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Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο 

τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Μέτρου 41.  

Συγκεκριμένα  προκηρύσσονται  οι παρακάτω δράσεις: 

 
Στην ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 411 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»  στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 

«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ   ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» : 

 

 ΔΡΑΣΗ  L123α:  «Αύξηση  της  αξίας  των  γεωργικών  προϊόντων» 

 

Προϋπολογισμός :  615.385 €,  Δημόσια  Δαπάνη :  400.000€ (340.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  60.000€ Εθνική  συμμετοχή)     

Στην  περιοχή  παρέμβασης  αν  και  τα  παραγόμενα  αγροτικά  προϊόντα  

χαρακτηρίζονται  από  ιδ ιαίτερα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  λόγω  της  

διατήρησης  παραδοσιακών  τεχνικών  καλλιέργειας  και  του  

μικροκλίματος  των  νησιωτικών  περιοχών ,  η  παραγωγή  τυποποιημένων  

και  μεταποιημένων  προϊόντων  παραμένει  σε  χαμηλά  επίπεδα ,  τόσο  από  

άποψη  όγκου ,  όσο  και  προστιθέμενης  αξίας .  Η  εφαρμογή  της  δράσης  

θα  συμβάλλει  σημαντικά  στη  διατήρηση  της  γεωργικής  οικονομικής  

δραστηριότητας  στα  νησιά  και  στην  αποφυγή  της  εξάρτησης  της  

τοπικής  οικονομικής  δραστηριότητας  μόνο  από  τον  τουρισμό .    

Μέσω  της  δράσης  θα  στηριχθούν  οι  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις  

μεταποίησης  /εμπορίας  γεωργικών  προϊόντων  φυτικής  και  ζωικής  

παραγωγής ,  που  καλύπτονται  από  το  Παράρτημα  Ι  της  Συνθήκης ,  κατά  

την  έννοια  του  άρθρου  28 του  Καν(ΕΚ) 1698/2005. Με  την  υιοθέτηση  

σύγχρονων  τεχνολογιών  εφαρμογής ,  επιδιώκεται  να  βελτιωθεί  η  

ποιότητα ,  οι  συνθήκες  υγιεινής  και  ασφάλειας  των  προϊόντων  και  να  

ενισχυθεί  η  προστιθέμενη  αξία .  Ενδεικτικοί  τομείς  που  μπορούν  να  

ενισχυθούν  είναι :του  γάλακτος(μικρά  τυροκομεία) ,  του  μελιού  (νέα  

τυποποιητήρια) ,των  ελαιούχων  προϊόντων  ( ιδρύσεις  ελαιοτριβείων  από  

βιολογική  πρώτη  ύλη),  του  οίνου  ( ίδρυση  στα  νησιά),  μονάδες  

παραγωγής  μαρμελάδων  και  γλυκών  κουταλιού ,  μονάδες  επεξεργασίας  

επιτραπέζιας  ελιάς .  

Ανώτερο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  500.000 €  

Ένταση  ενίσχυσης :  65% του  επιλέξιμου  προϋπολογισμού .   
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Δικαιούχοι  είναι :  Φυσικά  και  Νομικά  Πρόσωπα  Ιδιωτικού  Δικαίου  που  

δύνανται  να  υλοποιήσουν  επενδύσεις  σε  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις  κατά  

την  έννοια  της  σύστασης  2003/361/ΕΚ  της  επιτροπής .   

Περιοχή  εφαρμογής :  Το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΟΡΟΙ ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  ΠΑΑ και  στο  θεσμικό  πλαίσιο  που  

διέπει  την  εφαρμογή  του  Άξονα  4 (401/2010 Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  

των  Υπουργών  Οικονομίας ,  Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας  και  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων) ,  όπως  ισχύει  κάθε  φορά :  

-  Ενισχύονται  επενδύσεις  που  συμβάλλουν  στην  επίτευξη  των  στόχων  

του  υπομέτρου  123α ,  όπως  αυτοί  καθορίζονται  στο  ΠΑΑ ,  

-  Η  ενίσχυση  παρέχεται  σε  περιπτώσεις  όπου  τόσο  οι  πρώτες  ύλες ,  

όσο  και  το  αποτέλεσμα  της  επεξεργασίας  τους  αποτελούν  προϊόν  που  

καλύπτεται  από  το  Παράρτημα  1 της  Συνθήκης  

-  Δεν  παρέχεται  στήριξη  σε  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  υπό  τη  

μορφή  της  κοινωνίας ,  της  εταιρείας  αστικού  δικαίου  και  της  

κοινοπραξίας  

Αποκλείεται  η  ενίσχυση :  

α)  επενδύσεων  για  τη  μεταποίηση  ή  την  εμπορία  προϊόντων  που  

προέρχονται  από  χώρες  εκτός  Ε .Ε  

β)  επενδύσεων  παρασκευής  και  εμπορίας  προϊόντων  απομίμησης  ή 

υποκατάστασης  του  γάλακτος  και  των  γαλακτοκομικών  προϊόντων ,  

καθώς  και  του  μελιού .  

γ)  επενδύσεων  στο  επίπεδο  του  λιανικού  εμπορίου  

δ)  επενδύσεων  που  αφορούν  γενετικά  τροποποιημένα  προϊόντα  

ε)  επενδύσεων  οι  οποίες  έχουν  ενισχυθεί  ή  προβλέπεται  η  ενίσχυσή  

τους  στα  πλαίσια  των  ΚΟΑ   

-  Οι  επενδύσεις  που  εντάσσονται  στο  παρόν  υπομέτρο  δεν  μπορούν  να  

ενισχυθούν  για  το  ίδιο  ή  συμπληρωματικά  φυσικό  αντικείμενο  και  από  

το  μέτρο  123 του  Άξονα  1 του  ΠΑΑ .  
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ΤΟΜΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  L123α :    

1.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΡΕΑΣ  

Δράση  1.3.: Εκσυγχρονισμός ,  επέκταση  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  

υφισταμένων ,  μονάδων  τεμαχισμού  – τυποποίησης  κρέατος  και  

παραγωγής  κρεατοσκευασμάτων .  

Δράση  1.4.:  Ίδρυση  μονάδων  τεμαχισμού  – τυποποίησης  κρέατος  

θηραματικών  ειδών  και  παραγωγής  κρεατοσκευασμάτων  σε  

περιπτώσεις  καθετοποίησης  της  παραγωγής .  

Δράση  1.5.:  Ίδρυση  μονάδων  τεμαχισμού  – τυποποίησης  κρέατος  και  

παραγωγής  κρεατοσκευασμάτων ,  σε  περιοχές  όπου  δεν  υπάρχει  

επαρκής  υποδομή ,  με  στόχο  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας .   

Δράση  1.6.:  Εκσυγχρονισμός  – συμπλήρωση ,  χωρίς  αύξηση  

δυναμικότητας ,  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  μονάδων  παραγωγής  

προϊόντων  με  βάση  το  κρέας  (αλλαντοποιεία  – κονσέρβες  κ .λπ . ) .  

Δράση  1.9: Προμήθεια  κινητών  (αυτοκινήτων)  ψυγείων  και  ίδρυση  

μικρών  εγκαταστάσεων  ψυκτικών  θαλάμων  στα  μικρά  Νησιά  του  

Αιγαίου  Πελάγους  για  τη  μεταφορά  και  συντήρηση  ευπαθών  και  νωπών  

προϊόντων  (κρέας  και  λοιπά  προϊόντα  κρέατος)  με  σκοπό  την  

χονδρεμπορία  των  προϊόντων .  

2.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΓΑΛΑ  

Δράση  2.1: Ίδρυση  -  επέκταση  τυροκομείων  εφόσον  κρίνεται  

απαραίτητο  λόγω  επάρκειας  γάλακτος .  

Δράση  2.2.:  Εκσυγχρονισμός  τυροκομείων  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  

ώστε  να  τηρούνται  οι  βασικοί  όροι  υγιε ινής  και  να  προωθηθούν  τα  

ποιοτικά  προϊόντα  ΠΟΠ ,  ΠΓΕ  της  χώρας .   

Δράση  2.4.:  Ίδρυση  μικρών  μονάδων  παραγωγής  γιαούρτης  και  λοιπών  

ζυμούμενων  προϊόντων  γάλακτος .  

Δράση  2.5.:  Εκσυγχρονισμός  – επέκταση  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  

μονάδων  παραγωγής  γιαούρτης  και  λοιπών  ζυμούμενων  προϊόντων  

γάλακτος .  

Δράση  2.6.:  Ίδρυση  ή  εκσυγχρονισμός  – επέκταση ,  μονάδων  

αξιοποίησης  παραπροϊόντων  (τυρόγαλα) ,  που  στοχεύουν  στη  βελτίωση  

του  περιβάλλοντος .   
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3. ΤΟΜΕΑΣ :  ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  

3.1.ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΑΥΓΑ  

Δράση  3.1.1.:  Ίδρυση  μονάδων  τυποποίησης  και  συσκευασίας  αυγών .   

