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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ  

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER  

ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ (ΟΣΓ): 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» 
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ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ  

ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ΠΑΑ                

2007-2013 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές 

LEADER 
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ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 

 

Τπνκέηξν L123:  Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ 

Γξάζε L123α:  Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

Τπνκέηξν L311:  Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Γξάζε L311-1:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. 

Γξάζε L311-2:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

Γξάζε L311-3:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ. 

Γξάζε L311-5:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο 
εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ. 

Γξάζε L311-7:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ 
α΄ κεηαπνίεζε. 

Τπνκέηξν L312:  ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

Γξάζε L312-1:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ. 

Γξάζε L312-3:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά 
ηελ α΄ κεηαπνίεζε. 

Γξάζε L312-5:  Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνκίαο. 

Τπνκέηξν L313:  Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γξάζε L313-2:  ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ. 

Γξάζε L313-4:  Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ. 

Γξάζε L313-5:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. 

Γξάζε L313-6:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

Γξάζε L313-8:  Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο 
κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο). 

Τπνκέηξν L321:  Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ. 

Γξάζε L321-3:  Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 
ηνπηθήο θιεξνλνκηάο - ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, 
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ. 

Τπνκέηξν L322:  Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ. 

Γξάζε L322-1:  Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

Γξάζε L322-2:  Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε. 

Τπνκέηξν L323:  Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Γξάζε L323-1:  Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ φπσο βειηίσζε - ζήκαλζε 
κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο. 

Γξάζε L323-2α:  Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο 
ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο βξχζεο, γεθχξηα). 

Γξάζε L323-4:  Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία - ζπιινγέο - 
εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 
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Τπνκέηξν L123:  Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ 

Γξάζε L123α:  Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ηε πεξηνρή παξέκβαζεο παξάγνληαη πςειήο πνηφηεηαο γεσξγηθά πξνηφληα φπσο ειαηφιαδν, 
θξαζί, γάια, κέιη, πξψηκα θεπεπηηθά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θιπ. 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ηνπ ππνκέηξνπ 123α, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο 2007-2013 (ΠΑΑ). 

Η ελίζρπζε παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ηφζν νη πξψηεο χιεο, φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο 
επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Παξάξηεκα I ηεο πλζήθεο. 

Οη θιάδνη πξσηνγελνχο παξαγσγήο πνπ εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 123α «Αχμεζε ηεο 
αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο ΚΤΑ 401/10-3-2010 θαη 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο. 

Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε: 

α) επελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο 
Δ.Δ. 

β) επελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο 
θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ κειηνχ. 

γ) επελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ. 

δ) επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα. 

ε) επελδχζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΚΟΑ. 

Οη παξεκβάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνπ χςνπο θαη εηδηθφηεξα ζπλνιηθνχ θφζηνπο κέρξη ην χςνο ησλ 
500.000 €. 

Γελ παξέρεηαη ζηήξημε ζε επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο 
αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θνηλνπξαμίαο. 

Η Γξάζε αθνξά πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο επέλδπζεο, ηηο 
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή, ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη 
ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο ζε πνιχ 
κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 
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ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

2. θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήησλ. 

3. πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηε 
ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

4. εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο 
επέλδπζεο. 

5. αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ – ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο 
πξνο ην ρψξν ηππνπνίεζεο - κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ 
κφλν γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

6. γεληθά έμνδα, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, ινηπέο δαπάλεο έθδνζεο άδεηαο 
δφκεζεο, δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ 
ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε 
δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε) θαη άδεηεο πέξαλ ησλ 
παξαπάλσ δαπαλψλ θαη κέρξη νξίνπ 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

7. δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ), θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζε 
αλαγλσξηζκέλνπο, απφ ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα, νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή 
πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 

8. αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επίπισλ γξαθείνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα ζχλδεζε κε 
επξπδσληθέο ππνδνκέο δηαδηθηχνπ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 
θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

9. θαηαζθεπή θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 50.000. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Αγνξά νηθνπέδνπ. 

2. Αγνξά ή απφθηεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα παιηέο ή 
θαηλνχξγηεο θαη ηελ πηζαλή πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπο. 

3. Πξνζσξηλά έξγα κε ακέζσο ζπλδεφκελα κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο (π.ρ. πξνζσξηλφ 
ππφζηεγν γηα ηε θχιαμε πιηθψλ, θ.ιπ). 

4. πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη πάζεο θχζεσο θφξνη θαη δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο επέλδπζεο. 

5. Δμνπιηζκφ αλαςπρήο (ηειενξάζεηο, video, θ.ιπ). 

6. Αγνξά νρεκάησλ ελ γέλεη εθηφο ησλ εηδηθψλ θαη αλαγθαίσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

7. Λνηπφο εμνπιηζκφο γξαθείσλ (αξηζκνκεραλέο, θσηνηππηθά, έπηπια θ.ιπ.) εθηφο ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζην ζεκείν 8 ηεο παξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ. 

8. Αγνξά πιηθψλ απνζβέζηκσλ ζε δηάξθεηα κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. 

9. Με θπζηθέο επελδχζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ θάζε 
είδνπο ζε βάξνο ησλ δηθαηνχρσλ. 

10. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζεκείν 7 ηεο παξαγξάθνπ (α) 
αλσηέξσ. 
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11. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε άδεηα αλέγεξζεο ησλ θηηξίσλ, νη ακνηβέο ησλ κεραληθψλ θαη αξρηηεθηφλσλ 
γηα ηηο κειέηεο, θαζψο θαη νη εδαθνηερληθέο κειέηεο είλαη επηιέμηκεο θαη δχλαληαη λα 
εληζρχνληαη, ελψ ε αζθάιηζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 

12. Απνδεκηψζεηο πνπ πιεξψλνληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζε ηξίηνπο γηα απαιινηξηψζεηο, 
εθθξεκφηεηεο θ.ιπ. 

13. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 
71, παξ. 3 (α) ηνπ Καλ(ΔΚ) 1698/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

14. Έξγα ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

15. Αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

16. Δξγαζίεο πξάζηλνπ (δελδξνθπηεχζεηο, γθαδφλ, θ.ιπ.) θαζψο θαη έξγα δηαθφζκεζεο. 

17. Έξγα νδνπνηίαο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο πέξαλ ησλ 
απνιχησο αλαγθαίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κνλάδαο. 

18. Ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαξχλζεσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
πιεξσηέεο απφ ην δηθαηνχρν ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εθηφο αλ απηφ πξνζιακβάλεηαη εηδηθά γηα 
λα εξγαζηεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη λα απνιπζεί κε ηελ 
νινθιήξσζή ηεο. 

