγγγύύλλιιαα,, ββοουυββάά

•• ΞΞύύλλοο θθρρυυµµµµααττιισσµµοούύ 

•• ΞΞυυλλάάννθθρραακκεεςς

•• ΞΞυυλλοοκκυυττττααρρίίννηη,, ΛΛιιγγννίίννηη

•• ΜΜοορριιοοσσααννίίδδεεςς,, ιιννοοσσααννίίδδεεςς

•• ΕΕππιικκοολλλληηττάά,, ααννττιικκοολλλληηττάά,,
MMDDFF

ΒΒ.. ∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι
Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου που δύνανται να
υλοποιήσουν πολύ µικρές επιχειρή-
σεις, κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και του
Καν(ΕΚ) 800/2008.
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ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς
Ύψος ενίσχυσης: 
Για επενδυτικά σχέδια προqπολογισµού µέχρι και 200.000È: 50%
Για επενδυτικά σχέδια προqπολογισµού µεγαλύτερου των 200.000È :
60%
Ύψος επένδυσης: έως 500.000 È συνολικό κόστος.

L311 – ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες

ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς
Στο υποµέτρο εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών

διανυκτέρευσης.

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και ανα-
ψυχής.

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτη-
µάτων. 

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παρο-
χής υπηρεσιών για  την εξυπηρέτηση του τουρισµού της
υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορ-
φές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσι γνωσίας).

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χει-
ροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
µονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως
αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόµενων τοµέων).

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρε-
σιών (σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως
αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόµενων τοµέων).

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση. 

Για τις ανωτέρω δράσεις του υποµέτρου η χρήση ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας (όπως φωτοβολτα3κά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερ-
µία) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση, θα πριµοδοτείται  στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των επιχειρήσεων. 

ΒΒ.. ∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι
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.

ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς
Ύψος ενίσχυσης: 60%
Ύψος επένδυσης:

Όσον αφορά στις υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτά-
σεις και εκσυγχρονισµοί) το συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέ-
χρι 660000..000000C κκααιι έέωωςς 4400 κκλλίίννεεςς. Σηµειώνεται, ότι οι παρεµβά-
σεις εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης δύναται
να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθµιση, είτε και αύξηση της δυ-
ναµικότητας. Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις
και εκσυγχρονισµοί), το συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι
330000..000000È.. 
Τα όρια αυτά ισχύουν και για τη δράση: ««ΕΕππιισσκκέέψψιιµµαα ααγγρροοκκττήήµµαατταα»»
στην περίπτωση που η παρέµβαση περιλαµβάνει και υποδοµή διανυ-



κτέρευσης. Όσον αφορά στα επισκέψιµα αγροκτήµατα, η ελάχιστη απαιτούµενη
έκταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 2200 σσττρρεεµµµµάάττωωνν.

ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς µµοορρφφέέςς κκααιι ττάάξξεειιςς υυπποοδδοοµµώώνν δδιιααννυυκκττέέρρεευυσσηηςς πποουυ εεππιιδδοοττοούύννττααιι::
•• Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε τουριστικά καταλύ-

µατα.

•• Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων.

Πρόκειται για µορφή ξενοδοχείου που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους
υποδοχής, παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια, λου-
τρά και βοηθητικούς χώρους. Ελάχιστη δυναµικότητα 10 δωµάτια, 20 κλίνες
Μέγιστη δυναµικότητα: 40 κλίνες.

•• Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 5, 4 και 3 αστέρων.

Πρόκειται για ξενοδοχεία, που διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και
παραµονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαµβάνουν διαµερίσµατα
ενός, δύο ή περισσοτέρων κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό µαγει-
ρείο. Ελάχιστη δυναµικότητα : 20 κλίνες. Μέγιστη δυναµικότητα: 40 κλίνες.

•• Ενοικιαζόµενα δωµάτια 4 «κλειδιών», σε συγκρότηµα µέχρι 10 δωµατίων

Ελάχιστη δυναµικότητα: 5 δωµάτια, 10 κλίνες.

•• Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα  4 «κλειδιών» σε συγκρότηµα µέχρι
20 δωµατίων

Ελάχιστη δυναµικότητα: 5 δωµάτια, 10 κλίνες.

•• Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες

Οι Τουριστικές Επιπλωµένες κατοικίες είναι µεµονωµένες ή σε σειρά ή σε συ-
γκρότηµα µονόροφες ή δυόροφες µονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λει-
τουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε µία και ιδιωτικότητα. 

Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες
που προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β’/87) απόφαση του ΕΟΤ,
όπως ισχύει κάθε φορά. 

Ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός κατοικιών 2.

Ελάχιστος συνολικός αριθµός κλινών 10. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για
τα νησιά τα οποία έχουν πληθυσµό µέχρι 1500 κατοίκους.

•• Τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ Τάξης και άνω. 

ΠΠεερριιοορριισσµµοοίί:: 
Σε οικόπεδα ή γήπεδα σε απόσταση µικρότερη των 3 km από τις ακτές δδεενν εεππιιδδοο--
ττεείίττααιι η ίδρυση ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δια-
µερισµάτων.
Στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Ηγουµενίτσας δδεενν εεππιιδδοοττοούύννττααιι η ίδρυση
ενοικιαζόµενων δωµατίων, τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και ενοικιαζόµε-
νων επιπλωµένων διαµερισµάτων.
∆∆εενν εεππιιδδοοττεείίττααιι η ίδρυση ενοικιαζόµενων δωµατίων, τουριστικών επιπλωµένων
κατοικιών και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων στα κάτωθι ∆.∆. του
Νοµού Ιωαννίνων:
- ∆.∆. Μαρµάρων του ∆ήµου Ιωαννιτών.
- ∆.∆. Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας του ∆ήµου Ανατολής.
- ∆.∆. Πεδινής, Αµπελειάς και Μπιζανίου του ∆ήµου Μπιζανίου.
- ∆.∆. Κατσικάς, Βασιλικής, ∆ροσοχωρίου, Ηλιόκαλης, Καστρίτσης, Κουτσελιού,

Λογγάδων και Πλατανιάς του ∆ήµου Παµβώτιδος.
- ∆.∆. Αµφιθέας, Κρανούλας και Κρύας του ∆ήµου Περάµατος.
** Οι ανωτέρω περιορισµοί εφαρµόζονται και στην περίπτωση της ίδρυσης επισκέ-
ψιµων αγροκτηµάτων, µε την εξαίρεση των ενοικιαζοµένων δωµατίων, των του-
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ριστικών επιπλωµένων κατοικιών και των ενοικιαζοµένων επιπλωµένων
διαµερισµάτων.

ΠΠεερριιοορριισσµµοοίί πποουυ ααφφοορροούύνν ττιιςς ιιδδρρύύσσεειιςς,, εεππεεκκττάάσσεειιςς,, εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµοοίί χχώώ--
ρρωωνν εεσσττίίαασσηηςς κκααιι ααννααψψυυχχήήςς:: 
ΕΕππιιδδοοττεείίττααιι µµόόννοο η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός εστιατορίων
κλασσικού τύπου (Πώληση γευµάτων προς επιτόπια κατανάλωση µε
πώληση ποτών που συνοδεύουν τα γεύµατα, Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 553.1),
τα παραδοσιακά καφενεία (Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 554.2) και οι επιχειρήσεις
τροφοδοσίας µε τρόφιµα (κέτερινγκ) - Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 555.2.

∆∆εενν εεππιιδδοοττεείίττααιι η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός αιθουσών δεξιώσε-
ων, εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ – φουντ),
εστιατορίων που πωλούν µερίδες φαγητού σε πακέτα, καταστήµατα που
πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς κλπ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία (Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆ 553.1).

∆∆εενν εεππιιδδοοττεείίττααιι η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός ζαχαρο-
πλαστείων (Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 553.2).

∆∆εενν εεππιιδδοοττεείίττααιι η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µπαρ,
σνακ - µπαρ, νυχτερινών κέντρων, νάιτ – κλαµπ, µπυραρίες,
παµπ (Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 554.1).