Δράση  3.1.2.:  Εκσυγχρονισμός  – επέκταση  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  

υφισταμένων  μονάδων  τυποποίησης  και  συσκευασίας  αυγών .  

Δράση  3.1.3: Ίδρυση  μονάδων  επεξεργασίας  αυγών  για  παραγωγή  

νέων  προϊόντων  με  βάση  τα  αυγά .  

Δράση  3.1.4: Ίδρυση  μονάδων  τυποποίησης  και  συσκευασίας  αυγών  

και  προϊόντων  που  τυποποιούνται  με   βάση  αναγνωρισμένες  

προδιαγραφές  ή  πρότυπα  (ειδικές  εκτροφές ,  βιολογικά  κ .λπ . )  στα  

πλαίσια  καθετοποίησης  των  μονάδων .  

4.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ  

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΜΕΛΙ  

Δράση  4.1.:  Εκσυγχρονισμός  χωρίς  αύξηση  δυναμικότητας  με  ή  χωρίς  

μετεγκατάσταση  υφισταμένων  μονάδων  τυποποίησης  – επεξεργασίας  – 

μεταποίησης  -  συσκευασία  μελιού .  

Δράση  4.2.:  Ίδρυση  μικρών  μονάδων  τυποποίησης  – συσκευασίας  

μελιού  μόνο  σε  ορεινές  – νησιωτικές  περιοχές ,  με  προτεραιότητα  στις  

μονάδες  τυποποίησης  – επεξεργασίας  – μεταποίησης  βιολογικού  

μελιού .  

Δράση  4.3.: Ίδρυση ,  εκσυγχρονισμός  – επέκταση  -  μετεγκατάσταση  

μονάδων  για  παραγωγή  σακχαρωδών  προϊόντων  με  βάση  το  μέλι ,  

snacks κλπ .  

Στον  υποτομέα  του  μελιού  καμία  από  τις  ανωτέρω  δράσεις  δεν  εμπίπτει  

στα  πεδία  επιλεξιμότητας  του  Καν .  797/2004. 

5. ΤΟΜΕΑΣ  :ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ  

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ  

Δράση  5.1.:  Ίδρυση  – επέκταση  σύγχρονων  μονάδων  αναπήνισης  

κουκουλιών .  

Δράση  5.2.:  Εκσυγχρονισμός ,  βελτίωση  υφισταμένων  μονάδων  

αναπήνισης  κουκουλιών .  

Δράση  5.3.;  Ίδρυση– επέκταση  μονάδων  μεταποίησης  σαλιγκαριών .   
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Δράση  5.4.:  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  μονάδων  

μεταποίησης  σαλιγκαριών .   

6.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  

Δράση  6.1.:  Εκσυγχρονισμός  καθέτων  αποθηκευτικών  χώρων  

δημητριακών  και  με  εγκαταστάσεις  αερισμού  ή  με  ψυχρό  αέρα .   

Δράση  6.2.:  Εκσυγχρονισμός  – βελτίωση  οριζοντίων  παλαιών  

αποθηκών .  

Δράση  6.3.:  Ίδρυση  ξηραντηρίων  δημητριακών .  

Δράση  6.4.:  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  υφισταμένων  

ξηραντηρίων  δημητριακών .  

Δράση  6.5.:  Συμπλήρωση  – εκσυγχρονισμός  χωρίς  αύξηση  

δυναμικότητας  υφισταμένων  αποθηκευτικών  εγκαταστάσεων  ρυζιού  με  

τοποθέτηση  συστημάτων  προκαθορισμού  ξήρανσης  & ψύξης .  

Δράση  6.6.:  Ίδρυση  νέων  μονάδων  αποφλοίωσης  -  επεξεργασίας  – 

τυποποίησης  ρυζιού .   

Δράση  6.7.:  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  υφισταμένων  

μονάδων  αποφλοίωσης  ρυζιού  με  εξοπλισμό  λείανσης ,  

χρωματοδιαλογής  και  υγροθερμικής  επεξεργασίας  και  τυποποίησης  – 

συσκευασίας  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση .   

Δράση  6.8.: Ίδρυση  si los σε  κόμβους  σύγχρονων  διαμετακομιστικών  

κέντρων .  

Δράση  6.9.:  Ίδρυση  οριζοντίων  αποθηκών  σε  νησιωτικές  ή  ορεινές  

περιοχές .  

7.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Α)  Ελαιόλαδο  

Δράση  7.1.:  Ελαιοτριβεία   

  Εκσυγχρονισμός ,  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  ελαιοτριβείων  

χωρίς  αύξηση  δυναμικότητας  με  προτεραιότητα  σε  αυτά  που  

επεξεργάζονται  βιολογική  πρώτη  ύλη .   

  Συγχωνεύσεις  ελαιοτριβείων  με  δυναμικότητα  ανάλογη  των  

συγχωνευθέντων .   
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  Ιδρύσεις  ελαιοτριβείων  αποκλειστικά  και  μόνο  σε  ορεινές  ή  

νησιωτικές  περιοχές  από  βιολογική  πρώτη  ύλη .   

Δράση  7.2.:  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  

τυποποιητηρίων  -  συσκευαστηρίων  ελαιολάδου ,  χωρίς  αύξηση  της  

δυναμικότητας .  

Δράση  7.3.:  Ιδρύσεις  – επεκτάσεις  τυποποιητηρίων  ελαιολάδου  για  την  

παραγωγή  επώνυμων  ποιοτικών ,  εμπορεύσιμων  συσκευασιών ,  με  

στόχο  την  αύξηση  της  προστιθέμενης  αξίας  του  προϊόντος .  

Δράση  7.4.:  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  ραφιναριών  

ελαιολάδου  χωρίς  αύξηση  της  δυναμικότητας .  

Β)  Άλλα  Έλαια  

Δράση  7.5: Ίδρυση  – Επέκταση  – Εκσυγχρονισμός  χωρίς  αύξηση  

δυναμικότητας  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  σπορελαιουργείων  και  

βιομηχανιών  σπορελαιουργίας .  

 

8.  ΤΟΜΕΑΣ :  ΟΙΝΟΣ  

Δράση  8.1.: Εκσυγχρονισμός  οινοποιείων  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  

χωρίς  αύξηση  της  δυναμικότητας ,  για  παραγωγή  οίνων  ποιότητας .  

Δράση  8.2.:  Συγχώνευση  οινοποιείων  με  παράλληλο  εκσυγχρονισμό  

(κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  μηχανολογικού  εξοπλισμού) για  

βελτίωση  της  ποιότητας  και  μείωση  του  κόστους  παραγωγής ,  χωρίς  

αύξηση  της  δυναμικότητας .  

Δράση  8.3.:  Ίδρυση  νέων  οινοποιείων  σύγχρονης  τεχνολογίας :  

  σε  περιπτώσεις  εξυπηρέτησης  της  τοπικής  παραγωγής  σε  

ορεινές  και  νησιώτικες  περιοχές  

  μονάδων  παραγωγής  οίνων  από  προϊόντα  της  βιολογικής  

αμπελουργίας  [Καν . (ΕΟΚ) 2092/91] και  συστημάτων  

ολοκληρωμένης  διαχείρισης .   

Δράση  8.4: Προσθήκη ,  εκσυγχρονισμός ,  επέκταση  γραμμής  

εμφιάλωσης  οίνου  σε  οινοποιεία  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  

εμφιάλωσης  της  παραγωγής  τους .  
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9. ΤΟΜΕΑΣ :  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  

I .  Στο  επίπεδο  της  εμπορίας  

Δράση  9.1.:  Ίδρυση  μονάδων  συσκευασίας ,  τυποποίησης ,  διαλογής ,  

συντήρησης ,  ψύξης ,  αποθήκευσης  νωπών  οπωροκηπευτικών ,  πατάτας ,  

σύκων ,  οσπρίων  και  ξηρών  καρπών .  

Δράση  9.2.:  Ίδρυση  εγκαταστάσεων  στατικών  ψυγείων  και  κατασκευή  

μικρής  δυναμικότητας  συσκευαστηρίων  κηπευτικών  με  δυνατότητα  

προμήθειας  κινητών  (αυτοκινήτων)  ψυγείων  μόνο  στα  νησιωτικές  

περιοχές  (πλην  Κρήτης  και  Εύβοιας) .   