19. Γεληθά έμνδα άλσ ηνπ 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

20. Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζε ηνκείο φπνπ ππάξρεη πεξηνξηζκφο 
ζηελ παξαγσγή απφ ηηο ΚΟΑ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

21. Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ απιή αληηθαηάζηαζε. 

22. Γαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο αξρηθήο ζέζεο ζε πεξηπηψζεηο κεηεγθαηάζηαζεο θαη θφζηνο 
απνμήισζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ παιαηνχ εμνπιηζκνχ ή κέξνο απηνχ ζηε λέα ζέζε. 
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Τπνκέηξν L311:  Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Γξάζε L311-1:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθόηεηαο ππνδνκώλ 

δηαλπθηέξεπζεο. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο κηθξήο 
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο.  

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηε ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά 
πξνηφληα, παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή 
πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - 
κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Οη επελδχζεηο γηα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πινπνηνχληαη 
ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κε αξηζκφ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ 
670/Β/10.4.2009) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη 
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (λπλ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ) θαη ηεο κε αξηζκφ 3427/722/9-6-2010 (ΦΔΚ 
894/Β/22.6.2010) ηξνπνπνίεζε ηεο.  

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 600.000 € θαη ε δπλακηθφηεηα έσο 40 θιίλεο. 

ηε Γξάζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ θαιχπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 
L123 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ Μέηξνπ 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή 
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί 
εξγάηεο. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.  

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L311:  Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Γξάζε L311-2:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ 
εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.  

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ρψξνπο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ηε ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά πξνηφληα 
θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε 
θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηε Γξάζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ θαιχπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 
L123 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ Μέηξνπ 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή 
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί 
εξγάηεο. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L311:  Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Γξάζε L311-3:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ. 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε αγξνθηήκαηα ηα νπνία: 

α) ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά 
ζε θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ 
θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

β) ζα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο παξαδνζηαθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο (νπσξνθφξα, θεπεπηηθά, 
ακπέιηα, βφηαλα, αξσκαηηθά θπηά θ.ιπ), εγθαηαζηάζεηο φπσο ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο, ρψξν 
εζηίαζεο κε ηελ αμηνπνίεζε θπξίσο ησλ πξνηφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, ρψξν πξνβνιήο ησλ 
πξνηφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, κνπζεηαθφ ρψξν αλάδεημεο ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο, 
εγθαηαζηάζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θ.ιπ.  

γ) ζα παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. 
πεδνπνξηθέο ή πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αγξνηηθέο αζρνιίεο θ.ιπ).  

ηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα ε ειάρηζηε απαηηνχκελε έθηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 
20 ζηξεκκάησλ. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο απηέο πινπνηνχληαη 
ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κε αξηζκφ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ 
670/Β/10.4.2009) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη 
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (λπλ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ) θαη ηεο κε αξηζκφ 3427/722/9-6-2010 (ΦΔΚ 
894/Β/22.6.2010) ηξνπνπνίεζε ηεο. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 € ή 600.000 € εθφζνλ πεξηιακβάλεη θαη 
ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο δπλακηθφηεηαο έσο 40 θιίλεο. 

ηε Γξάζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ θαιχπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 
L123 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ Μέηξνπ 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή 
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί 
εξγάηεο. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 
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ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

Δπηπιένλ, επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη θαη νη αθφινπζεο: 

1. Δγθαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ αγξνθηήκαηνο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε θαζεηνπνίεζε αθνξά κεηαπνίεζε πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο 
πλζήθεο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην ππνκέηξν 123 θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 30% ηνπ 
ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

2. Γεκηνπξγία ρψξνπ πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο. 

3. Γεκηνπξγία κνπζεηαθνχ ρψξνπ γηα έθζεζε κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ κε ζηφρν ηελ 
αλάδεημε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη΄ εμαίξεζε ηεο αγνξάο παιαηνχ 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L311:  Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Γξάζε L311-5:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, 

ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδώλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθώλ 

κνλάδσλ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ 
νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €. 

ηε Γξάζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ θαιχπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 
L123 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ Μέηξνπ 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή 
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί 
εξγάηεο. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L311:  Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Γξάζε L311-7:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδώλ 

δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 
παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηε Γξάζε απηή δελ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Γξάζεο L123α. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €. 

ηε Γξάζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ θαιχπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ Τπνκέηξνπ 
L123 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ Μέηξνπ 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή 
απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί 
εξγάηεο. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L312:  ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. 

Γξάζε L312-1:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθώλ κνλάδσλ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ 
κνλάδσλ κε έκθαζε ζηε παξαγσγή παξαδνζηαθψλ ή θαηλνηνκηθψλ πξνηφλησλ πνπ είλαη 
αληαγσληζηηθά θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ηνπηθή παξάδνζε θαη ηηο ηερληθέο ηεο πεξηνρήο. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008. 

 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη ίδηεο κε ηεο δξάζεο 311-1. 
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Τπνκέηξν L312:  ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. 

Γξάζε L312-3:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

εηδώλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 
παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηε Γξάζε απηή δελ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Γξάζεο L123.  

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008. 

 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L312:  ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. 

Γξάζε L312-5:  Γηθηύσζε νκνεηδώλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ όισλ ησλ 

θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε λέσλ ή ν εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ δηθηχσλ 
νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο απαηηνχκελεο θξίζηκεο 
κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζε αληηθείκελν πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα 4. 

ε πεξίπησζε επηινγήο πξφηαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ππφ ζχζηαζε θνξέα γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ ΟΣΓ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχζηαζε δηαθξηηνχ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 € ή 100.000 € εάλ ζην έξγν δελ 
πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο γηα ηε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ηε θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008. 

 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο, εκςχρσζεο, ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ - κειψλ. 

2. Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ειεθηξνκεραλνινγηθφο θαη 
ινηπφο απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

3. Γεκηνπξγία θνηλψλ εξγαζηεξίσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ ή ησλ πξψησλ πιψλ, 
εμνπιηζκφο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο (π.ρ. παγνιεθάλεο), ζπζηήκαηα δηαλνκήο, απηνθίλεηα 
κεηαθνξάο α΄ χιεο θ.ιπ. 

4. Δθπφλεζε κειέηεο έξεπλαο ηεο αγνξάο, κειέηεο κάξθεηηλγθ γηα πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη κέρξη πνζνζηνχ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
έξγνπ. 
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5. Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, φπσο ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, αμηνπνίεζε ηνπ 
δηαδηθηχνπ, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θ.ιπ. ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ. 

6. Γηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ θαη βξάβεπζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πξσηφηππσλ εθαξκνγψλ. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L313:  Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γξάζε L313-2:  ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

Η αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο πξέπεη απαξαίηεηα λα 
ζπλνδεχεηαη απφ δξάζεηο ζήκαλζεο ησλ αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ ησλ πεξηνρψλ.  

Όπσο έρεη πξνθχςεη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ γηα ηε θαζνδήγεζε πξνο 
έλαλ πξννξηζκφ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ θαζψο νη πηλαθίδεο ιεηηνπξγνχλ θαη σο 
πξνβνιή ηνπ ελ ιφγσ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο.  

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ζήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 300.000 €.  

Οη παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη εληφο πεξηνρψλ NATURA 
2000. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο 
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ 
ραξαθηήξα. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 100% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 20% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 80% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  0% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Γαπάλεο εθπφλεζεο απαηηνχκελσλ κειεηψλ. 

2. Γαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L313:  Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γξάζε L313-4:  Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

πεξηνρώλ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

Η πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ θπζηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 
δηακνξθψλνπλ ηε ηαπηφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα ελφο ηφπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη ζε απηφλ, 
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ.  

Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πεξηιακβάλνπλ ην πινχζην πνιηηηζηηθφ 
απφζεκα, ηελ χπαξμε πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, ηε γξαθηθφηεηα ηεο ππαίζξνπ, ηα ηνπηθά 
πξντφληα πνηφηεηαο θ.ιπ. 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

Σν πξντφλ ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ δε δχλαηαη λα δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε. Γηα ην ιφγν απηφ 
ζην αληίζηνηρν πιηθφ αλαγξάθεηαη φηη δηαλέκεηαη δσξεάλ.  

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 100.000 €. 

Οη παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη εληφο πεξηνρψλ NATURA 
2000. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο 
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ 
ραξαθηήξα. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 70% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 14% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 56% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  30% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ θαη δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη δεκηνπξγία 
ληνθηκαληέξ. 

2. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε έληππα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζε ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο. 

3. Αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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4. πκκεηνρή ζε αλαγλσξηζκέλεο ζεκαηηθέο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα ή άιια ζε θξάηε 
κέιε ηεο Δ.Δ, φπσο επίζεο θαη ζε εκεξίδεο-εθδειψζεηο θ.ιπ. ζηελ Διιάδα θαη κε πνζνζηφ 
κέρξη 20% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο πξφηαζεο. 

5. Γηεμαγσγή εκεξίδσλ - εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο. 

6. Οξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ Σχπνπ. 

7. Γαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο δεκνζηνγξάθσλ γεληθνχ θαη εηδηθνχ Σχπνπ. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L313:  Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γξάζε L313-5:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθόηεηαο ππνδνκώλ 

δηαλπθηέξεπζεο. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο κηθξήο 
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο.  

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηε ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά 
πξνηφληα, παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή 
πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - 
κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Οη επελδχζεηο γηα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πινπνηνχληαη 
ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κε αξηζκφ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ 
670/Β/10.4.2009) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη 
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (λπλ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ) θαη ηεο κε αξηζκφ 3427/722/9-6-2010 (ΦΔΚ 
894/Β/22.6.2010) ηξνπνπνίεζε ηεο.  

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 600.000 € θαη ε δπλακηθφηεηα έσο 40 θιίλεο. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L313:  Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γξάζε L313-6:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ 
εζηίαζεο θαη αλαςπρήο.  

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ρψξνπο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ηε ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο (φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο), αμηνπνηνχλ ηνπηθά πξνηφληα 
θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά θπζηθά ή πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ή θνληά ζε 
θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - κνλνπάηηα θαη έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L313:  Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γξάζε L313-8:  Ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ 

(ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ρώξνη 

αζινπαηδηώλ, ρώξνη γεπζηγλσζίαο). 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

Η παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πξνυπνζέηεη 
ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ, ηελ επηκήθπλζε ηνπ 
ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο.  

ηε πεξηνρή παξέκβαζεο ην θχξην δεηνχκελν είλαη ε ελζσκάησζε ζηε θνηλσληθή δσή, 
πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε παξάηαζε ηεο παξακνλήο 
ησλ επηζθεπηψλ, ηε δηεχξπλζε ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ απνηεινχλ ηνπο ελ δπλάκεη 
επηζθέπηεο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ.  

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζεί ε ίδξπζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο 
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο). 

ηε Γξάζε απηή δελ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ εληζρχνληαη απφ ηηο δξάζεηο L313-5 θαη L313-6. 

ηε πεξίπησζε πνπ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζα δίδεηαη ζρεηηθή πξηκνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε είλαη 300.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 50% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 10% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 40% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  50% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L321:  Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό. 

Γξάζε L321-3:  Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη εθδειώζεσλ αλάδεημεο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο - ζηήξημε πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ 

γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, κνπζηθώλ 

νξγάλσλ, ζηνιώλ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη εθδειψζεηο αλάδεημεο θαη 
δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη πνιηηηζηηθνί θνξείο γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, 
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζηνιψλ. 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ζεκαληηθέο θαη επξείαο απήρεζεο εθδειψζεηο θαζψο θαη ζε 
εθδειψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ζεκαληηθήο αμίαο ηνπηθά πξνηφληα.   

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 30.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο 
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 75% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 15% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 60% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  25% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Γαπάλεο ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πιηθνχ δεκνζηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο ησλ 
εθδειψζεσλ (θπιιάδηα, αθίζεο θ.α). 

2. Έμνδα δεκηνπξγίαο θαη θαηαρψξεζεο δηαθεκίζεσλ γηα ηελ εθδήισζε ζε έληππα θαη 
ειεθηξνληθά ΜΜΔ. 

3. Έμνδα κίζζσζεο ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ. 

4. Γαπάλεο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ απηψλ (θηλεηά ρσξίζκαηα, πξνζήθεο, θσηηζκνί, 
πεξίπηεξα πξνβνιήο θαη πιεξνθφξεζεο θ.ιπ.). 

5. Αγνξά εμνπιηζκνχ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθδειψζεσλ (video, 
νζφλεο πξνβνιήο, κεραλήκαηα ήρνπ θ.ιπ). 

6. Παξαγσγή εθζεζηαθνχ πιηθνχ (καθέηεο, θσηνγξαθήζεηο θ.ιπ.). 

