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 Ση είλαη ε πξνζέγγηζε Leader;

Είλαη ε ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο 

Πξωηνβνπιίαο Leader I, II θαη Leader+ κε ζηόρν ηελ 

βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηωλ θαηνίθωλ ηεο ππαίζξνπ 

κέζα από κία ζπλερή αλάπηπμε.

Η αλάπηπμε απηή επηηπγράλεηαη κέζα από δξαζηεξηόηεηεο 

ηωλ θαηνίθωλ πνπ, αμηνπνηνύλ ηνπο θπζηθνύο, 

αλζξώπηλνπο θαη νηθνλνκηθνύο πόξνπο ηνπ ηόπνπ ηνπο, 

αλαδεηθλύνπλ ηηο νκνξθηέο ηνπ, αλαθαιύπηνπλ λέεο 

πεγέο εηζνδήκαηνο θαη παξάιιεια πξνζηαηεύνπλ ηε 

θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.



 Πνηνο είλαη ν ππεύζπλνο θνξέαο γηα ην 

ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο  Leader ζε θάζε 

πεξηνρή;

Είλαη έλαο Σνπηθόο Αλαπηπμηαθόο Φνξέαο πνπ ζπζπεηξώλεη 

ζπιινγηθνύο θνξείο ηνπ επξύηεξνπ Δεκνζίνπ ή Ιδηωηηθνύ 

ηνκέα θαη έρεη ηελ επωλπκία: Ομάδα Τοπικής Δράζης (Ο.Τ.Δ.).

ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΟΣΔ 

είλαη ε:                      

«ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»

Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Εηαηξεία Ο.Σ.Α.



 Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο;

Με απόθαζε ηνπ Δ.. ηεο ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. έρεη ζπζηαζεί 

“Επιηροπή Διαχείριζης Προγράμμαηος LEADER+” (Ε.Δ.Π. L+),

ε νπνία επηθπξώζεθε από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηωλ 

κεηόρωλ, ζηελ ζύλζεζε ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνπλ:

• Δήκνο Αγξηλίνπ – Αλαπηπμηαθή Αηηωιναθαξλαλίαο Α.Ε. –

Επξπηαλία Α.Ε. (Δεκόζηνη θνξείο 43%).

• Ε.Α. Αγξηλίνπ – Ε.Α.. Ξεξνκέξνπ – Ε.ΔΑ.. Επξπηαλίαο –

Επηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο (πιινγηθνί Ιδηωηηθνί 

θνξείο 57%).

ηελ Ε.Δ.Π. L+ κεηαβηβάδνληαη νη αξκνδηόηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή, απηόλνκε θαη πνιπζπκκεηνρηθή πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.



 Πνηνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ επελδπηηθή     
πξόηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο  
ηεο πξνζέγγηζεο Leader;

• Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζωπα, θάηνηθνη ή κε ηωλ πεξηνρώλ 
παξέκβαζεο πνπ δύλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδύζεηο 
πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεωλ ζύκθωλα κε ηε ζύζηαζε ηεο 

Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ

• Μέιε ηνπ αγξνηηθνύ λνηθνθπξηνύ θαη εηδηθόηεξα θπζηθά 
ή λνκηθά πξόζωπα πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα  ζε 
γεωξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θύξηα ή κεξηθή 
απαζρόιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

γηα ζηήξημε. Εμαηξνύληαη νη γεωξγηθνί εξγάηεο

• Φνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο ηνπο 
θαζώο θαη ζπιινγηθνί θνξείο (ζύιινγνη, ζπλεηαηξηζκνί θιπ)



ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ  ΣΟΠΙΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ



ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ 
ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΚΔΡΟΝ
ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 

ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
(€)

4.1  Πηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμε
- 4.1.1 Αληαγσληζηηθφηεηα

- 4.1.3  ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ / ΓΗΑΦΝΟΝΞΝΗΖΠΖ 5.162.200

4.2.1  Γηαηνπηθή θαη δηεζληθή ζπλεξγαζία 93.600

4.3.1  Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απφθηεζε  994.200

ΠΛΝΙΝ 6.250.000



ΑΛΑΙΡΗΘΝΠ  ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
ΑΛΑ ΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΞΝΚΔΡΟΑ

ΚΔΡΟΝ 4.1  ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΔΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΞΝΚΔΡΟΑ 4.1.1 & 4.1.3

ΞΝΚΔΡΟΝ ΓΟΑΠΔΗΠ
ΓΖΚΝΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ (€)

4.1.1
L 123    Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη   

δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ
1.430.000

4.1.3

L 311   Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο

1.162.200

L 312   Πηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ 
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

524.340

L 313   Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 1.915.660

L 321   Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ 
αγξνηηθφ πιεζπζκφ

50.000

L 323   Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο 
θιεξνλνκηάο

80.000

ΠΛΝΙΝ 5.162.200



ΚΔΡΟΝ 4.2.1 ΓΗΑΡΝΞΗΘΖ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

ΞΝΚΔΡΟΝ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ (€)