Δράση  9.3.:  Εκσυγχρονισμοί  ή  /και  επέκταση  με  ή  χωρίς  

μετεγκατάσταση  υφιστάμενων  μονάδων  συσκευασίας ,  τυποποίησης ,  

διαλογής ,  συντήρησης ,  ψύξης ,  αποθήκευσης  νωπών  

οπωροκηπευτικών ,  πατάτας ,  σύκων ,  οσπρίων  και  ξηρών  καρπών :  

I I .  Στο  επίπεδο  της  μεταποίησης  

Δράση  9.7.:  Μεταποίηση  Βιομηχανικής  τομάτας  

Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  υφισταμένων  μονάδων ,  

κυρίως  όσον  αφορά :  

  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  συσκευασιών ,  

  την  παραγωγή  νέων  προϊόντων  

χωρίς  αύξηση  της  δυναμικότητας .  

Δράση  9.8.:  Μεταποίηση  φρούτων  (ροδάκινα ,  βερίκοκα ,  αχλάδια ,  μήλα ,  

δαμάσκηνα  κ .λπ . )  

α)  Κονσερβοποιεία  – Χυμοί  φρούτων  – Αποξηραμένα  φρούτα   

  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  ή /και  επέκταση  

υφισταμένων  μονάδων  κονσερβοποίησης  οπωροκηπευτικών ,  

βιομηχανικών  ροδακίνων  και  αχλαδιών ,  λοιπών  φρούτων  και  

λαχανικών  κυρίως  όσον  αφορά :  

  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  συσκευασιών ,  

  την  παραγωγή  νέων  προϊόντων .  
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  Ίδρυση  νέων  μονάδων  μεταποίησης  (κονσερβοποίησης)  

οπωροκηπευτικών  (πλην  βιομηχανικής  τομάτας) ,  βιομηχανικών  

ροδακίνων  και  αχλαδιών ,  λοιπών  φρούτων  και  λαχανικών .   

β)  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  ή /  και  επέκταση  

υφισταμένων  μονάδων  χυμοποίησης ,  κυρίως  όσον  αφορά :  

  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  συσκευασιών ,  

  την  παραγωγή  νέων  προϊόντων .  

γ)  Ίδρυση  νέων  μονάδων  χυμοποίησης  οπωρών  (πλην  των  

εσπεριδοειδών)   σύγχρονης  τεχνολογίας .  

δ)  Αποξηραμένων  φρούτων  

Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  ή /και  επέκταση  μονάδων  

αποξήρανσης  φρούτων  (δαμάσκηνα ,  βερίκοκα  κ .λπ . ) .  

ε)  Ίδρυση  – εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  μονάδων  

παραγωγής  μαρμελάδων  και  γλυκών  κουταλιού .  

στ)  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  υφισταμένων  

μονάδων ,  χυμοποίησης  εσπεριδοειδών  κυρίως  όσον  αφορά :  

  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  συσκευασιών ,  

  τ ις  ψυκτικές  εγκαταστάσεις ,  

  την  παραγωγή  νέων  προϊόντων .  

Δράση  9.9.:  Μεταποίηση  λαχανικών  

α)  Ίδρυση  νέων  μονάδων  παραγωγής  τουρσιών  και  ψητών  λαχανικών ,  

εκσυγχρονισμός  και  επέκταση  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  υφισταμένων  

μονάδων ,  κυρίως  όσον  αφορά  :   

  στη  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  συσκευασιών  και   

  στην  παραγωγή  νέων  προϊόντων   

β)  Ίδρυση  νέων  μονάδων  ή  εκσυγχρονισμός  – επέκταση  με  ή  χωρίς  

μετεγκατάσταση  υφισταμένων  μονάδων  για  την  παραγωγή  χυμών  

λαχανικών  κύβων  ή  μιγμάτων  αυτών  σε  ασηπτική  συσκευασία .  

Δράση  9.10.:  Επενδύσεις  εγκατάστασης  βιολογικού  καθαρισμού  και  

αξιοποίησης  υπολειμμάτων  των  χρησιμοποιούμενων  πρώτων  υλών  του  
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τομέα  μεταποίησης  οπωροκηπευτικών  για  την  παραγωγή  λιπασμάτων  

ή /  και  ζωοτροφών .  

Δράση  9.11.: Μεταποίηση  ξηρών  καρπών .  

Ίδρυση  νέων  μονάδων ,  εκσυγχρονισμός  και  επέκταση  ή  και  

μετεγκατάσταση  υφισταμένων  μονάδων  για  παραγωγή  προϊόντων  

πάστας ,  νιφάδων  πραλίνας ,  παστελιών ,  snaks κ .λπ .  

Δράση  9.12.: Μεταποίηση  σύκων  -  σταφίδων  

α)  Εκσυγχρονισμός  και  επέκταση  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  

υφισταμένων  μονάδων .  

β)  Ίδρυση  νέων  μονάδων  μεταποίησης  – αποξήρανσης  σύκων  και  

σταφίδων .  

I I I .  Στον  τομέα  των  μονάδων  επεξεργασίας  επιτραπέζιων  ελαιών  

Δράση  9.13.:  Εκσυγχρονισμός  των  μονάδων  επεξεργασίας  βρωσίμων  

ελαιών ,  χωρίς  αύξηση  δυναμικότητας .  

Δράση  9.14.:  Ίδρυση  – επέκταση  μονάδων  μόνο  για  γραμμές  

συσκευασίας  καταναλωτή  και  γραμμές  παραγωγής  νέων  προϊόντων .  

Δράση  9.15.:  Μετεγκαταστάσεις  που  αφορούν  την  μεταφορά  μονάδων  

από  τ ις  αστικές  περιοχές ,  για  λόγους  που  σχετίζονται  με  τη  ρύπανση  

χωρίς  αύξηση  δυναμικότητας .  

ΙV. Στον  τομέα  των  Γεωμήλων  

Δράση  9.16.:  Ιδρύσεις  νέων  μονάδων ,  εκσυγχρονισμός  – επέκταση ,  με  

ή  χωρίς  μετεγκατάσταση ,  συμπλήρωση  υφισταμένων  μονάδων ,  ή  

προσθήκη  γραμμών  σε  υφιστάμενες  μονάδες  μεταποίησης  γεωμήλων  

με  προορισμό  την  παραγωγή  νέων  προϊόντων  όπως :  

  προτηγανισμένης  /  κατεψυγμένης  πατάτας ,  

  τσιπς  ή  σνακς  πατάτας  κ .λπ .  

  άλλα  νέα  προϊόντα   

Έργα  του  Τομέα  οπωροκηπευτικών  που  υποβάλλονται  από  

αναγνωρισμένες  ή  προαναγνωρισμένες  από  τη  Δ /νση  ΠΑΠ  

Δενδροκηπευτικής  Ομάδες  Παραγωγών  (Συνεταιρισμοί ,  ΕΑΣ ,  καθώς  και  

Εταιρείες  που  έχουν  αναγνωρισμένη  Ομάδα  Παραγωγών) ,  είναι  
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επιλέξιμα  μόνο  για  τα  μικρά  Νησιά  του  Αιγαίου  και  Ιονίου  (μέχρι  3.100 

κατοίκους).  

 

10. ΤΟΜΕΑΣ  :  ΑΝΘΗ  

Δράση  10.1.:  Ίδρυση  νέων  εγκαταστάσεων  μεταποίησης  ή  

εκσυγχρονισμός  ή  επέκταση  υφισταμένων  μονάδων .  

α)  Ίδρυση  ή  εκσυγχρονισμός  και  επέκταση  τυποποιημένων  δρεπτών  

ανθέων  και  γλαστρικών .  

β)  Ίδρυση  ξηραντηρίων  ανθέων .  

Δράση  10.2.:  Ίδρυση  νέων  εγκαταστάσεων  εμπορίας  (νέες  ανθαγορές  – 

κέντρα  διανομής)  από  συλλογικούς  φορείς  ανθοπαραγωγών .  

 

12. ΤΟΜΕΑΣ :  ΣΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

Δράση  12.1.:  Ίδρυση  – επέκταση  μονάδων  επεξεργασίας  και  

τυποποίησης  σπόρων  και  πολλαπλασιαστικού  υλικού .  

Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  υφισταμένων  μονάδων  

επεξεργασίας  και  τυποποίησης  σπόρων   και  πολλαπλασιαστικού  

υλικού .   

 

13. ΤΟΜΕΑΣ :  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΦΥΤΩΝ  

Δράση13.1.:  Ίδρυση  – επέκταση  μονάδων  τυποποίησης  και  

επεξεργασίας  αρωματικών  και  φαρμακευτικών  φυτών .  

Δράση13.2.:  Εκσυγχρονισμός  με  ή  χωρίς  μετεγκατάσταση  μονάδων  

τυποποίησης  και  επεξεργασίας  αρωματικών  και  φαρμακευτικών  φυτών .  