7. Έξεπλα / Καηαγξαθή πνιηηηζηηθψλ, ιανγξαθηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θιεξνλνκηάο κε 
ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημή ηνπο. 
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8. Έμνδα γηα ηε ζπκκεηνρή παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ, ρνξεπηηθψλ θαη ζεαηξηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
ή ηελ νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ (ζέαηξν, ρνξφο, θσηνγξαθία θ.α.), εθφζνλ 
εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο ησλ 
δαπαλψλ απηψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εθδήισζεο. 

9. Γαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή - αγνξά παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή - αγνξά 
παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθδειψζεσλ απηψλ. 

10. Γαπάλεο γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή σο πξνο ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (Η/Τ, 
fax, έπηπια γξαθείνπ - βηβιηνζήθεο) κφλν απφ ζπιινγηθνχο θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο έρεη ηελ έδξα ηνπ (κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ 
ηνπ) ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ππνκέηξνπ θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 10% 
ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εθδήισζεο. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L322:  Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηώλ. 

Γξάζε L322-1:  Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ έξγα βειηίσζεο θαη αλάπιαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο είλαη ε χπαξμε κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο 
αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ 
αλαβάζκηζεο απηνχ. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 3 ηνπ παξφληνο.  

Οη παξεκβάζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά 
δίθηπα (π.ρ. χδξεπζεο, απνρέηεπζεο). 

Η Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά νηθηζκφ είλαη 1.000.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

ΟΣΑ α' βαζκνχ. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 100% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 20% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 80% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  0% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Γαπάλεο εθπφλεζεο απαηηνχκελσλ κειεηψλ. 

2. Γαπάλεο θαηαζθεπήο. 

3. Γαπάλεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L322:  Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηώλ. 

Γξάζε L322-2:  Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ έξγα απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο είλαη ε χπαξμε κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο 
αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ 
αλαβάζκηζεο απηνχ. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 3 ηνπ παξφληνο.  

Οη παξεκβάζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά 
δίθηπα (π.ρ. χδξεπζεο, απνρέηεπζεο). 

Η Γξάζε δελ αθνξά κνπζεία. 

Η Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο θηηξίνπ γηα θνηλσθειή ζθνπφ 
είλαη 300.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 100% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 20% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 80% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  0% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Γαπάλεο εθπφλεζεο απαηηνχκελσλ κειεηψλ. 

2. Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δαπάλεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πδξαπιηθψλ 
εξγαζηψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζέξκαλζεο θ.ιπ. 

3. Γαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, φπσο ηζνπεδψζεηο, δηακνξθψζεηο, ζπλδέζεηο κε δίθηπα 
θνηλήο σθέιεηαο, πεξηθξάμεηο, θσηηζκφο, θπηεχζεηο, θ.ιπ. 

4. Γαπάλεο αγνξάο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη 
εγθαηάζηαζεο. 

5. Γαπάλεο αγνξάο ινηπνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.  

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L323:  Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Γξάζε L323-1:  Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρώλ όπσο βειηίσζε - 

ζήκαλζε κνλνπαηηώλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο 

θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακόξθσζε ζέζεσλ ζέαο 

θαζώο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη 
αλαβάζκηζε πεξηνρψλ φπσο βειηίσζε - ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά 
έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη 
δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

Η Γξάζε εθαξκφδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura 2000. 

Η Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 300.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο 
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ 
ραξαθηήξα. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 100% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 20% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 80% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  0% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Γαπάλεο εθπφλεζεο απαηηνχκελσλ κειεηψλ. 

2. Γαπάλεο γηα εξγαζίεο δηακφξθσζεο πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ, ζέζεσλ ζέαο - παξαηήξεζεο 
θαη ρψξσλ δαζηθήο αλαςπρήο, θπηνηερληθέο εξγαζίεο. 

3. Γαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (φπσο πηλαθίδεο, 
εμνπιηζκφο παξαηήξεζεο, εμνπιηζκφο δαζηθήο αλαςπρήο). 
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4. Δλέξγεηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο / επαηζζεηνπνίεζεο: δαπάλεο εηζεγεηψλ, δαπάλεο 
ζρεδηαζκνχ θαη αλαπαξαγσγήο ελεκεξσηηθνχ - εθπαηδεπηηθνχ - πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, 
δαπάλεο δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο, 
θαηαρσξήζεηο ζε ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο, δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, δαπάλεο κίζζσζεο επνπηηθνχ πιηθνχ, 
εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο (κηθξνθσληθέο 
εγθαηαζηάζεηο, πξνβνιείο, video θ.ιπ.). 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L323:  Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Γξάζε L323-2α:  Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα (όπσο βξύζεο, γεθύξηα). 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη 
αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ 
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο βξχζεο, γεθχξηα θ.ιπ). 

Γηα ηα έξγα πνπ εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 

α) λα εμαζθαιίδεηαη ε επρεξήο πξφζβαζε ζε απηά. 

β) λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 
ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

γ) λα κελ αθνξνχλ αλαθαηαζθεπή απφ ίρλε ή εξείπηα θηηζκάησλ. 

Η Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 300.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο 
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ 
ραξαθηήξα. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 100% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 20% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 80% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  0% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Γαπάλεο γηα κειέηεο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 
εθπφλεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κειεηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ 
θηηζκάησλ θαη ινηπψλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κειέηεο απνηχπσζεο, αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, ειεθηξνκεραλνινγηθέο, 
δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, κειέηεο θσηηζκνχ θ.ιπ.  

ηελ θαηεγνξία ησλ κειεηψλ εληάζζνληαη επίζεο εηδηθέο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη ιφγσ ηεο 
ηδηνκνξθίαο ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο - πξνζηαζίαο φπσο εδαθνηερληθέο κειέηεο (εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο ζεκειηψζεσλ) θ.ιπ. 
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2. Γαπάλεο θαηαζθεπψλ. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ην νπνίν 
αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο αληίζηνηρεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο 
θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαζαηξέζεηο, απνθαηάζηαζε ζηαηηθήο επάξθεηαο - ελίζρπζε θέξνληα 
νξγαληζκνχ, εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαη επηρξίζκαηα, αληηθαηάζηαζε ζηέγεο, εμσηεξηθψλ 
θνπθσκάησλ, ρξσκαηηζκνί ησλ φςεσλ θαη γεληθφηεξα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο 
ησλ φςεσλ ηνπ θηηξίνπ.  