4.2.1 a Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία 18.400

4.2.1 b Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία 75.200

ΠΛΝΙΝ 93.600

ΑΛΑΙΡΗΘΝΠ  ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
ΑΛΑ ΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΞΝΚΔΡΟΑ



ΑΛΑΙΡΗΘΝΠ  ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
ΑΛΑ ΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΞΝΚΔΡΟΑ

ΚΔΡΟΝ 4.3.1 ΓΑΞΑΛΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ, ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΓΔΜΗΝΡΖΡΥΛ, ΔΚΤΣΥΠΖΠ 
ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ

ΞΝΚΔΡΟΝ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ (€)

4.3.1 a Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ν.Ρ.Γ. 942.000

4.3.1 b Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε 52.200

ΠΛΝΙΝ 994.200



ΚΔΡΟΝ: 4.1 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΔΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ

ΓΟΑΠΖ : L 123 ΑΤΞΗΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝΚΑΙ ΓΑΟΚΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ

ΞΝΚΔΡΟΝ: 4.1.1 ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ ΓΟΑΠΖΠ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ 
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΔΞΔΛΓΠΖΠ (€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ (%)

L 123.α
Αχμεζε ηεο αμίαο 
ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ 
1.250.000 500.000 

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ   :  50 

ΔΟΡΑΛΗΑ : 40  

ΙΔΘΑΓΑ    :  50

L 123.β
Αχμεζε ηεο αμίαο 
ησλ δαζνθνκηθψλ 

πξντφλησλ 
180.000

γηα

πξνυπνινγηζκφ         

≤ 200.000 

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ   : 50 

ΔΟΡΑΛΗΑ :  40  

ΙΔΘΑΓΑ    :  50

γηα
πξνυπνινγηζκφ

> 200.000

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ  : 60 

ΔΟΡΑΛΗΑ :  40 

ΙΔΘΑΓΑ    :  50



Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα 

πινπνηήζνπλ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ:

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΚΟΣΟ -

Μέρξη ην χςνο ησλ  €500.000 ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο

ΤΦΟ ΔΝΙΥΤΗ:

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ ΓΟΑΠΖΠ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ 
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΔΞΔΛΓΠΖΠ (€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ

(%)

L 123.α
Αχμεζε ηεο αμίαο 
ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ 
1.250.000 500.000 

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ   :  50 

ΔΟΡΑΛΗΑ :  40  

ΙΔΘΑΓΑ    :  50

ΓΟΑΠΖ : L 123 α  Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων γεωπγικών πποϊόνηων



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΙΑΓΝΗ ΞΟΥΡΝΓΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

1. Θξέαο:

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



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΙΑΓΝΗ ΞΟΥΡΝΓΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

1. Θξέαο:

Γξάζε 1.6: Δθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε, ρσξίο αχμεζε 

δπλακηθφηεηαο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο (αιιαληνπνηεία –

θνλζέξβεο θ.ιπ.).

Γξάζε 1.9: Πξνκήζεηα θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ θαη ίδξπζε 

κηθξψλ εγθαηαζηάζεσλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ζηα κηθξά Νεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ Πειάγνπο γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε εππαζψλ θαη 

λσπψλ πξντφλησλ (θξέαο θαη ινηπά πξντφληα θξέαηνο) κε ζθνπφ 

ηελ ρνλδξεκπνξία ησλ πξντφλησλ 



2. Γάια:

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, ΠΓΕ ηεο ρψξαο. 

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. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΙΑΓΝΗ ΞΟΥΡΝΓΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ



3. Απγά - Ξνπιεξηθά:

3.1.  ΤΠΟΣΟΜΔΑ:   ΑΤΓΑ

Γξάζε 3.1.1.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ.

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.ιπ.) 

ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΙΑΓΝΗ ΞΟΥΡΝΓΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ



4. Γηάθνξα Εψα:

ΤΠΟΣΟΜΔΑ:   ΜΔΛΙ

Γξάζε 4.1 : Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αύμεζε δπλακηθόηεηαο κε ή ρσξίο 

κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο –

επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο - ζπζθεπαζία κειηνύ.

Γξάζε 4.2.: Ίδξπζε κηθξώλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κειηνύ 

κόλν ζε νξεηλέο – λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηηο 

κνλάδεο ηππνπνίεζεο – επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο βηνινγηθνύ 

κειηνύ. 

Γξάζε 4.3.: Ίδξπζε – εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε 

κνλάδσλ γηα παξαγσγή ζαθραξσδώλ πξντόλησλ κε βάζε ην 

κέιη, snacks θιπ.
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5. Γηάθνξα Εψα:

ΤΠΟΣΟΜΔΑ:   ΗΡΟΣΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΔΙΓΗ

Γξάζε 5.1 : Ίδξπζε – επέθηαζε ζύγρξνλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο 

θνπθνπιηώλ.