 

ΣΕ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΤΟΜΕΙΣ :  

Ως  προϊόντα  ποιότητας  είναι  αυτά  που  καθορίζονται  από  τους  

Καν . (ΕΟΚ)  2092/91, 2081/92, 2082/92 και  Καν .(ΕΚ) 1804/99, όπως  

αυτοί  εκάστοτε  τροποποιούνται ,  καθώς  και  αυτά  που  καθορίζονται  από  

την  Εθνική  Νομοθεσία  και  πιστοποιούνται  κατάλληλα .  
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  L123α  

1.  Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου .  

2.  Κατασκευή  ή  βελτίωση  ακινήτων .  

3.  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  νέου  μηχανολογικού  εξοπλισμού  

συμπεριλαμβανομένου  και  του  λογισμικού  πληροφορικής  και  του  

εξοπλισμού  των  εργαστηρίων  στο  βαθμό  που  εξυπηρετεί  τη  λειτουργία  

της  μονάδας .  

4.  Εγκαταστάσεις  βιολογικού  καθαρισμού  όχι  ως  μεμονωμένη  δράση  

αλλά  ως  τμήμα  της  συνολικής  επένδυσης .  

5.  Αγορά  καινούργιων  οχημάτων  – ισοθερμικών  βυτίων ,  αναγκαίων  για  

τη  μεταφορά  του  γάλακτος  προς  το  χώρο  τυποποίησης  – μεταποίησης ,  

καθώς  και  αγορά  καινούργιων  οχημάτων  ψυγείων  μόνο  για  τα  νησιά  του  

Αιγαίου .  

6.  Γενικά  έξοδα ,  όπως  αμοιβές  μηχανικών  και  συμβούλων ,  λοιπές  

δαπάνες  έκδοσης  άδειας  δόμησης ,  δαπάνες  για  μελέτες  σκοπιμότητας ,  

δαπάνες  για  τη  δημιουργία  αναγνωρίσιμου  σήματος  (ετικέτας)  του  

προϊόντος ,  απόκτηση  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας ,  έρευνα  αγοράς  για  τη  

διαμόρφωση  της  εικόνας  του  προϊόντος  (συσκευασία ,  επισήμανση)  και  

άδειες  πέραν  των  παραπάνω  δαπανών  και  μέχρι  ορίου  10% του  

συνόλου  του  προϋπολογισμού .  

7.  Δαπάνες  για  την  κάλυψη  του  κόστους  μελέτης-εγκατάστασης  

συστημάτων  διασφάλισης  ποιότητας  και  ποιοτικών  σημάτων  

(συμπεριλαμβανομένων  των  δαπανών  για  την  εκπαίδευση  του  

προσωπικού) ,  καθώς  επίσης  και  δαπάνες  που  καταβάλλονται  από  τους  

δικαιούχους  σε  αναγνωρισμένους ,  από  τα  αρμόδια  εθνικά  όργανα ,  

οργανισμούς  πιστοποίησης  για  την  αρχική  πιστοποίηση  των  

συστημάτων  αυτών .  

8.  Αγορά  fax, τηλεφωνικών  εγκαταστάσεων ,  επίπλων  γραφείου  και  

εξοπλισμού  για  σύνδεση  με  ευρυζωνικές  υποδομές  διαδικτύου ,  δικτύων  

ενδοεπικοινωνίας  και  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  συστημάτων  

ασφαλείας  των  εγκαταστάσεων .  

9.  Κατασκευή  κατοικίας  φύλαξης  των  εγκαταστάσεων  μέχρι  του  ποσού  

των  €50.000. 
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ΜΗ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  L123α  

1.  Αγορά  οικοπέδου .  

2.  Αγορά  ή  απόκτηση  κτιριακών  εγκαταστάσεων ,  ανεξάρτητα  αν  

πρόκειται  για  παλιές  ή  καινούργιες  και  την  πιθανή  προηγούμενη  χρήση  

τους .  

3.  Προσωρινά  έργα  μη  αμέσως  συνδεόμενα  με  την  εκτέλεση  της  

πράξης  (π .χ .  προσωρινό  υπόστεγο  για  τη  φύλαξη  υλικών ,  κ .λπ . ) .  

4. Συμβολαιογραφικά  έξοδα  και  πάσης  φύσεως  φόροι  και  

δημοσιονομικές  επιβαρύνσεις  του  δικαιούχου  της  επένδυσης .  

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

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

αναφέρονται  στην  προηγούμενη  παράγραφο .  

7.  Λοιπός  εξοπλισμός  γραφείων  (αριθμομηχανές ,  φωτοτυπικά ,  έπιπλα  

κ .λπ . )  εκτός  των  αναφερομένων  στο  σημείο  8 της  παραγράφου  (α)  

ανωτέρω .  

8.  Αγορά  υλικών  αποσβέσιμων  σε  διάρκεια  μικρότερη  του  έτους .  

9.  Μη  φυσικές  επενδύσεις  συμπεριλαμβανομένων  των  δημοσιονομικών  

επιβαρύνσεων  κάθε  είδους  σε  βάρος  των  δικαιούχων .  

10. Εκπαίδευση  προσωπικού  εκτός  των  αναφερομένων  στο  σημείο  7 

της  παραγράφου  (α) ανωτέρω .  

11. Διευκρινίζεται  ότι  η  άδεια  ανέγερσης  των  κτιρίων ,  οι  αμοιβές  των  

μηχανικών  και  αρχιτεκτόνων  για  τις  μελέτες ,  καθώς  και  οι  

εδαφοτεχνικές  μελέτες  είναι  επιλέξιμες  και  δύνανται  να  ενισχύονται , 

ενώ  η  ασφάλιση  του  μηχανολογικού  εξοπλισμού  δεν  είναι  επιλέξιμη  

δαπάνη .  

12. Αποζημιώσεις  που  πληρώνονται  από  τους  δικαιούχους  σε  τρίτους  

για  απαλλοτριώσεις ,  εκκρεμότητες  κ .λπ .  

13. Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ .Π .Α . )  εκτός  από  τ ις  περιπτώσεις  

που  ορίζονται  στο  άρθρο  71, παρ .  3(α)  του  Καν(ΕΚ)  1698/2005, όπως  

τροποποιήθηκε  και  ισχύει .  

14. Έργα  συντήρησης  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  μηχανολογικού  

εξοπλισμού .  



ΑΝ.ΔΩ Α.Ε -  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14

15. Αγορά  μεταχειρισμένων  μηχανημάτων  και  εξοπλισμού .  

16. Εργασίες  πράσινου  (δενδροφυτεύσεις ,  γκαζόν ,  κ .λπ . )  καθώς  και  

έργα  διακόσμησης .  

17. Έργα  οδοποιίας  εκτός  των  ορίων  του  οικοπέδου  εγκατάστασης  της  

μονάδας  πέραν  των  απολύτως  αναγκαίων  για  την  εξυπηρέτηση  της  

μονάδας .  

18. Αμοιβές  προσωπικού ,  συμπεριλαμβανομένων  των  επιβαρύνσεων  

της  κοινωνικής  ασφάλισης ,  πληρωτέες  από  το  δικαιούχο  στο  

προσωπικό  του ,  εκτός  αν  αυτό  προσλαμβάνεται  ειδικά  για  να  εργαστεί  

αποκλειστικά  για  την  υλοποίηση  της  επένδυσης  και  να  απολυθεί  με  την  

ολοκλήρωσή  της .  

19. Γενικά  έξοδα  άνω  του  10% επί  του  συνόλου  των  επιλέξιμων  

δαπανών .  

20. Δαπάνες  που  αφορούν  την  αύξηση  της  δυναμικότητας  σε  τομείς  

όπου  υπάρχει  περιορισμός  στην  παραγωγή  από  τ ις  ΚΟΑ γεωργικών  

προϊόντων .  

21. Δαπάνες  που  αφορούν  την  απλή  αντικατάσταση .  

22. Δαπάνες  για  τον  καθαρισμό  της  αρχικής  θέσης  σε  περιπτώσεις  

μετεγκατάστασης  και  κόστος  αποξήλωσης  και  μεταφοράς  του  παλαιού  

εξοπλισμού  ή  μέρος  αυτού  στη νέα θέση.  
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Στην ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 413 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ» στο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ: L311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»: 

 

ΔΡΑΣΗ  L311-1: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  μικρής  

δυναμικότητας  υποδομών  διανυκτέρευσης» 

 

Προϋπολογισμός :  630.000€,  Δημόσια  Δαπάνη :  315.000€ (267.750€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  47.250€ Εθνική  συμμετοχή)  

Στόχος  της  δράσης  είναι  η  ενίσχυση  της  υποδομής  διανυκτέρευσης  στα  

μικρά  νησιά ,  καθώς  σε  αυτά  υπάρχει  αναγκαιότητα  εφαρμογής  της  

δράσης ,  καθώς  και  στο  Δ .Δ Λαέρμων  που  επλήγη  από  την  

καταστροφική  πυρκαγιά  του  2008. Κατά  την  εφαρμογή  της  δράσης  θα  

υπάρχει  μέριμνα  ώστε  τα  νέα  καταλύματα  να  αναδεικνύουν  τα  

χαρακτηριστικά  της  τοπικής  παράδοσης  και  ειδικότερα  του  αγροτικού  

και  αστικού  αρχιτεκτονικού  πλούτου .  Θα  συνδέονται  με  τις  αγροτικές  

εκμεταλλεύσεις  του  επενδυτή ,  με  περιοχές  ιδιαίτερου  φυσικού  κάλλους ,  

με  πρωτοβουλίες  προώθησης  τοπικής  γαστρονομίας  και  θα  αξιοποιούν  

τ ις  τεχνολογίες  πληροφορίας  και  επικοινωνίας .  