Δπίζεο δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 
αληηθαηάζηαζε δαπέδσλ, εζσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ, εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ, εζσηεξηθψλ 
ρξσκαηηζκψλ, αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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Τπνκέηξν L323:  Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Γξάζε L323-4:  Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία- 

ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο ζα εληζρπζνχλ παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο 
ζε κνπζεία - ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά. 

Η Γξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά έξγν είλαη 300.000 €. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013 (ππ’ αξηζ. 401/2010 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - ΦΔΚ 355/Β/30-3-2010). 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ: 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο 
κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα. 

ΠΟΟΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

Πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε): 100% 

- Δζληθή ζπκκεηνρή (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ): 20% 

- Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο): 80% 

Ιδησηηθή ζπκκεηνρή:  0% 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο LEADER.   

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ: 

α) Δπηιέμηκεο δαπάλεο: 

1. Γαπάλεο εθπφλεζεο απαηηνχκελσλ κειεηψλ. 

2. Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δαπάλεο νηθνδνκηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζέξκαλζεο θ.ιπ. 

3. Γαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, φπσο ηζνπεδψζεηο, δηακνξθψζεηο, ζπλδέζεηο κε δίθηπα 
θνηλήο σθέιεηαο, πεξηθξάμεηο, θσηηζκφο, θπηεχζεηο, θ.ιπ. 

4. Γαπάλεο πξνκήζεηαο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη 
εγθαηάζηαζεο. 

5. Γαπάλεο πξνκήζεηαο ινηπνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

β) Με επηιέμηκεο δαπάλεο: 

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

 

1. ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

α) Γηα ηηο Γξάζεηο L311-1, L311-2, L311-3, L313-5, L313-6 θαη L313-8 

1. Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δαπάλεο νηθνδνκηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζέξκαλζεο θ.ιπ. 

2. Γαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηζνπεδψζεηο, δηακνξθψζεηο, ζπλδέζεηο κε 
δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, πεξηθξάμεηο, θσηηζκφο, θπηεχζεηο, θ.ιπ. 

3. Γαπάλεο αγνξάο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κέρξη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ αμία. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 
κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. 

4. Γαπάλεο αγνξάο ινηπνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγνξάο παξαδνζηαθψλ μχιηλσλ ζθαθψλ, ινηπψλ ζθαθψλ κφλν γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη δαπάλεο γηα ηελ αγνξά 
αιφγσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πεξηήγεζεο. 

5. Γαπάλεο αγνξάο νρεκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά 
εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ε αλαγθαηφηεηά ηνπο. 

6. Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηα αλσηέξσ φπσο, ακνηβέο κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, 
δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, φπσο νηθνδνκηθή άδεηα, δαπάλεο γηα κειέηεο 
ζθνπηκφηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ θ.ιπ. Οη αλσηέξσ 
δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 

7. Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, φπσο ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, ε αμηνπνίεζε 
ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κε πνζνζηφ κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

8. Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο 
δηθαηνχρνπο ζε αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ απηψλ θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 3% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

β) Γηα ηηο Γξάζεηο L311-5, L311-7, L312-1 θαη L312-3  

1. Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δαπάλεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πδξαπιηθψλ 
εξγαζηψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζέξκαλζεο θ.ιπ. 

2. Γαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηζνπεδψζεηο, δηακνξθψζεηο, ζπλδέζεηο κε 
δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, πεξηθξάμεηο, θσηηζκφο, θπηεχζεηο, θ.ιπ. 

3. Γαπάλεο αγνξάο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κέρξη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ αμία. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 
κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. 

4. Γαπάλεο αγνξάο ινηπνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

5. Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηα αλσηέξσ φπσο, ακνηβέο κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, 
δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, φπσο νηθνδνκηθή άδεηα, δαπάλεο γηα κειέηεο 
ζθνπηκφηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ θ.ιπ. Οη αλσηέξσ 
δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 

6. Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, φπσο ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, ε αμηνπνίεζε 
ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

7. Γαπάλεο αγνξάο εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ 
εληφο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. αλπςσηηθά κεραλήκαηα θ.ιπ.), ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο 
είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφ ην είδνο ηεο επέλδπζεο. 
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8. Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο 
δηθαηνχρνπο ζε αλαγλσξηζκέλνπο, απφ ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα, νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο 
γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 3% ηνπ ζπλνιηθνχ 
θφζηνπο. 

2. ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Γηα φιεο ηηο Γξάζεηο ησλ Τπνκέηξσλ 311, 312, 313, 321, 322 θαη 323 κε επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη 
νη αθφινπζεο: 

1. Απφθηεζε νηθνπέδσλ, εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (αγνξά, κίζζσζε 
θ.ιπ). 

2. Κφζηνο ζχληαμεο θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο. 

3. πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη πάζεο θχζεσο θφξνη θαη δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηνπ 
δηθαηνχρνπ. 

4. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 
71, παξ. 3 (α) ηνπ Καλ (ΔΚ) 1698/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Η αγνξά κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηηο δξάζεηο ελζάξξπλζεο ηνπξηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππνκέηξνπ L311 θαη L313 θαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα θηίζκαηα ηα 
νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθά θαη δηαηεξεηέα είλαη επηιέμηκε ε αγνξά ή 
επηζθεπή παιαηνχ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη πνζνζηνχ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

6. Γαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ νη νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ. 

7. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ έξγσλ (ακνηβέο πξνζσπηθνχ, αλαιψζηκα 
θ.ιπ). 

8. Βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ηνπο ζε ηπρφλ απαηηήζεηο ηεο δηθηχσζεο. 

9. Γαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εληζρχνληαη. 

10. Γαπάλε γηα ηε κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη 
αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή γηα ην ζρέδην αλαβάζκηζεο. 

11. Αγνξά νρεκάησλ πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο 
επηιέμηκσλ δαπάλεο. 

12. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
ηεθκεξηψλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ απφ ρψξεο ηεο 
Δ.Δ. 

13. Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

 

ΔΝΗΥΤΟΜΔΝΟΗ ΣΟΜΔΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΓΡΑΖ L123α  

 

1. ΣΟΜΔΑ: ΚΡΔΑ 

Γξάζε 1.1.: Δθζπγρξνληζκφο, ζπκπιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο κε ή 
ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ψζηε λα πιεξνχλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία. 

Γξάζε 1.2.: Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ζθαγείσλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 400 ηνλ. θξέαηνο ζε λεζησηηθέο 
πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ζθαγεηνηερληθή ππνδνκή (πιελ Κξήηεο θαη Δχβνηαο). 

Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ 
ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ. 

Γξάζε 1.4.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θξέαηνο ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη 
παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο. 

Γξάζε 1.5.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο 
θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνδνκή, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία 
ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Γξάζε 1.6.: Δθζπγρξνληζκφο - ζπκπιήξσζε, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, κε ή ρσξίο 
κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο (αιιαληνπνηεία - θνλζέξβεο 
θιπ). 

Γξάζε 1.7.: Οινθιήξσζε (β΄ θάζε) ηεο θξεαηαγνξάο Αζελψλ. 

Γξάζε 1.8.: Ίδξπζε - επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 
αδξαλνπνίεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζθαγήο (rendering) ζαλ ζπκπιήξσζε 
κνλάδσλ ζθαγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

Γξάζε 1.9.: Πξνκήζεηα θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ θαη ίδξπζε κηθξψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ζηα κηθξά λεζηά Αηγαίνπ Πειάγνπο γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε εππαζψλ 
θαη λσπψλ πξντφλησλ (θξέαο θαη ινηπά πξντφληα θξέαηνο) κε ζθνπφ ηε ρνλδξεκπνξία ησλ 
πξντφλησλ. 

2. ΣΟΜΔΑ: ΓΑΛΑ 

Γξάζε 2.1.: Ίδξπζε - επέθηαζε ηπξνθνκείσλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ επάξθεηαο 
γάιαθηνο. 

Γξάζε 2.2.: Δθζπγρξνληζκφο ηπξνθνκείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ψζηε λα ηεξνχληαη νη 
βαζηθνί φξνη πγηεηλήο θαη λα πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθά πξντφληα ΠΟΠ, ΠΓΔ ηεο ρψξαο. 

Γξάζε 2.3.: Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο γάιαθηνο κε απαζρνινχκελν δπλακηθφ κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 250 
ππαιιήισλ θαη θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 50 εθ. €, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ κε 
πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Γξάζε 2.4.: Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ 
γάιαθηνο. 

Γξάζε 2.5.: Δθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο 
γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο. 

Γξάζε 2.6.: Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε, κνλάδσλ αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ 
(ηπξφγαια), πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3. ΣΟΜΔΑ: ΑΤΓΑ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ 

3.1. ΤΠΟΣΟΜΔΑ: ΑΤΓΑ 

Γξάζε 3.1.1.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ. 
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Γξάζε 3.1.2.: Δθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ 
ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ. 

Γξάζε 3.1.3: Ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα 
απγά. 

Γξάζε 3.1.4.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ θαη πξντφλησλ πνπ 
ηππνπνηνχληαη κε βάζε αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα (εηδηθέο εθηξνθέο, βηνινγηθά 
θ.ι.π.) ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ. 

3.2. ΤΠΟΣΟΜΔΑ: ΦΑΓΔΗΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΩΝ 

Γξάζε 3.2.1.: Ίδξπζε πηελνζθαγείσλ κε πξψηε χιε πξντφληα πνηφηεηαο, εηδηθψλ πηελνηξνθηθψλ 
εθηξνθψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη 
πξντφληα ζθαγήο. 

Γξάζε 3.2.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ 
πηελνζθαγείσλ θαη θπξίσο ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα βηνινγηθά παξαγφκελα 
ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο. 

Γξάζε 3.2.3.: Ίδξπζε ζθαγείσλ πνπιεξηθψλ ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο. 

Γξάζε 3.2.4.: Δθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε πθηζηακέλσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 
ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ. 

Γξάζε 3.2.5.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ – 
θνπλειηψλ θπξίσο ζε ζπκπιήξσζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζθαγήο πηελψλ θαη θνπλειηψλ. 

Γξάζε 3.2.6.: Ίδξπζε γξακκψλ ζθαγήο θνπλειηψλ - ηλδηάλσλ εληφο πθηζηάκελσλ πηελνζθαγείσλ. 

4. ΣΟΜΔΑ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΕΩΑ 

ΤΠΟΣΟΜΔΑ: ΜΔΛΗ 

Γξάζε 4.1.: Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ 

ηππνπνίεζεο - επεμεξγαζίαο -κεηαπνίεζεο - ζπζθεπαζία κειηνχ. 

Γξάζε 4.2.: Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κειηνχ κφλν ζε νξεηλέο – 
λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο – επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο 
βηνινγηθνχ κειηνχ. 

Γξάζε 4.3.: Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα παξαγσγή 
ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θιπ. 

ηνλ ππνηνκέα ηνπ κειηνχ θακία απφ ηηο αλσηέξσ δξάζεηο δελ εκπίπηεη ζηα πεδία επηιεμηκφηεηαο 
ηνπ Καλ. 797/2004. 

5. ΣΟΜΔΑ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΕΩΑ 

ΤΠΟΣΟΜΔΑ: ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ - ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ 

Γξάζε 5.1.: Ίδξπζε – επέθηαζε ζχγρξνλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ. 

Γξάζε 5.2.: Δθζπγρξνληζκφο, βειηίσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ. 

Γξάζε 5.3.: Ίδξπζε - επέθηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ. 

Γξάζε 5.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ. 

6. ΣΟΜΔΑ: ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 

Γξάζε 6.1.: Δθζπγρξνληζκφο θαζέησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δεκεηξηαθψλ θαη κε εγθαηαζηάζεηο 
αεξηζκνχ ή κε ςπρξφ αέξα. 

Γξάζε 6.2.: Δθζπγρξνληζκφο - βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηψλ απνζεθψλ. 

Γξάζε 6.3.: Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ. 
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Γξάζε 6.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ. 

Γξάζε 6.5.: πκπιήξσζε - εθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ 
απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνχ κε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πξνθαζνξηζκνχ μήξαλζεο & 
ςχμεο. 

Γξάζε 6.6.: Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο - ηππνπνίεζεο ξπδηνχ. 

Γξάζε 6.7.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο 
ξπδηνχ κε εμνπιηζκφ ιείαλζεο, ρξσκαηνδηαινγήο θαη πγξνζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο 
- ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε. 

Γξάζε 6.8.: Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ. 

Γξάζε 6.9.: Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθέο ή νξεηλέο πεξηνρέο. 

7. ΣΟΜΔΑ: ΔΛΑΗΟΤΥΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Α) Διαηφιαδν 

Γξάζε 7.1.: Διαηνηξηβεία 

α) Δθζπγρξνληζκφο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, 
κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη βηνινγηθή πξψηε χιε. 

β) πγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθφηεηα αλάινγε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ. 