Γξάζε 5.2.: Δθζπγρξνληζκφο, βειηίσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ

θνπθνπιηώλ αλαπήληζεο

Γξάζε 5.3.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηώλ.

Γξάζε 5.4.:     Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ
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6. Γεκεηξηαθά:

Γξάζε 6.1 : Δθζπγρξνληζκφο θαζέησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ

δεκεηξηαθώλ θαη κε εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνύ ή κε ςπρξό αέξα. 

Γξάζε 6.2.: Δθζπγρξνληζκφο – βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηώλ απνζεθώλ

Γξάζε 6.3.: Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθώλ .

Γξάζε 6.4.:     Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 

μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθώλ 

Γξάζε 6.5.: Ππκπιήξσζε – εθζπγρξνληζκφο ρσξίο αύμεζε δπλακηθόηεηαο

πθηζηακέλσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνύ κε 

ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πξνθαζνξηζκνύ μήξαλζεο & ςύμεο.

Γξάζε 6.6.: Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο –

ηππνπνίεζεο ξπδηνύ 
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6. Γεκεηξηαθά:

Γξάζε 6.7 : Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ απνθινίσζεο ξπδηνύ κε εμνπιηζκό ιείαλζεο, 

ρξσκαηνδηαινγήο θαη πγξνζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη 

ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε. 

Γξάζε 6.8.: Ίδξπζε silos ζε θόκβνπο ζύγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθώλ 

θέληξσλ.

Γξάζε 6.9.: Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθέο ή νξεηλέο 

πεξηνρέο 
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7. Διαηνχρα πξντφληα

Α) ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ

Γξάζε 7.1 : Ειαηνηξηβεία 

 Δθζπγρξνληζκφο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ ρσξίο 

αύμεζε δπλακηθόηεηαο κε πξνηεξαηόηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη 

βηνινγηθή πξώηε ύιε

 Ππγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθόηεηα αλάινγε ησλ 

ζπγρσλεπζέλησλ

 Ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο

πεξηνρέο από βηνινγηθή πξψηε χιε

Γξάζε 7.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε

ηππνπνηεηεξίσλ - ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε

ηεο δπλακηθόηεηαο.
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Α) ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ

Γξάζε 7.3. : Ηδξχζεηο – επεθηάζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ 

παξαγσγή επώλπκσλ πνηνηηθώλ, εκπνξεύζηκσλ ζπζθεπαζηώλ, 

κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντόληνο 

Γξάζε 7.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηώλ 

ειαηνιάδνπ ρσξίο αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο.

Β) ΑΛΛΑ ΔΛΑΙΑ

Γξάζε 7.5.: Ίδξπζε – Δπέθηαζε – Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε

δπλακηθόηεηαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ζπνξειαηνπξγείσλ 

θαη βηνκεραληώλ ζπνξειαηνπξγίαο.



8. Νίλνο
Γξάζε 8.1. : Δθζπγρξνληζκφο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε

ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ 

πνηόηεηαο.

Γξάζε 8.2.: Ππγρψλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ
(θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ) γηα 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, 

ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.

Γξάζε 8.3.: Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο:

1) ζε πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε 

νξεηλέο θαη λεζηώηηθεο πεξηνρέο

2)  κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ από πξντόληα ηεο βηνινγηθήο 

ακπεινπξγίαο [Καλ.(ΕΟΚ) 2092/91] θαη ζπζηεκάησλ 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. 

Γξάζε 8.4.: Ξξνζζήθε, εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο 

νίλνπ ζε νηλνπνηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ εκθηάισζεο ηεο 

παξαγσγήο ηνπο.
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9. Νπσξνθεπεπηηθά:
Ι.) ην επίπεδν ηεο εκπνξίαο

Γξάζε 9.1 : Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, 

ζπληήξεζεο, ςύμεο, απνζήθεπζεο λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ, 

παηάηαο, ζύθσλ, νζπξίσλ θαη μεξώλ θαξπώλ.

Γξάζε 9.2.: Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή 

κηθξήο δπλακηθόηεηαο ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθώλ κε 

δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο θηλεηώλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ κφλν 

ζηα λεζησηηθέο πεξηνρέο (πιελ Κξήηεο θαη Εύβνηαο). 

Γξάζε 9.3.: Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε

πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, 

ζπληήξεζεο, ςύμεο, απνζήθεπζεο λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ, 

παηάηαο, ζύθσλ, νζπξίσλ θαη μεξώλ θαξπώλ
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9. Νπσξνθεπεπηηθά: (ζπλέρεηα)
ΙΙ.) ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο

Γξάζε 9.7 : Μεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο

Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ, θπξίσο όζνλ αθνξά:              

 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ,

 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ

ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.