Προτεραιότητα  θα  δοθεί  στη  δημιουργία  πρότυπων  μονάδων  σε  

ποιοτικά  αναβαθμισμένα  καταλύματα  που  θα  είναι  κυρίως  

αναπαλαιωμένα  παραδοσιακά  κτίσματα .  

Η  δυναμικότητα  των  υποδομών  δεν  μπορεί  να  ξεπερνά  τ ις  40 κλίνες .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  600.000€.  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  δραστηριότητα  σε  

γεωργική  εκμετάλλευση  κατά  κύρια  ή  μερική  απασχόληση  κατά  τη  

στιγμή  της  υποβολής  της  αίτησης  ενίσχυσης .  Εξαιρούνται  οι  γεωργικοί  

εργάτες   

Περιοχή  εφαρμογής:  το  Αγαθονήσι ,  οι  Λειψοί ,  οι  Αρκοί ,  το  Μαράθι ,  

τα  Λέβιθα ,  η  Κίναρος  και  το  Δ .Δ .  Λαέρμων .  
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ΟΡΟΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι  παρεμβάσεις  της  δράσης  υλοποιούνται  υποχρεωτικά  με  βάση  τους  

όρους  και  τ ις  προϋποθέσεις  της  με  αρ .  2974/710/8-4-2009 Κοινής  

Απόφασης  των  Υπουργών  Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων  και  

Τουριστικής  Ανάπτυξης  (νυν  Πολιτισμού  & Τουρισμού),  όπως  αυτή  

ισχύει  μετά  την  τροποποίησή  της  με  την  υπ΄αριθμ .3427/9-6-2010 ΚΥΑ .  

 

ΔΡΑΣΗ  L311-2: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  χώρων  

εστίασης  και  αναψυχής» 

 

Προϋπολογισμός: 300.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  150.000€ (127.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  22.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Η  Ίδρυση ,  επέκταση  και  ο  εκσυγχρονισμός  των  χώρων  εστίασης  και  

αναψυχής  στις  αγροτικές  και  νησιωτικές  περιοχές  δίνει  τη  δυνατότητα  

στο  αγροτικό  νοικοκυριό  να  αποκτήσει  συμπληρωματικό  εισόδημα .  Ο  

αγρότης  ή  κτηνοτρόφος  – ιδ ιοκτήτης  της  επιχείρησης ,  μπορεί  να  

διαθέσει  τα  ντόπια ,  φρέσκα  προϊόντα  του  στους  πελάτες  – επισκέπτες  

του  τόπου ,  αναδεικνύοντας  την  τοπική  κουζίνα  και  την  πλούσια  

γαστρονομική  παράδοση  της  Δωδεκανήσου .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€. 

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και   σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  δραστηριότητα  σε  

γεωργική  εκμετάλλευση  κατά  κύρια  ή  μερική  απασχόληση  κατά  τη  

στιγμή  της  υποβολής  της  αίτησης  ενίσχυσης .  Εξαιρούνται  οι  γεωργικοί  

εργάτες   

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  
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ΔΡΑΣΗ  L311-3: « Ιδρύσεις,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  

επισκέψιμων  αγροκτημάτων»  

 

Προϋπολογισμός: 300.000€,  Δημόσια  Δαπάνη :  150.000€ (127.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  22.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Η  δράση  περιλήφθηκε  στο  τοπικό  πρόγραμμα  καθώς  στην  περιοχή  

παρέμβασης ,  αλλά  και  σε  όλο  το  νομό  μας ,  δεν  υπάρχει  επισκέψιμο  

αγρόκτημα .  Στους  χώρους  του  αγροκτήματος  μπορούν  να  υπάρχουν :  

υποδομές  διανυκτέρευσης ,  κέντρο  εστίασης  και  αναψυχής ,  μικρή  

μονάδα  οικοτεχνίας ,  μεταποίησης  αγροτικών  προϊόντων  κα .   

Το  χαρακτηριστικό  και  η  καινοτομία  της  τουριστικής  πρακτικής  του  

αγροκτήματος  είναι  ότι  ο  επισκέπτης  μπορεί  να  συμμετέχει  στις  

εργασίες  του  αγροκτήματος ,  να  προετοιμάζει  το  πρωινό  ή  το  γεύμα  του  

από  τα  προϊόντα  που  παράγονται  στο  αγρόκτημα ,  να  κάνει  μικρούς  

περιπάτους  στους  χώρους  του  αγροκτήματος  κ .α .  

Η  ελάχιστη  απαιτούμενη  έκταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  των  20 

στρεμμάτων  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€ ενώ  

στην  περίπτωση  που  περιλαμβάνονται  και  υποδομές  διανυκτέρευσης ,  

το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  600.000 € και  

η  δυναμικότητα  μέχρι  40 κλίνες .  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  δραστηριότητα  σε  

γεωργική  εκμετάλλευση  κατά  κύρια  ή  μερική  απασχόληση  κατά  τη  

στιγμή  της  υποβολής  της  αίτησης  ενίσχυσης .  Εξαιρούνται  οι  γεωργικοί  

εργάτες   

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

ΟΡΟΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Εφόσον  στην  επένδυση  περιλαμβάνονται  υποδομές  διανυκτέρευσης ,  

αυτές  υλοποιούνται  υποχρεωτικά  με  βάση  τους  όρους  και  τις  
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προϋποθέσεις  της  με  αρ .  2974/710/8-4-2009 Κοινής  Απόφασης  των  

Υπουργών  Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων  και  Τουριστικής  

Ανάπτυξης ,  όπως  αυτή  ισχύει  μετά  την  τροποποίησή  της  με  την  

υπ΄αριθμ .3427/9-6-2010 ΚΥΑ .  

 

ΔΡΑΣΗ  L311-4: « Ιδρύσεις,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  

επιχειρήσεων  παροχής  υπηρεσιών  για  την  εξυπηρέτηση  του  

τουρισμού  της  υπαίθρου  (εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού ,  ειδικές  

μορφές  τουρισμού ,  χώροι  αθλοπαιδιών ,  χώροι  γευσιγνωσίας)» 

 

Προϋπολογισμός: 100.000€,  Δημόσια  Δαπάνη :  50.000€ (42.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  7.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Με  την  εφαρμογή  της  δράσης  επιδιώκεται  η  ανάδειξη  των  εναλλακτικών  

και  ειδικών  μορφών  τουρισμού  της  υπαίθρου  που  μπορούν  να  

εφαρμοσθούν  στην  περιοχή  παρέμβασης  (κατασκηνωτικός ,  αθλητικός ,  

ποδηλατικός ,  φυσιολατρικός ,  ιαματικός ,  καταδυτικός ,  ιππασίας ,  

τοξοβολίας ,  θεραπευτικός ,  αλιευτικός ,  κλπ),ώστε  να  αναδειχθούν  

ολόκληρες  περιοχές  και  νησιά  ως  ελκυστικοί  προορισμοί  και  για  

περιόδους  πέραν  της  θερινής .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€. 

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  δραστηριότητα  σε  

γεωργική  εκμετάλλευση  κατά  κύρια  ή  μερική  απασχόληση  κατά  τη  

στιγμή  της  υποβολής  της  αίτησης  ενίσχυσης .  Εξαιρούνται  οι  γεωργικοί  

εργάτες   

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  
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ΔΡΑΣΗ  L311-5: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  μονάδων  

οικοτεχνίας ,  χειροτεχνίας ,  παραγωγής  ειδών  παραδοσιακής  

τέχνης ,  βιοτεχνικών  μονάδων» 

 

Προϋπολογισμός: 300.000€,  Δημόσια  Δαπάνη :  150.000€ (127.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  22.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Μέσω  της  δράσης  θα  ενισχυθούν  οικοτεχνίες ,  χειροτεχνίες ,  βιοτεχνίες  

που  έχουν  ως  βάση  τα  παραδοσιακά  επαγγέλματα  (βιοτεχνίες  ξύλου ,  

υφαντών ,  χειροτεχνημάτων ,  καλλιτεχνημάτων  και  διαφόρων  άλλων  

ειδών  λαϊκής  τέχνης) .  Η  δημιουργία  και  ο  εκσυγχρονισμός  των  

βιοτεχνικών  μονάδων  (οικοτεχνιών ,  χειροτεχνιών)  στην  περιοχή  

παρέμβασης ,  θα  συμβάλλει  στη  δημιουργία  μιας  σύγχρονης  νησιωτικής  

επιχειρηματικής  δραστηριοποίησης  (παραδοσιακά  επαγγέλματα  με  

αξιοποίηση  σύγχρονων  τεχνολογιών).  Επιπρόσθετα  θα  στηριχθεί  το  

αγροτικό  εισόδημα ,  θα  δημιουργηθούν  θέσεις  απασχόλησης ,  θα  

τονωθεί  η  τοπική  οικονομία  και  θα   συγκρατηθεί  ο  πληθυσμός  της  

περιοχής .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€. 