∆∆εενν εεππιιδδοοττεείίττααιι η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός καφε-
νείων εκτός των παραδοσιακών (Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 554.2).

∆∆εενν εεππιιδδοοττεείίττααιι η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός καντί-
νων (Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 555.1).

L312 – Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ µικρών επιχειρήσεων

ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς
Στο υποµέτρο εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων. Οι

ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι επιχειρήσεις της
δράσης αυτής περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόµενων τοµέων
στο τέλος του φυλλαδίου.

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι επι-
χειρήσεις της δράσης αυτής περιγράφονται στον πίνακα καλυπτό-
µενων τοµέων στο τέλος του φυλλαδίου.

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους
οποίους υπάγονται οι επιχειρήσεις της δράσης αυτής περιγράφονται στον
πίνακα καλυπτόµενων τοµέων στο τέλος του φυλλαδίου.

Για τις ανωτέρω δράσεις του υποµέτρου η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας (όπως φωτοβολτα3κά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµία) µε σκοπό
την ίδια κατανάλωση, θα πριµοδοτείται  στο πλαίσιο της αξιολόγησης των
επιχειρήσεων. 
•• ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των

κλάδων της τοπικής οικονοµίας.

ΒΒ.. ∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311, που δύ-



νανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που
ενισχύονται από τα υποµέτρα  L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς
Ύψος ενίσχυσης: 60%
Ύψος επένδυσης: έως 300.000È συνολικό κόστος
Ειδικότερα, για τη δράση της δικτύωσης οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρή-
σεων απαραίτητη προqπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαι-
τούµενης κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα του δικτύου, µε πέντε (5) τουλάχι-
στον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συµµετέχουν θα πρέπει
τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επι-
χειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του τοπικού προ-
γράµµατος σε αντικείµενο που σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που εµπί-
πτουν στον Άξονα 4. (εάν το δίκτυο των επιχειρήσεων δεν προβλέπει ενέργειες
για την προµήθεια εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών εγκα ταστάσεων το
ύψος της επένδυσης ανέρχεται έως 100.000È).

L313 – Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς
Στο υποµέτρο εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας:
•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυ-

κτέρευσης 

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

•• Ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώ-
θησης αγροτικού τουρισµού. 

•• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές τουρι-
σµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσι γνωσίας)

Για τις ανωτέρω δράσεις του υποµέτρου η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
(όπως φωτοβολτα3κά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµία) µε σκοπό την ίδια κατα-
νάλωση, θα πριµοδοτείται  στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιχειρήσεων. 

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

ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς
Ύψος ενίσχυσης: 60%
Ύψος επένδυσης:
Όσον αφορά στις υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρο-
νισµοί) το συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι 660000..000000 È κκααιι έέωωςς 4400 κκλλίίννεεςς. Ση-
µειώνεται, ότι οι παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης
δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθµιση, είτε και αύξηση της δυναµικότη-
τας. Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί), το συ-
νολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι 330000..000000ÈÈ.. 

**ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ:: ΙΙσσχχύύοουυνν οοιι ππεερριιοορριισσµµοοίί πποουυ ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι σσττηη δδρράάσσηη LL331111:: ««∆∆ιιααφφοο--
ρροοπποοίίηησσηη ππρροοςς µµηη γγεεωωρργγιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς»»

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

12



L313 – Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς
Στο υποµέτρο εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις δηµοσίου χαρακτήρα:
•• Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρη-

σης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης),

•• Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων,

•• Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου,

•• Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιο-
χών.

Οι ανωτέρω δράσεις µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA
2000.

ΒΒ.. ∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι
Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φο-
ρείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χα-
ρακτήρα. 

ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς
Ύψος ενίσχυσης:
Για τις τρεις πρώτες παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα το ύψος ενίσχυσης ανέρ-
χεται στο 110000%% του συνολικού επιλέξιµου προqπολογισµού, ενώ για την τέταρτη
παρέµβαση «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των πε-
ριοχών» το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 7700%%.