Γξάζε 9.8.: Μεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, 

δακάζθελα θ.ιπ.)

α) Κνλζεξβνπνηεία – Χπκνί θξνύησλ – Απνμεξακέλα θξνύηα 

 Εθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ  

θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθώλ, βηνκεραληθώλ ξνδάθηλσλ θαη αριαδηώλ, 

ινηπώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θπξίσο όζνλ αθνξά: 

 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ,

 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ.

 Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθώλ

(πιελ βηνκεραληθήο ηνκάηαο), βηνκεραληθώλ ξνδάθηλσλ θαη αριαδηώλ, ινηπώλ

θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. 
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9. Νπσξνθεπεπηηθά: (ζπλέρεηα)
ΙΙ.) ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο

Γξάζε 9.8.: Μεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, 

δακάζθελα θ.ιπ.)

β) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ   

κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο, θπξίσο όζνλ αθνξά θνλζεξβνπνίεζεο 

νπσξνθεπεπηηθώλ, βηνκεραληθώλ ξνδάθηλσλ θαη αριαδηώλ, ινηπώλ θξνύησλ θαη 

ιαραληθώλ θπξίσο όζνλ αθνξά:

 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ,

 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ

γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξώλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδώλ)    

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

δ)  Απνμεξακέλσλ θξνύησλ

 Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ 

απνμήξαλζεο θξνύησλ (δακάζθελα, βεξίθνθα θ.ιπ.).

ε) Ίδξπζε - Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο 

καξκειάδσλ θαη γιπθώλ θνπηαιηνύ. 
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9. Νπσξνθεπεπηηθά: (ζπλέρεηα)

ΙΙ.) ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο

ζη) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, 

ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδώλ θπξίσο όζνλ αθνξά:

 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ,

 ηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο,

 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ

Γξάζε 9.9.: Μεηαπνίεζε ιαραληθψλ

α) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηώλ θαη ςεηώλ ιαραληθώλ, 

εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο όζνλ αθνξά : 

 ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ θαη

 ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ 

β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ή εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο

κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή ρπκώλ 

ιαραληθώλ, θύβσλ ή κηγκάησλ απηώλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία.
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9. Νπσξνθεπεπηηθά: (ζπλέρεηα)

Γξάζε 9.10.: Επελδύζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ θαη 

αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξώησλ 

πιώλ ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθώλ γηα ηελ 

παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη δσνηξνθώλ.

Γξάζε 9.11.: Μεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ.

Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ή θαη 

κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα παξαγσγή 

πξντόλησλ πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο, παζηειηώλ, snaks θ.ιπ.

Γξάζε 9.12.: Μεηαπνίεζε ζχθσλ – ζηαθίδσλ

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

β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο – απνμήξαλζεο ζύθσλ θαη 

ζηαθίδσλ.
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9. Νπσξνθεπεπηηθά: (ζπλέρεηα)

III.)  ηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηψλ

Γξάζε 9.13.: Δθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ 

ειαηώλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο.

Γξάζε 9.14.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ κφλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο 

θαηαλαισηή θαη γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντόλησλ.

Γξάζε 9.15.: Κεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ 

απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ξύπαλζε ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο.
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9. Νπσξνθεπεπηηθά: (ζπλέρεηα)

ΙV.) ηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ

Γξάζε 9.16: Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε, κε ή 

ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ, ή πξνζζήθε γξακκψλ ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο

κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκό ηελ παξαγσγή λέσλ 

πξντόλησλ όπσο:

 πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο,

 ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ιπ.

 άιια λέα πξντόληα 

Έξγα ηνπ Σνκέα νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη από αλαγλσξηζκέλεο ή

πξναλαγλσξηζκέλεο από ηε Δ/λζε ΠΑΠ Δελδξνθεπεπηηθήο Οκάδεο Παξαγσγώλ 

(Σπλεηαηξηζκνί, ΕΑΣ, θαζώο θαη Εηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζκέλε Οκάδα Παξαγσγώλ),

είλαη επηιέμηκα κφλν γηα ηα κηθξά Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη Ινλίνπ (κέρξη 3.100 θαηνίθνπο).



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΙΑΓΝΗ ΞΟΥΡΝΓΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

10. Άλζε:

Γξάζε 10.1 : Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκφο ή 

επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ.

α)  Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ  

δξεπηώλ αλζέσλ θαη γιαζηξηθώλ.

β)  Ίδξπζε μεξαληήξησλ αλζέσλ.

Γξάζε 10.2.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο –

θέληξα δηαλνκήο) από ζπιινγηθνύο θνξείο αλζνπαξαγσγώλ.