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  δραστηριότητα  σε  

γεωργική  εκμετάλλευση  κατά  κύρια  ή  μερική  απασχόληση  κατά  τη  

στιγμή  της  υποβολής  της  αίτησης  ενίσχυσης .  Εξαιρούνται  οι  γεωργικοί  

εργάτες   

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΔΡΑΣΗ  L311-6: « Ιδρύσεις,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  

επιχειρήσεων  παροχής  υπηρεσιών»  

 

Προϋπολογισμός: 100.000€,  Δημόσια  Δαπάνη :  50.000€ (42.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  7.500€  Εθνική  συμμετοχή)  
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Επιχειρήσεις  ή  δραστηριότητες  που  είναι  δεδομένες  σε  μια  κατοικημένη  

περιοχή ,  λειτουργούν  υποτυπωδώς  ή  απουσιάζουν  εντελώς  από  τα  

μικρά  νησιά ,  με  αποτέλεσμα  οι  κάτοικοι  και  οι  επισκέπτες  να  

ταξιδεύουν  σε  γειτονικά  νησιά  για  να  εξυπηρετηθούν .  Η  δράση  θα  

εφαρμοσθεί  στην  περιοχή  που  υπάρχουν  σημαντικές  ελλείψεις  στην  

παροχή  υπηρεσιών  προς  τους  κατοίκους  και  τους  επισκέπτες ,  με  

σκοπό  την  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  και  τη  συγκράτηση  του  

πληθυσμού  τους .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€ 

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και   σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  δραστηριότητα  σε  

γεωργική  εκμετάλλευση  κατά  κύρια  ή  μερική  απασχόληση  κατά  τη  

στιγμή  της  υποβολής  της  αίτησης  ενίσχυσης .  Εξαιρούνται  οι  γεωργικοί  

εργάτες   

Περιοχή  εφαρμογής:  το  Αγαθονήσι ,  οι   Λειψοί ,  οι  Αρκοί ,  το  Μαράθι ,  

τα  Λέβιθα ,  η  Κίναρος  και  το  Δ .Δ .  Λαέρμων  

 

ΔΡΑΣΗ  L311-7: « Ιδρύσεις,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  

επιχειρήσεων  παραγωγής  ειδών  διατροφής  μετά  την  α΄  

μεταποίηση»  

 

Προϋπολογισμός:100.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  50.000€ (42.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  7.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Η  ίδρυση  και  ο  εκσυγχρονισμός  επιχειρήσεων  παραγωγής  ειδών  

διατροφής  μετά  την  πρώτη  μεταποίηση ,  θα  συμβάλλει  στη  διατήρηση  

και  εκσυγχρονισμό  της  παραγωγής  μεταποιημένων  αγροτικών  

προϊόντων  και  των  παραδοσιακών  Δωδεκανησιακών  προϊόντων  και  

παράλληλα  μέσω  αυτών  θα  διατηρηθεί  -  αναδειχθεί  η  τοπική  

γαστρονομική  παράδοση .  Επιπρόσθετα  μέσω  της  δράσης  θα  

δημιουργηθούν  κατάλληλες  προϋποθέσεις  για  τη  στήριξη  του  

εισοδήματος  και  τη  συγκράτηση  του  πληθυσμού  στην  περιοχή  

παρέμβασης .  
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Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και   σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  δραστηριότητα  σε  

γεωργική  εκμετάλλευση  κατά  κύρια  ή  μερική  απασχόληση  κατά  τη  

στιγμή  της  υποβολής  της  αίτησης  ενίσχυσης .  Εξαιρούνται  οι  γεωργικοί  

εργάτες .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΟΡΟΙ ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΕ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 

- Κατά  την  εφαρμογή  όλων  των  δράσεων  του  υπομέτρου ,  θα  τηρηθούν  

οι  όροι ,  περιορισμοί  και  προϋποθέσεις  του  θεσμικού  πλαισίου  που  

διέπει  την  εφαρμογή  του  Άξονα  4 του  Π .Α .Α (401/2010 Κοινή  Απόφαση  

των  Υπουργών  Οικονομίας ,  Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας  και  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων) .  

Οι  δικαιούχοι  όλων  των  δράσεων  του  υπομέτρου  πρέπει  να  πληρούν  τις  

εξής  προϋποθέσεις :   

Να  αντλούν  τουλάχιστον  το  50% του  ατομικού  τους  εισοδήματος  από  

γεωργικές  δραστηριότητες  που  ασκούνται  στα  όρια  της  εκμετάλλευσής  

τους  και  παράλληλα  δεν  αφιερώνουν  για  δραστηριότητες  εκτός  των  

ορίων  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  πάνω  από  50% του  συνολικού  

χρόνου  απασχόλησης  τους ,  ή  

Να  αντλούν  τουλάχιστον  το  50% του  ατομικού  του  εισοδήματος  από  

αγροτικές  δραστηριότητες  (γεωργία ,  κτηνοτροφία ,  αγροτουρισμό ,  

αγροβιοτεχνία ,  αλιεία  -  πλην  υπερπόντιας  – δασικές  δραστηριότητες  

και  δραστηριότητες  προστασίας  του  φυσικού  χώρου)  υπό  τον  όρο  ότι  

τουλάχιστον  το  25% του  συνολικού  του  εισοδήματος  προέρχεται  από  

γεωργικές  – κτηνοτροφικές  δραστηριότητες  που  ασκούνται  στα  όρια  της  

εκμετάλλευσής  τους  και  παράλληλα  δεν  αφιερώνουν  για  

δραστηριότητες  εκτός  γεωργικής  εκμετάλλευσης  χρόνο  μεγαλύτερο  του  

50% του  συνολικού  χρόνου  απασχόλησης .  
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Να  είναι  Νέος  Γεωργός  στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος  ενίσχυσης  του  

μέτρου  112 "Εγκατάσταση  Νέων  Γεωργών" του  ΠΑΑ .  

-  Στη  περίπτωση  που  οι  προτάσεις  των  δυνητικών  δικαιούχων  

προβλέπουν  βελτίωση  υποδομής  των  επιχειρήσεων  που  εντάσσονται  

στις  δράσεις  του  υπομέτρου  για  τη  χρήση  ανανεώσιμων  πηγών  

ενέργειας  (π .χ  φωτοβολταικά ,  αξιοποίηση  γεωθερμίας ,  βιομάζας) με  

σκοπό  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  επιχείρησης ,  θα  τύχουν  σχετικής  

πριμοδότησης  κατά  την  αξιολόγησή  τους .  

-  Στο  παρόν  υπομέτρο  δεν  περιλαμβάνονται  ενέργειες  που  καλύπτονται  

στο  πλαίσιο  του  υπομέτρου  L123α  «αύξηση  της  αξίας  των  γεωργικών  

προϊόντων» και  του  μέτρου  123 του  Άξονα  1 του  Π .Α .Α  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 

α)  Για  τ ις  δράσεις :  L311-1, L311-2, L311-4 

Δαπάνες  κτιριακών  εγκαταστάσεων ,  όπως  δαπάνες  οικοδομικών ,  

υδραυλικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών ,  θέρμανσης  κ .λπ .  

Δαπάνες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  προκειμένου  να  

ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  λειτουργίας  της  επιχείρησης ,  όπως  

ισοπεδώσεις ,  διαμορφώσεις ,  συνδέσεις  με  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας ,  

περιφράξεις ,  φωτισμός ,  φυτεύσεις ,  κ .λπ .  

Δαπάνες  αγοράς  καινούργιου  μηχανολογικού  εξοπλισμού , 

περιλαμβανομένου  του  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών ,  μέχρι  

την  αγοραστική  του  αξία .  Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  μεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

Δαπάνες  αγοράς  λοιπού  εξοπλισμού  απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  της  

επιχείρησης  συμπεριλαμβανομένης  της  αγοράς  παραδοσιακών  ξύλινων  

σκαφών ,  λοιπών  σκαφών  μόνο  για  τ ις  περιπτώσεις  επιχειρήσεων  

καταδυτικού  τουρισμού ,  καθώς  και  δαπάνες  για  την  αγορά  αλόγων  για  

δραστηριότητες  περιήγησης .  