Ύψος επένδυσης:
Για τις δράσεις δηµοσίου χαρακτήρα το συνολικό κόστος ανέρχεται µέχρι
330000..000000C εκτός της δράσης «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεο -
νεκτηµάτων των περιοχών» όπου το συνολικό κόστος ανέρχεται µέχρι 110000..000000ÈÈ.
Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσω-
πα αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη
είναι επιλέξιµη.

L321 – Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό

ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς
Στο υποµέτρο εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
•• Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης

υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις).

•• Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλ-
ληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ..

•• Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρη-
σης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµα-
κας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών.

ΒΒ.. ∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι
Για τα έργα υποδοµής µικρής κλίµακας ΟΤΑ α΄ βαθµού.
Για τη δεύτερη δράση ΟΤΑ α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιω-
τικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα
Για τη δράση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλ-
λοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς



Ύψος ενίσχυσης:
Για τις δύο πρώτες παρεµβάσεις το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 110000%% του
συνολικού προqπολογισµού, ενώ για την τρίτη παρέµβαση «Ενίσχυση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς
– στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλι-
σµού, µουσικών οργάνων, στολών» το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 7755%%.

Ύψος επένδυσης:
Όσον αφορά στα έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα
διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις)
το συνολικό κόστος ανέρχεται έως 550000..000000ÈÈ. Όσον αφορά τη δεύτερη δράση το συ-
νολικό κόστος ανέρχεται έως 330000..000000ÈÈ. Τέλος για τη δράση των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων το συνολικό κόστος ανέρχεται έως 3300..000000ÈÈ. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέ-
ον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών ή λοιποί φορείς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ:: οοιι ααννωωττέέρρωω δδρράάσσεειιςς δδεενν µµπποορροούύνν νναα ααφφοορροούύνν εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή δδρραασσττηη--
ρριιόόττηητταα κκααιι νναα ααπποοφφέέρροουυνν έέσσοοδδαα σσττοουυςς δδιικκααιιοούύχχοουυςς κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ααλλλλάά κκααιι
µµεεττάά ττηηνν υυλλοοπποοίίηησσηη ττοουυ έέρργγοουυ..

L322 – Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς
Στο υποµέτρο εντάσσονται έργα για την αναβάθµιση χωριών σε εφαρµογή συ-
νολικής µελέτης αναβάθµισης και όχι σηµειακές παρεµβάσεις. 
Ειδικότερα, αφορά:
•• βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 

•• αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων 

Βασική προqπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι η ύπαρξη µε-
λέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδει-
ξης του οικισµού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Επιπλέον, οι παρεµ-
βάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περι-
βάλλοντος.
ΤΤοο µµέέττρροο δδεενν εεφφααρρµµόόζζεεττααιι σσεε χχααρραακκττηηρριισσµµέέννοουυςς ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύςς οοιικκιισσµµοούύςς.
Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρω-
θεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης).

ΒΒ.. ∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι
Για την πρώτη δράση ΟΤΑ α΄ βαθµού.
Για τη δεύτερη δράση, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες του
ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση.

ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς
Ύψος ενίσχυσης:
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι το 110000%% του συνολικού προqπολογισµού για
τη δράση βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και 6600%% για τη δράση της
αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων.
Ύψος επένδυσης:
Ο προqπολογισµός θα ανέρχεται έως 11..000000..000000ÈÈ συνολικά ανά οικισµό και 4400..000000ÈÈ
για κάθε παρέµβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ:: οοιι ααννωωττέέρρωω δδρράάσσεειιςς δδεενν µµπποορροούύνν νναα ααφφοορροούύνν εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή δδρραασσττηη--
ρριιόόττηητταα κκααιι νναα ααπποοφφέέρροουυνν έέσσοοδδαα σσττοουυςς δδιικκααιιοούύχχοουυςς κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ααλλλλάά κκααιι
µµεεττάά ττηηνν υυλλοοπποοίίηησσηη ττοουυ έέρργγοουυ..
L323 – ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς
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ΑΑ.. ΠΠεεδδίίοο ΕΕφφααρρµµοογγήήςς
Στο υποµέτρο εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
•• ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήµαν-

ση µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την
προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις πε-
ριβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

•• ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα
(όπως βρύσες, γεφύρια).

•• ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών 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).

•• ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκα-
τάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε εν-
δηµικά είδη).

•• Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-συλλο-
γές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κλη-
ρονοµιά

Η πρώτη δράση εφαρµόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές Natura 2000.

Ως προς τα έργα της διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθµισης πολιτισµικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

αα)) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά,

ββ)) να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν
στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος,

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

Επιπλέον, τα έργα της τρίτης δράσης (µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) θα πρέπει:

αα)) να διατηρήσουν τη µη παραγωγική τους δραστηριότητα,

ββ)) να µη χρησιµοποιούνται / χρησιµοποιηθούν ως κατοικία.

ΒΒ.. ∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι
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.
Για τη τρίτη δράση (µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια), ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα
και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυ-
σικά και νοµικά πρόσωπα.

ΓΓ.. ΎΎψψοοςς εεννίίσσχχυυσσηηςς –– ΣΣυυννοολλιικκόό ΚΚόόσσττοοςς
Ύψος ενίσχυσης:
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι το 110000%% του συνολικού προqπολογισµού,
εκτός της τρίτης δράσης (µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) που ανέρχεται στο 7755%%.

Ύψος επένδυσης:
Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει µέχρι 330000..000000 ÈÈ εκτός της
τρίτης δράσης (µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) που µπορεί να ανέλθει µέχρι 220000..000000 ÈÈ.. Τα
ανωτέρω ποσά είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών
ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ:: οοιι ααννωωττέέρρωω δδρράάσσεειιςς δδεενν µµπποορροούύνν νναα ααφφοορροούύνν εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή δδρραα σσττηη--
ρριιόόττηητταα κκααιι νναα ααπποοφφέέρροουυνν έέσσοοδδαα σσττοουυςς δδιικκααιιοούύχχοουυςς κκααττάά ττηη δδιιάάρρκκεειιαα ααλλλλάά κκααιι
µµεεττάά ττηηνν υυλλοοπποοίίηησσηη ττοουυ έέρργγοουυ..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ



ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ  ΚΚ ΛΛ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΥΥ  

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

Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

Παραγωγή ζαχαρωδών προpόντων 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 προpόντων 

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 προpόντων 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, προpόντων καθαρισµού και στίλβωσης  

Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 

Κατασκευή άλλων κεραµικών προpόντων 

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 λαpκής 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 κλωστοqφαντουργικών και γούνινων προpόντων  

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 

ΟΟ ααννωωττέέρρωω ππίίνναακκααςς εείίννααιι εεννδδεειικκττιικκόόςς κκααιι όόχχιι δδεεσσµµεευυττιικκόόςς.. ΣΣεε ππεερρίίππττωωσσηη πποουυ κκάάπποοιιοοςς ττοοµµέέααςς

ήή κκλλάάδδοοςς δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν δδεενν ααννααφφέέρρεεττααιι σσττοονν ππααρρααππάάννωω ππίίνναακκαα,, οο υυπποοψψήήφφιιοοςς εεππεεννδδύύττηηςς

µµπποορρεείί νναα ζζηηττήήσσεειι εεγγγγρράάφφωωςς δδιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς ααππόό ττηηνν ΟΟ..ΤΤ..∆∆.. ττοο ααρργγόόττεερροο ππέέννττεε ((55)) εερργγάάσσιιµµεεςς

ηηµµέέρρεεςς ππρριινν ττηηνν εεκκππννοοήή ττηηςς κκααττααλληηκκττιικκήήςς ηηµµεερροοµµηηννίίααςς υυπποοββοολλήήςς κκααιι εεφφόόσσοονν έέχχοουυνν ζζηηττηηθθεείί

ττοουυλλάάχχιισσττοονν δδέέκκαα ((1100)) ηηµµέέρρεεςς ππρριινν ττηηνν ηηµµεερροοµµηηννίίαα ααυυττήή ((κκααττααλληηκκττιικκήή ηηµµεερροοµµηηννίίαα υυπποοββοολλήήςς))..
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