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΙΑΓΝΗ ΞΟΥΡΝΓΔΛΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

12. Ππνξψλ θαη Ξνιιαπιαζηαζηηθνχ ιηθνχ :

Γξάζε 12.1 : Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο 

ζπόξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ.

 Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπόξσλ  θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ. 

13. Φαξκαθεπηηθά & Αξσκαηηθά Φπηά :

Γξάζε 13.1.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ.

Γξάζε 13.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ 

θπηώλ.



Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα 

πινπνηήζνπλ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ:

Μέρξη ην χςνο ησλ  €500.000 ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΚΟΣΟ - ΤΦΟ ΔΝΙΥΤΗ:

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ ΓΟΑΠΖΠ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ 
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 

ΔΞΔΛΓΠΖΠ (€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ

(%)

L 123.β
Αχμεζε ηεο αμίαο 
ησλ δαζνθνκηθψλ 

πξντφλησλ 
180.000

γηα

πξνυπνινγηζκφ         
≤ 200.000 

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ : 50 

ΔΟΡΑΛΗΑ :  40  

ΙΔΘΑΓΑ    :  50

γηα
πξνυπνινγηζκφ

> 200.000

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ :  60 

ΔΟΡΑΛΗΑ :  40

ΙΔΘΑΓΑ    :  50

ΓΟΑΠΖ : L 123β Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων δαζοκομικών πποϊόνηων



ΓΟΑΠΖ : L 123β Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων δαζοκομικών πποϊόνηων

1. Γηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ’ απηήλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη   

εξγαζίεο πξαζίλνπ (δελδξνθπηεχζεηο, γθαδφλ, θιπ.) θαζψο θαη ηα έξγα  δηαθφζκεζεο

2. Καηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήησλ.

3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ.

4. Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζαλ επηιέμηκε δαπάλε ζε λέεο θαη 

παιηέο κνλάδεο.

5. Αγνξά εηδηθνχ ηχπνπ νρεκάησλ (θνξησηέο, πιαηθφξκεο) αλαγθαίσλ γηα ηελ 

κεηαθνξά ηνπ βαζηθνχ πξσηνγελνχο πξντφληνο πξνο ην ρψξν ηππνπνίεζεο –

κεηαπνίεζεο.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:



6. Αγνξά ινηπνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ

7. Γεληθά έμνδα, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ θαη αξρηηεθηφλσλ γηα ηηο κειέηεο, 

ζπκβνχισλ, δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη άδεηεο αλέγεξζεο θηηξίσλ 

πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ θαη κέρξη νξίνπ 12% ηνπ ζπλφινπ.

8. Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο – εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δαπαλψλ γηα 

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 ζεκάησλ.

9. Αγνξά Ηιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (software θαη hardware) θαη ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ζχλδεζε κε επξπδσληθέο ππνδνκέο δηαδηθηχνπ

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

ΓΟΑΠΖ : L 123β Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων δαζοκομικών πποϊόνηων



Χρ ππωηογενή δαζικά πποϊόνηα θεωπούνηαι:

 Σηξνγγύιε μπιεία όισλ ησλ  Φειιόο  

δηαζηάζεσλ θσλνθόξσλ θαη πιαηύθπιισλ

 Καπζόμπια                                               Εξηθόξηδα

Η πξσηνγελήο επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δαζηθώλ πξντόλησλ ζηνρεύεη θπξίσο ζηελ 

παξαγσγή ησλ αθνινύζσλ δαζηθώλ πξντόλησλ:

 Πξηζηή μπιεία όισλ ησλ δηαζηάζεσλ  Ξπινθπηηαξίλε, Ληγλίλε

θσλνθόξσλ θαη πιαηύθπιισλ εηδώλ  Μνξηνζαλίδεο, ηλνζαλίδεο

 Σηύινη ΔΕΗ  Επηθνιιεηά, αληηθνιιεηά, MDF

 Σρίδεο, ζηξνγγύιηα, βνπβά                          Ξπιάλζξαθεο

 Ξύιν ζξπκκαηηζκνύ

Σηε δξάζε L123β ππάγνληαη επελδύζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε κεηαπνίεζε θαη 

εκπνξία ησλ δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ κέρξη θαη ηελ πξσηνγελή επεμεξγαζία

ηνπ μύινπ. 

Σηηο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο πνπ εληζρύνληαη απνηειεί επηιέμηκε δξάζε ε ίδξπζε κνλάδσλ αμηνπνίεζεο

ππνιεηκκάησλ μπιείαο ζαλ ελαιιαθηηθή κνξθή ελέξγεηαο κόλν γηα ίδηα ρξήζε ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθόηεηαο ζην ύςνο ηνπ ζρεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο επέλδπζεο 

Οη επελδύζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην παξόλ ππνκέηξν δελ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ

γηα ην ίδην ή ζπκπιεξσκαηηθφ θπζηθφ αληηθείκελν θαη από ην κέηξν 1.2.3 ηνπ 

Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ.