Δαπάνες  αγοράς  οχημάτων  για  τ ις  επιχειρήσεις  εναλλακτικού  

τουρισμού  με  σκοπό  τη  μεταφορά  ειδικού  εξοπλισμού  και  εφόσον  

τεκμηριώνεται  πλήρως  η  αναγκαιότητά  τους .  
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Γενικές  δαπάνες  συνδεόμενες  με  τα  ανωτέρω  όπως ,  αμοιβές  μηχανικών  

και  συμβούλων ,  δαπάνες  έκδοσης  των  απαραίτητων  αδειών ,  όπως  

οικοδομική  άδεια ,  δαπάνες  για  μελέτες  σκοπιμότητας  και  

οικονομοτεχνικές  μελέτες  για  την  εγκατάσταση  ΑΠΕ  κ .λπ .  Οι  ανωτέρω  

δαπάνες  δεν  μπορούν  να  υπερβαίνουν  το  12% του  συνολικού  κόστους  

της  επένδυσης .  

Δαπάνες  προβολής  και  προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφημιστικών  

φυλλαδίων ,  η  αξιοποίηση  του  διαδικτύου  και  με  ποσοστό  μέχρι  5% του  

συνολικού  κόστους .  

Δαπάνες  για  την  κάλυψη  του  κόστους  μελέτης-εγκατάστασης  

συστημάτων  διασφάλισης   ποιότητας  και  ποιοτικών  σημάτων ,  καθώς  

επίσης  και  δαπάνες  που  καταβάλλονται  από  τους  δικαιούχους  σε  

αναγνωρισμένους  οργανισμούς  πιστοποίησης  για  την  αρχική  

πιστοποίηση  των  συστημάτων  αυτών  και  σε  ποσοστό  μέχρι  3% του  

συνολικού  κόστους .  

 

β)  Για  τη  Δράση  L311-3 «Ίδρυση  – επέκταση  – εκσυγχρονισμός  

επισκέψιμων  αγροκτημάτων»: 

Εκτός  των  ανωτέρω  επιλέξιμες  δαπάνες  είναι  οι  ακόλουθες :  

Εγκαταστάσεις  που  σχετίζονται  με  την  καθετοποίηση  της  παραγωγής  

του  αγροκτήματος .  Στην  περίπτωση  που  η  καθετοποίηση  αφορά  

μεταποίηση  προϊόντων  του  παραρτήματος  Ι  της  Συνθήκης ,  ισχύουν  τα  

αναφερόμενα  στο  υπομέτρο  123 και  σε  ποσοστό  μέχρι  30% του  

συνολικού  κόστους .  

Δημιουργία  χώρου  προβολής  των  προϊόντων  του  αγροκτήματος .  

Δημιουργία  μουσειακού  χώρου  για  έκθεση  μηχανημάτων ,  εργαλείων  και  

τεχνικών  με  στόχο  την  ανάδειξη  της  αγροτικής  κληρονομιάς ,  

συμπεριλαμβανομένης  κατ΄  εξαίρεση  της  αγοράς  παλαιού  εξοπλισμού  

για  την  εξυπηρέτηση  του  συγκεκριμένου  στόχου .  

γ)  Για  τ ις  Δράσεις  :  L311-5, L311-6, L311-7 

Δαπάνες  κτιριακών  εγκαταστάσεων ,  όπως  δαπάνες  οικοδομικών  

εργασιών ,  υδραυλικών  εργασιών ,  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών ,  

θέρμανσης  κ .λπ .  
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Δαπάνες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  προκειμένου  να  

ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  λειτουργίας  της  επιχείρησης ,  όπως  

ισοπεδώσεις ,  διαμορφώσεις ,  συνδέσεις  με  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας ,  

περιφράξεις ,  φωτισμός ,  φυτεύσεις ,  κ .λπ .  

Δαπάνες  αγοράς  καινούργιου  μηχανολογικού  εξοπλισμού , 

περιλαμβανομένου  του  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών ,  μέχρι  

την  αγοραστική  του  αξία .  Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  μεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

Δαπάνες  αγοράς  λοιπού  εξοπλισμού  απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  της  

επιχείρησης .  

Γενικές  δαπάνες  συνδεόμενες  με  τα  ανωτέρω  όπως ,  αμοιβές  μηχανικών  

και  συμβούλων ,  δαπάνες  έκδοσης  των  απαραίτητων  αδειών ,  όπως  

οικοδομική  άδεια ,  δαπάνες  για  μελέτες  σκοπιμότητας  και  

οικονομοτεχνικές  μελέτες  για  την  εγκατάσταση  ΑΠΕ  κ .λπ .  Οι  ανωτέρω  

δαπάνες  δεν  μπορούν  να  υπερβαίνουν  το  12% του  συνολικού  κόστους  

της  επένδυσης .  

Δαπάνες  προβολής  και  προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφημιστικών  

φυλλαδίων ,  η  αξιοποίηση  του  διαδικτύου  και  σε  ποσοστό  μέχρι  5% του  

συνολικού  κόστους .  

Δαπάνες  αγοράς  ειδικών  επαγγελματικών  μέσων  μεταφοράς  προϊόντων  

και  πρώτων  υλών  εντός  της  επιχείρησης  (π .χ .  ανυψωτικά  μηχανήματα  

κ .λπ . ) ,  στην  περίπτωση  που  η  χρήση  τους  είναι  πλήρως  αιτιολογημένη  

από  το  είδος  της  επένδυσης .   

Δαπάνες  για  την  κάλυψη  του  κόστους  μελέτης-εγκατάστασης  

συστημάτων  διασφάλισης  ποιότητας  και  ποιοτικών  σημάτων ,  καθώς  

επίσης  και  δαπάνες  που  καταβάλλονται  από  τους  δικαιούχους  σε  

αναγνωρισμένους ,  από  τα  αρμόδια  εθνικά  όργανα ,  οργανισμούς  

πιστοποίησης  για  την  αρχική  πιστοποίηση  των  συστημάτων  αυτών  και  

σε  ποσοστό  μέχρι  3% του  συνολικού  κόστους .  
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Στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L312 «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»: 

 

ΔΡΑΣΗ  L312-1: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις  και  εκσυγχρονισμοί  

βιοτεχνικών  μονάδων»   

 

Προϋπολογισμός: 440.000€, Δημόσια  Δαπάνη :220.000€ (187.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  33.000€ Εθνική  συμμετοχή)  

Η  ίδρυση  και  ο  εκσυγχρονισμός  βιοτεχνικών  μονάδων ,  δίνει  τη  

δυνατότητα  ανάπτυξης  και  διαφοροποίησης  της  τοπικής  παραγωγικής  

διάρθρωσης  στην  περιοχή  παρέμβασης ,  μειώνοντας  την  εξάρτηση  της  

τοπικής  οικονομίας  από  τον  τουρισμό .  Μέσω  της  δράσης  θα  

ενισχυθούν  οι  μικρές  βιοτεχνικές  και  οικοτεχνικές  επιχειρήσεις  

(βιοτεχνίες  ξύλου ,  υφαντών ,  χειροτεχνημάτων ,  καλλιτεχνημάτων  και  

διαφόρων  άλλων  ειδών  λαϊκής  τέχνης ,  κεραμοποιία ,  καραβομαραγκοί  

κ .α)  για  να  ενσωματώσουν  νέες  καινοτόμες  επιχειρηματικές  και  

τεχνολογικές  παραμέτρους .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€.  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα ,  εκτός  των  δικαιούχων  του  

υπομέτρου  L311, που  δύνανται  να  υλοποιήσουν  επενδύσεις  σε  πολύ  

μικρές  επιχειρήσεις  σύμφωνα  με  τη  σύσταση  της  Επιτροπής  

2003/361/ΕΚ  και  τον  Καν .  (ΕΚ) 800/2008. 