γ) Ιδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο απφ βηνινγηθή 
πξψηε χιε. 

Γξάζε 7.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ - ζπζθεπαζηεξίσλ 
ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. 

Γξάζε 7.3.: Ιδξχζεηο - επεθηάζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή επψλπκσλ 
πνηνηηθψλ, εκπνξεχζηκσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ 
πξντφληνο. 

Γξάζε 7.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηψλ ειαηνιάδνπ ρσξίο αχμεζε 
ηεο δπλακηθφηεηαο. 

Β) Άιια Έιαηα 

Γξάζε 7.5.: Ίδξπζε - Δπέθηαζε - Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ζπνξνειαηξγείσλ 
θαη Βηνκεραληψλ ζπνξειαηνπξγίαο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. 

Γελ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ επελδχζεηο κειψλ αλαγλσξηζκέλεο ΟΔΦ πνπ 
αθνξνχλ: 

• Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηαινίπσλ ηεο παξαγσγήο 
ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ, 

• Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο, κε βάζε ζχζηεκα αλάιπζεο 
θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), γηα ηα νπνία ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ είλαη 
ζχκθσλε κε ηα ηερληθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή. 

8. ΣΟΜΔΑ: ΟΗΝΟ 

Γξάζε 8.1.: Δθζπγρξνληζκφο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ρσξίο αχμεζε ηεο 
δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο. 

Γξάζε 8.2.: πγρψλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ (θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, 
ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. 

Γξάζε 8.3.: Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: 

α) ζε πεξηπηψζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε νξεηλέο θαη λεζηψηηθεο πεξηνρέο 

β) κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ απφ πξντφληα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο [Καλ.(ΔΟΚ) 2092/91] 
θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. 
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Γξάζε 8.4.: Πξνζζήθε, εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο νίλνπ ζε νηλνπνηεία γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εκθηάισζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

9. ΣΟΜΔΑ: ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 

I. ην επίπεδν ηεο εκπνξίαο 

Γξάζε 9.1.: Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, 
απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ θαη μεξψλ θαξπψλ. 

Γξάζε 9.2.: Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή κηθξήο δπλακηθφηεηαο 
ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθψλ κε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ κφλν ζηα 
λεζησηηθέο πεξηνρέο (πιελ Κξήηεο θαη Δχβνηαο). 

Γξάζε 9.3.: Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ 
ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ θαη μεξψλ θαξπψλ: 

II. ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο 

Γξάζε 9.7.: Μεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο 

Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: 

• ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 

• ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. 

Γξάζε 9.8.: Μεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, δακάζθελα θ.ι.π.) 

α) Κνλζεξβνπνηεία - Υπκνί θξνχησλ - Απνμεξακέλα θξνχηα 

- Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ 
θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ 
θαη ιαραληθψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: 

• ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 

• ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 

- Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθψλ (πιελ βηνκεραληθήο 
ηνκάηαο), βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

β) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ 
ρπκνπνίεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά: 

• ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 

• ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 

γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξψλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδψλ) ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο. 

δ) Απνμεξακέλσλ θξνχησλ 

Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο θξνχησλ 
(δακάζθελα, βεξίθνθα θιπ). 

ε) Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο καξκειάδσλ θαη 
γιπθψλ θνπηαιηνχ. 

ζη) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ρπκνπνίεζεο 
εζπεξηδνεηδψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: 

• ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, 

• ζηελ ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

• ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. 

Γξάζε 9.9.: Μεηαπνίεζε ιαραληθψλ 

α) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ 
παξαγσγήο ηνπξζηψλ θαη ςεηψλ ιαραληθψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: 
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• ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ 

• ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ 

β) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ 
γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ ιαραληθψλ θχβσλ ή κηγκάησλ απηψλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία. 

Γξάζε 9.10.: Δπελδχζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ 
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηελ 
παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη δσνηξνθψλ. 

Γξάζε 9.11.: Μεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ. 

Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ή θαη κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 
κνλάδσλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο, παζηειηψλ, snaks θ.ι.π. 

Γξάζε 9.12.: Μεηαπνίεζε ζχθσλ - ζηαθίδσλ 

α) Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. 

β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο – απνμήξαλζεο ζχθσλ θαη ζηαθίδσλ. 

III. ηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηψλ 

Γξάζε 9.13.: Δθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηψλ, ρσξίο αχμεζε 
δπλακηθφηεηαο. 

Γξάζε 9.14.: Ίδξπζε - επέθηαζε κνλάδσλ κφλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο θαηαλαισηή θαη 
γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ. 

Γξάζε 9.15.: Μεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, 
γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. 

ΙV. ηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ 

Γξάζε 9.16.: Ιδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, 
ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ή πξνζζήθε γξακκψλ ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο 
κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκφ ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ φπσο: 

• πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο, 

• ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ι.π. 

• άιια λέα πξντφληα 

Γελ είλαη επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ κέηξν 123 Α επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ Σνκέα πνπ 
ππνβάιινληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ή πξναλαγλσξηζκέλεο απφ ηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο 
Οκάδεο Παξαγσγψλ (πλεηαηξηζκνί, ΔΑ, θαζψο θαη Δηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζκέλε Οκάδα 
Παξαγσγψλ). Καη’ εμαίξεζε δχλαηαη λα εληζρπζνχλ επελδπηηθά ζρέδηα: 

• ηα Νεζηά Αηγαίνπ θαη Ινπλίνπ κε ιηγφηεξνπο απφ 3.100 θαηνίθνπο. 

• ηηο πεξηπηψζεηο νκνεηδψλ δξάζεσλ ησλ ΚΟΑ γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ 
κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ( ≥ ) απφ 500.000€. 

10. ΣΟΜΔΑ: ΑΝΘΖ 

Γξάζε 10.1.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκφο ή επέθηαζε 
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. 

α) Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ δξεπηψλ αλζέσλ θαη γιαζηξηθψλ. 

β) Ίδξπζε μεξαληεξίσλ αλζέσλ. 

Γξάζε 10.2.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο - θέληξα δηαλνκήο) απφ 
ζπιινγηθνχο θνξείο αλζνπαξαγσγψλ. 

11. ΣΟΜΔΑ: ΕΩΟΣΡΟΦΔ 

Γξάζε 11.1.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πιήξσλ 
ηππνπνηεκέλσλ κηγκάησλ δσνηξνθψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, νη νπνίεο ζα εθαξκφζνπλ 
HACCP. 
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Γξάζε 11.2.: Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο απνθιεηζηηθά βηνινγηθψλ πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ 
κεηγκάησλ δσνηξνθψλ. 