ΓΡΑΗ :   L311 "Γιαθοποποίηζη ππορ μη γεωπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ"

ΞΝΚΔΡΟΝ: 4.1.3 ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ / ΓΗΑΦΝΟΝΞΝΗΖΠΖ



ΓΡΑΗ :   L311 "Γιαθοποποίηζη ππορ μη γεωπγικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ"

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΓΟΑΠΖΠ  (€)
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ 
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΔΞΔΛΓΠΖΠ (€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ 

(%)

L 311.1

Ηδξχζεηο, 
επεθηάζεηο, 

εθζπγρξνληζκνί 
κηθξήο 

δπλακηθφηεηαο 
ππνδνκψλ 

δηαλπθηέξεπζεο

562.200

κέιε ηνπ αγξνηηθνχ 
λνηθνθπξηνχ, θαη 

εηδηθφηεξα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζε 
γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε θαηά 
θχξηα ή κεξηθή 
απαζρφιεζε ή 

απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα κέιε 

ηνπ αξρεγνχ ηεο 
γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο 
(ζχδπγνη ή ηέθλα)  
θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
ελίζρπζεο. 

Δμαηξνχληαη νη 
γεσξγηθνί εξγάηεο

600.000
απφ 10, 20 έσο 40 

θιίλεο

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ :  60

ΔΟΡΑΛΗΑ:  40

ΙΔΘΑΓΑ:      50          

L 311.2

Ηδξχζεηο, 

επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 
ρψξσλ εζηίαζεο 

θαη αλαςπρήο

130.000 300.000

L 311.3

Ηδξχζεηο, 
επεθηάζεηο, 

εθζπγρξνληζκνί 
Δπηζθέςηκσλ 

αγξνθηεκάησλ

360.000

300.000 ή 
600.000                

θαη έσο 40 θιίλεο 
εθφζνλ πεξηιακβάλεη 

θαη ππνδνκή 
δηαλπθηέξεπζεο

Όζνλ αθνξά ζηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα, ε ειάρηζηε απαηηνχκελε έθηαζε δελ 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 ζηξεκκάησλ. Όζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο γηα 
ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο απηέο πινπνηνχληαη 
ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009             
(ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) ησλ Υπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ θαη Τνπξηζηηθήο 
Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.



ΓΡΑΗ :   L311 "Γιαθοποποίηζη ππορ μη γεωπγικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ"

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ

ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 
ΓΟΑΠΖΠ  

(€)

ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ
ΑΛΥΡΑΡΝΠ 

ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΔΞΔΛΓΠΖΠ (€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ

(%)

L 311.5

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 

κνλάδσλ Νηθνηερλίαο, 
ρεηξνηερλίαο, 

παξαγσγήο εηδψλ 
παξαδνζηαθήο ηέρλεο 

θαη βηνηερληθέο 
κνλάδεο

50.000

κέιε ηνπ αγξνηηθνχ 
λνηθνθπξηνχ, θαη 

εηδηθφηεξα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ 

αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε 

γεσξγηθή 
εθκεηάιιεπζε θαηά 

θχξηα ή κεξηθή 
απαζρφιεζε ή 

απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα 

κέιε ηνπ αξρεγνχ 
ηεο γεσξγηθήο 
εθκεηάιιεπζεο 

(ζχδπγνη ή ηέθλα)  
θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο ελίζρπζεο. 

Δμαηξνχληαη νη 
γεσξγηθνί εξγάηεο

300.000

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ :  60

ΔΟΡΑΛΗΑ:  40

ΙΔΘΑΓΑ:      50
L 311.6

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ

30.000 300.000

L 311.7

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 

επηρεηξήζεσλ 
Δπηρεηξήζεσλ 

παξαγσγήο εηδψλ 
δηαηξνθήο κεηά ηελ α' 

κεηαπνίεζε

30.000 300.000



ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 311.1, 311.2, 311.5, 311.6, 311.7

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.



ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

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

Γπάζη: 311.1, 311.2, 311.5, 311.6, 311.7



ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Δθηφο ησλ αλσηέξσ επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη 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.

Γπάζη: 311.3 (Επηζθέςηκα Αγξνθηήκαηα)



ΓΡΑΗ :   L312 " ηήπιξη ηηρ δημιοςπγίαρ και ανάπηςξηρ 

πολύ μικπών επισειπήζεων "



ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΓΟΑΠΖΠ  (€)
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ  
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 

ΔΞΔΛΓΠΖΠ (€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ 

(%)

L 312.1

Ηδξχζεηο, 
επεθηάζεηο θαη 

εθζπγρξνληζκνί 
βηνηερληθψλ 

κνλάδσλ

204.140

θπζηθά 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/ΔΘ θαη ηνλ 
Θαλ (ΔΘ) 800/2008

300.000

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ : 60 

ΔΟΡΑΛΗΑ:  40

ΙΔΘΑΓΑ:     50          

L 312.2

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο 
θαη εθζπγρξνληζκνί 

επηρεηξήζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ

48.200 300.000

L 312.3

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο 
θαη εθζπγρξνληζκνί 

επηρεηξήζεσλ 
παξαγσγήο εηδψλ 

δηαηξνθήο κεηά ηελ 
α΄ κεηαπνίεζε

220.000 300.000

L 312.5

Γηθηχσζε νκνεηδψλ 
ή ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ φισλ 

ησλ θιάδσλ ηεο 
ηνπηθήο νηθνλνκίαο

52.000

300.000         
100.000(*)                                   

(*) εάλ ζην έξγν δελ 

πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ ή ηελ 

θαηαζθεπή θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ

ΓΡΑΗ :   L312 " ηήπιξη ηηρ δημιοςπγίαρ και ανάπηςξηρ πολύ 

μικπών επισειπήζεων "

Δηδηθφηεξα, γηα ηε δξάζε L312-5 απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν 
ηεο απαηηνχκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ, κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
επηρεηξήζεηο. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή ηα 2/3 
ηνπ ζπλφινπ αλ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 5 επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα 4



ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 312.1, 312.2, 312.3 (όπσο 311.1, 311.2, 311.5, 311.6, 311.7)

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.



ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

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

Γπάζη: 312.1, 312.2, 312.3 (όπσο 311.1, 311.2, 311.5, 311.6, 311.7)



ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

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.

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.

Γπάζη: 312.5 (Δηθηύσζε νκνεηδώλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ)



ΓΡΑΗ :   L313 "Δνθάππςνζη ηοςπιζηικών δπαζηηπιοηήηων“



ΞΝΚΔΡΟΝ ΓΟΑΠΖ
ΓΖΚΝΠΗΑ

ΓΑΞΑΛΖ ΓΟΑΠΖΠ  
(€)  

ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ  
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΔΞΔΛΓΠΖΠ 

(€

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ

(%)

ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ

L313-2
Πήκαλζε 

αμηνζέαησλ θαη 
κλεκείσλ

70.000

ΝΡΑ, ηα λνκηθά 
ηνπο πξφζσπα θαη 

άιινη θνξείο 
ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, 
θαζψο θαη ηδησηηθνί 

θνξείο κε 
θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα, κε 

ζθνπφ ηελ 
πινπνίεζε 

αληίζηνηρσλ έξγσλ 
δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα

300.000

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ :   100

ΔΟΡΑΛΗΑ:  100

ΙΔΘΑΓΑ:     100

L313-4

Ξξνβνιή θαη 
πξνψζεζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ 

ησλ πεξηνρψλ

100.000 100.000

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ :  70

ΔΟΡΑΛΗΑ: 70

ΙΔΘΑΓΑ:     70

ΓΡΑΗ :  L313 “Δνθάππςνζη ηοςπιζηικών δπαζηηπιοηήηων”



ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

1. Γαπάλεο εθπφλεζεο απαηηνχκελσλ κειεηψλ.

2. Γαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο.

Γπάζη: 313.2 

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.

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.

Γπάζη: 313.4 



ΓΡΑΗ :  L313 “Δνθάππςνζη ηοςπιζηικών δπαζηηπιοηήηων”

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΓΟΑΠΖΠ  (€)
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ  
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 

ΔΞΔΛΓΠΖΠ (€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ

(%)

ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ

L 313.5

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί κηθξήο 

δπλακηθφηεηαο 
ππνδνκψλ 

δηαλπθηέξεπζεο

1.099.160
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/ΔΘ θαη 

ηνλ Θαλ (ΔΘ) 

800/2008

600.000 
απφ 10, 20 

έσο 40 θιίλεο

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ : 60

ΔΟΡΑΛΗΑ:  40

ΙΔΘΑΓΑ:    50

L 313.6
Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, 

εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ 
εζηίαζεο θαη αλαςπρήο

346.500 300.000

L 313.8

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, 

εθζπγρξνληζκνί 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ 

(ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ, εηδηθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ, 

ρψξνη αζινπαηδηψλ, 

ρψξνη γεπζηγλσζίαο)

300.000 300.000



ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 313.5, 313.6, 313.8 (όπσο 311)

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

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 313.5, 313.6, 313.8 (όπσο 311)



ΓΡΑΗ :  L321 “Βαζικέρ Τπηπεζίερ για ηην Οικονομία και 

ηον Αγποηικό Πληθςζμό”

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ
ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΓΟΑΠΖΠ  (€)
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ  
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΔΞΔΛΓΠΖΠ 

(€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ

(%)

L 321.3

Δλίζρπζε 
πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη 
εθδειψζεσλ 
αλάδεημεο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο 
ηνπηθήο 

θιεξνλνκηάο -
ζηήξημε 

πνιηηηζηηθψλ 
θνξέσλ γηα κηθξήο 
θιίκαθαο ππνδνκή, 

πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ, 

κνπζηθψλ 
νξγάλσλ, ζηνιψλ 

θ.ι.π.