Γξάζε 11.3.: Ίδξπζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο (νξεηλψλ - λεζησηηθψλ) ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δσνηξνθψλ, 
κε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ. 

Γξάζε 11.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ κε 
δπλαηφηεηα 

κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ κφλν ζε νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. 

Γξάζε 11.5.: Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ 
πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP. 

Γξάζε 11.6.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ 
νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP. 

12. ΣΟΜΔΑ: ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

Γξάζε 12.1.: Ίδξπζε - επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη 
πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 

Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 
ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 

13. ΣΟΜΔΑ: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΣΗΚΩΝ ΦΤΣΩΝ 

Γξάζε 13.1.: Ίδξπζε - επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη 
θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 

Γξάζε13.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη 
επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 

Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΩΣΔΡΩ ΣΟΜΔΗ: 

Ωο πξντφληα πνηφηεηαο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Καλ.(ΔΟΚ) 2092/91, 2081/92, 
2082/92 θαη Καλ.(Δ.Κ) 1804/99, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, θαζψο θαη απηά πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία θαη πηζηνπνηνχληαη θαηάιιεια. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΜΔΛΔΣΖ 

«ΤΝΟΛΗΚΖ ΘΔΩΡΖΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ 

ΟΗΚΗΜΩΝ» 

Α. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Οη κειέηεο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκψλ, πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 (ΠΑΑ) / Άμνλαο 4 "Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο 
LEADER" / Μέηξν 41, Τπνκέηξν L322 "Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ", έρνπλ σο 
αληηθείκελν λα πξνζδηνξίζνπλ ηκήκαηα ή ζηνηρεία ηνπ νηθηζκνχ γηα ηα νπνία βάζεη ηζηνξηθψλ, 
θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ εηδηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ραξαθηήξα ζα πξνηαζεί έλα ζρέδην 
αλάπηπμεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

o Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή βειηίσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

o Αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη εηδηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 

ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη κέζσ κηαο κεζφδνπ νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο λα ππνδεηρηνχλ 
παξεκβάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 
νηθηζκνχ ζε ζεκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, έηζη ψζηε λα ηνλ θαηαζηήζνπλ πφιν έιμεο ησλ 
επηζθεπηψλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Η κειέηε απηή ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νηθηζκνχ, ζχλδεζε κε άιινπο νηθηζκνχο, θ.ιπ.  

2. Πνιενδνκηθή αλαγλψξηζε θαη ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δφκεζε ηνπ νηθηζκνχ 

3. Ιζηνξηθή αλαθνξά, πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη 

4. Γεληθή αλαγλψξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (θιίκα, γεσινγηθά, γεσηερληθά θαη 

γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία εδάθνπο, πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία (ρισξίδα, παλίδα, 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πεγέο θ.ιπ) 

5. Γεληθή αλαγλψξηζε αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (πιεζπζκφο, απαζρφιεζε, νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δφκεζε θ.ιπ) 

6. Πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ νηθηζκνχ (δνκή ηνπ νηθηζκνχ, φξηα νηθηζκνχ, ρξήζεηο γεο, πεξηνρέο 

πξνζηαζίαο ή εηδηθψλ δεζκεχζεσλ, δίθηπν θπθινθνξίαο - ζηάζκεπζεο) 

7. Ιδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο - θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

8. Γίθηπν ππνδνκψλ 

9. Πνηνηηθή αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εμνπιηζκφ ηνπο 

10. Καηαγξαθή αμηφινγσλ ζηνηρείσλ ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο αμίαο (θνηλφρξεζηνη ρψξνη, 

παξαδνζηαθά ζηνηρεία, θηίξηα, δηαδξνκέο, θπζηθνί πφξνη θ.ιπ.) 

11. Δληνπηζκφο ηδηαηηεξνηήησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ - πκπεξάζκαηα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλαγλψξηζεο - Πξννπηηθέο θαη θξηηήξηα αλάπηπμεο 
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Γ. ΠΡΟΣΑΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 

1. Γεληθή Πεξηγξαθή ησλ Πξνηεηλφκελσλ Παξεκβάζεσλ κε βάζεη ηα ζηνηρεία ηεο θαηαγξαθήο θαη 

ηεο αλάιπζεο κε έκθαζε ζηα αηζζεηηθά, πεξηβαιινληηθά, ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία - Σεθκεξίσζε 

2. Αλαιπηηθή ηερληθή Πεξηγξαθή ησλ Πξνηεηλφκελσλ Παξεκβάζεσλ 

3. Ιεξάξρεζε ησλ Πξνηεηλφκελσλ Έξγσλ 

Ιεξαξρεκέλν ζρέδην παξεκβάζεσλ δηακφξθσζεο, βειηίσζεο, αλαβάζκηζεο θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ (ελνπνίεζε, αηζζεηηθή αλαβάζκηζε, ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ), 
βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο κνξθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο θνηλσθειψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ ζηελ πεξηνρή αλαβάζκηζεο, θαζψο θαη πξνηάζεηο παξεκβάζεσλ γηα 
ηηο φςεηο αμηφινγσλ θηεξίσλ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεξαξρεκέλν ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ 
ζα απνηειέζεη ε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθηζκνχ κε φξνπο πγηεηλήο, 
θπθινθνξίαο θαη κεηαθίλεζεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα πνηνηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Γ. ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Δ. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Σ. ΥΑΡΣΔ - ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

1. Γεληθνί Αλαγλσξηζηηθνί Υάξηεο θι. 1:25.000 θαη 1:5.000 (πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

παξ. Β (1,3,5,6) 

2. Υάξηεο ρξήζεσλ γεο θι. 1:1000 (κε επηζήκαλζε ησλ αμηφινγσλ θπζηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ 

ζηνηρείσλ, θπθινθνξία - ζηάζκεπζε). 

3. Υάξηεο θι. 1:1000 (ηνηρεία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ελδηαθέξνληα ζεκεία ζέαο θ.ιπ.) 

4. Υάξηεο θι. 1:1000 (πνηνηηθή θαηάζηαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θ.ιπ.) 

5. Υάξηεο θι. 1:1000 ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

6. Υάξηεο θι. 1:1000 πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ (θσηηζκφο, χδξεπζε θ.ιπ.) 

7. Υάξηεο θι. 1:1000 πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ ή ζηνηρείσλ παξεκβάζεσλ (έξγσλ) θαη ηεξάξρεζε 

πξνηεξαηνηήησλ 

8. Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ νηθηζκνχ 

 

 

 