50.000

ΝΡΑ, ηα λνκηθά ηνπο 
πξφζσπα θαη άιινη 

θνξείο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο,

θαζψο θαη ηδησηηθνί 
θνξείο κε 

θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα,

πνιηηηζηηθνί θνξείο, 
ζχιινγνη θαη 

ζσκαηεία, κε ζθνπφ 
ηελ πινπνίεζε 

αληίζηνηρσλ έξγσλ 
δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα

30.000

ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ :    75

ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ:  75

ΛΔΤΚΑΓΑ:     75



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.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 321.3



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.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 321.3



ΓΡΑΗ :  L323 “Γιαηήπηζη και Αναβάθμιζη ηηρ Αγποηικήρ 

Κληπονομιάρ”

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ

ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 
ΓΟΑΠΖΠ  

(€)

ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ

ΑΛΥΡΑΡΝΠ  
ΞΟΝΞ/ΠΚΝΠ 
ΔΞΔΛΓΠΖΠ 

(€)

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ          

(%)

L 323.1

Γηαηήξεζε, 
απνθαηάζηαζε θαη 

αλαβάζκηζε 
πεξηνρψλ Natura 

2000 θαη 
ηνπνζεζηψλ 

πςειήο θπζηθήο 
αμίαο

80.000

ΝΡΑ, ηα λνκηθά ηνπο 
πξφζσπα θαη άιινη 

θνξείο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, θαζψο 
θαη ηδησηηθνί θνξείο 
κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 
ηελ πινπνίεζε 

αληίζηνηρσλ έξγσλ 
δεκφζηνπ ραξαθηήξα

300.000

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ :  100 

ΔΟΡΑΛΗΑ:  100

ΙΔΘΑΓΑ:      100



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)

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.).

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 323.1



ΘΥΓΗΘΝΠ
ΞΝΚΔΡΟΝ

ΡΗΡΙΝΠ
ΓΟΑΠΖΠ

ΓΖΚΝΠΗΑ
ΓΑΞΑΛΖ

ΓΟΑΠΖΠ  (€)
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ

ΞΝΠΝΠΡΝ
ΔΛΗΠΣΠΖΠ      

(%)

421 α
Γηαηνπηθή

ζπλεξγαζία
18.400

 ΝΡΓ

•  Φνξείο πνπ    

εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα    
ηνπ Γεκνζίνπ ή ζπιινγηθά 
ζπκθέξνληα ηνπ ηδησηηθνχ  
ηνκέα θαη νη νπνίνη:            

α)  εδξεχνπλ θαη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ 
ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ 
πξνζέγγηζεο LEADER θαη 

β) απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο 
πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα 
πινπνίεζεο ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ

ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑ : 100

ΔΟΡΑΛΗΑ:  100    

ΙΔΘΑΓΑ:      100

421 β
Γηαθξαηηθή
ζπλεξγαζία

75.200

ΞΝΚΔΡΟΝ: 4.2.1 ΓΗΑΡΝΞΗΘΖ ΘΑΗ ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ”



1. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζρεδίνπ 

(εμεχξεζε εηαίξσλ, εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο γηα 

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ)

2. Γηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο, ζπλαληήζεηο, 

ζπζθέςεηο εξγαζίαο, παξεκθεξείο εθδειψζεηο θ.ιπ.

3. Γαπάλεο ελεκέξσζεο, πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο

4. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ, δηθηπαθψλ ηφπσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ θ.ιπ.

5. Απφθηεζε θνηλψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρέδην ζπλεξγαζίαο

6. ρεδηαζκφο θαη πξνψζεζε θνηλψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ

7. Γαπάλεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 421 (α, β)



8. Γαπάλεο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο

9. Γαπάλεο ζχζηαζεο θνξέα δηαηνπηθήο / δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο

10. Έμνδα κεηαθηλήζεσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαη δαπάλεο δηακνλήο

11. Ακνηβέο εθηφο έδξαο ησλ ζηειερψλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ

12. Γαπάλεο ζπληνληζηηθψλ ελεξγεηψλ (εθηφο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο ΟΣΓ) πνπ 

κπνξνχλ λα αθνξνχλ ην δηαθξαηηθφ ζπληνληζηή ή/θαη ηνλ εζληθφ ζπληνληζηή ή/θαη 

ηνλ δηαηνπηθφ ζπληνληζηή ή/θαη ηελ ΟΣΓ εηαίξν. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο δελ 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα ζρέδηα 

δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

ειιεληθψλ ΟΣΓ εηαίξσλ γηα ηα ζρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:

Γπάζη: 421 (α, β)