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΔΡΑΣΗ  L312-2: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις  και  εκσυγχρονισμοί  

επιχειρήσεων  παροχής  υπηρεσιών»  

 

Προϋπολογισμός: 200.000€, Δημόσια  Δαπάνη :100.000€ (85.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  15.000€  Εθνική  συμμετοχή)  
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Μέσω  της  εφαρμογής  δράσης  επιδιώκεται  να  περιορισθεί  το  υπάρχον  

κυρίως  στα  μικρά  νησιά  της  περιοχής  παρέμβασης  έλλειμμα  στην  

παροχή  υπηρεσιών ,  γεγονός   που  θα  συμβάλλει  στην  άμβλυνση  των  

δυσκολιών  των  συνθηκών  ζωής  των  κατοίκων  και  των  επισκεπτών ,  στη  

διαμόρφωση  ενός  επίπεδου  ποιότητας  ζωής  και  στη  δημιουργία  

κατάλληλων  προϋποθέσεων  για  τη  συγκράτηση  του  λιγοστού  

πληθυσμού  τους .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€.  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού   και   σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-

2011 έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα ,  εκτός  των  δικαιούχων  του  

υπομέτρου  L311, που  δύνανται  να  υλοποιήσουν  επενδύσεις  σε  πολύ  

μικρές  επιχειρήσεις  σύμφωνα  με  τη  σύσταση  της  Επιτροπής  

2003/361/ΕΚ  και  τον  Καν .  (ΕΚ) 800/2008. 

Περιοχή  εφαρμογής:  το  Αγαθονήσι ,  οι  Λειψοί ,  οι  Αρκοί ,  το  Μαράθι ,  

τα  Λέβιθα ,  η  Κίναρος  και  το  Δ .Δ .  Λαέρμων .  

 

ΔΡΑΣΗ  L312-3: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις  και  εκσυγχρονισμοί  

επιχειρήσεων  παραγωγής  ειδών  διατροφής  μετά  την  α΄  

μεταποίηση»  

 

Προϋπολογισμός: 300.000€, Δημόσια  Δαπάνη :150.000€ (127.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  22.500€ Εθνική  συμμετοχή)  

Στην  περιοχή  παρέμβασης ,  η  ίδρυση  και  ο  εκσυγχρονισμός  

επιχειρήσεων  παραγωγής  ειδών  διατροφής  μετά  την  πρώτη  

μεταποίηση ,  θα  συμβάλλει  κυρίως  στη  διατήρηση  των  παραδοσιακών  

προϊόντων  της  Δωδεκανησιακής  διατροφής .  Θα  ενισχυθούν  

επιχειρήσεις  που  παράγουν  παραδοσιακά  προϊόντα  όπως  για  

παράδειγμα  εργαστήρια  παραγωγής  παραδοσιακών  ζυμαρικών ,  

παραδοσιακά  γλυκά ,  λουκουμάδες ,  πίτες ,  αρτοποιήματα ,  παραδοσιακές  

κουλούρες ,  παξιμάδια  κ .α .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€.  
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Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα ,  εκτός  των  δικαιούχων  του  

υπομέτρου  L 311, που  δύνανται  να  υλοποιήσουν  επενδύσεις  σε  πολύ  

μικρές  επιχειρήσεις  σύμφωνα  με  τη  σύσταση  της  Επιτροπής  

2003/361/ΕΚ  και  τον  Καν .  (ΕΚ) 800/2008. 

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΔΡΑΣΗ  L312-5: «Δικτύωση  ομοειδών  ή  συμπληρωματικών  

επιχειρήσεων»  

 

Προϋπολογισμός: 50.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  25.000€ (21.250€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  3.750€ Εθνική  συμμετοχή)  

Παρά  το  σημαντικό  εμπόδιο  που  προκαλεί  η  πολυνησία  της  περιοχής  

στη  δικτύωση  των  επιχειρήσεων ,  θα  επιδιωχθεί  μέσω  της  δράσης  η  

δημιουργία  δικτύων  επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  τοπικά  σε  

τομείς  και  δραστηριότητες  που  εμπίπτουν  στον  άξονα  4 όπως :  οι  μικρές 

οικοτεχνίες ,  οι  μικρές  μεταποιητικές  μονάδες  γεωργικών  προϊόντων ,  οι  

χώροι  εστίασης ,  οι  υποδομές  διανυκτέρευσης .   

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  βιωσιμότητα  του  δικτύου  αποτελεί  η  

εξασφάλιση  από  τον  δικαιούχο  της  απαιτούμενης  μάζας  με  πέντε  (5) 

τουλάχιστον  επιχειρήσεις .  Από  το  σύνολο  των  επιχειρήσεων  που  

συμμετέχουν  θα  πρέπει  τουλάχιστον  5 ή  τα  2/3 του  συνόλου  αν  

αντιστοιχούν  σε  περισσότερες  από  5 επιχειρήσεις ,  να  

δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή  παρέμβασης  του  τοπικού  

προγράμματος ,  σε  αντικείμενο  που  σχετίζεται  με  τομείς  και  

δραστηριότητες  που  εμπίπτουν  στον  Άξονα  4. Σε  περίπτωση  που  ο  

φορέας  του  δικτύου  είναι  υπό  σύσταση ,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  

σύμβασης  με  την  ΑΝ .ΔΩ  Α .Ε ,  εφόσον  η  πρότασή  του  επιλεγεί ,  

απαραίτητη  προϋπόθεση  αποτελεί  η  σύσταση  διακριτού  νομικού  

προσώπου .  
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Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€ ή  σε  

100.000€, εάν  στο  έργο  δεν  προβλέπονται  ενέργειες  για  την  προμήθεια  

εξοπλισμού  ή  την  κατασκευή  κτιριακών  εγκαταστάσεων .   

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού   και   σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-

2011 έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα ,  εκτός  των  δικαιούχων  του  

υπομέτρου  L 311, που  δύνανται  να  υλοποιήσουν  επενδύσεις  σε  πολύ  

μικρές  επιχειρήσεις  σύμφωνα  με  τη  σύσταση  της  Επιτροπής  

2003/361/ΕΚ  και  τον  Καν .  (ΕΚ) 800/2008. 

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης ,  καθώς  και  

τα  κομβικά  σημεία  εκτός  της  περιοχής  παρέμβασης .  

 

ΟΡΟΙ ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΕ  ΟΛΕΣ  

ΤΙΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 

- Κατά  την  εφαρμογή  όλων  των  δράσεων  του  υπομέτρου ,  θα  τηρηθούν  

οι  όροι ,  περιορισμοί  και  προϋποθέσεις  του  θεσμικού  πλαισίου  που  

διέπει  την  εφαρμογή  του  Άξονα  4 του  Π .Α .Α (401/2010 Κοινή  Απόφαση  

των  Υπουργών  Οικονομίας ,  Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας  και  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων)  

-  Στη  περίπτωση  που  οι  προτάσεις  των  δυνητικών  δικαιούχων  

προβλέπουν  βελτίωση  των  επιχειρήσεων  που  εντάσσονται  στις  δράσεις  

του  υπομέτρου  για  τη  χρήση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  (π .χ  

φωτοβολταικά ,  αξιοποίηση  γεωθερμίας ,  βιομάζας)  με  σκοπό  την  

κάλυψη  των  αναγκών  της  επιχείρησης ,  θα  τύχουν  σχετικής  

πριμοδότησης  κατά  την  αξιολόγησή  τους .  

-  Στο  παρόν  υπομέτρο  δεν  περιλαμβάνονται  ενέργειες  που  καλύπτονται  

στο  πλαίσιο  του  υπομέτρου  L123α  «αύξηση  της  αξίας  των  γεωργικών  

προϊόντων» και  του  μέτρου  123 του  Άξονα  1 του  Π .Α .Α  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 

α)  Για  τ ις  δράσεις :  L312-1, L312-2, L312-3 

1. Δαπάνες  κτιριακών  εγκαταστάσεων ,  όπως  δαπάνες  οικοδομικών ,  

υδραυλικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών ,  θέρμανσης  κ .λπ .  
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2. Δαπάνες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  προκειμένου  να  

ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  λειτουργίας  της  επιχείρησης ,  όπως  

ισοπεδώσεις ,  διαμορφώσεις ,  συνδέσεις  με  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας ,  

περιφράξεις ,  φωτισμός ,  φυτεύσεις ,  κ .λπ .  

3.  Δαπάνες  αγοράς  καινούργιου  μηχανολογικού  εξοπλισμού ,  

περιλαμβανομένου  του  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών ,  μέχρι  

την  αγοραστική  του  αξία .  Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  μεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

4.  Δαπάνες  αγοράς  λοιπού  εξοπλισμού  απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  

της  επιχείρησης  συμπεριλαμβανομένης  της  αγοράς  παραδοσιακών  

ξύλινων  σκαφών ,  λοιπών  σκαφών  μόνο  για  τ ις  περιπτώσεις  

επιχειρήσεων  καταδυτικού  τουρισμού ,  καθώς  και  δαπάνες  για  την  

αγορά  αλόγων  για  δραστηριότητες  περιήγησης .  

5.  Δαπάνες  αγοράς  οχημάτων  για  τις  επιχειρήσεις  εναλλακτικού  

τουρισμού  με  σκοπό  τη  μεταφορά  ειδικού  εξοπλισμού  και  εφόσον  

τεκμηριώνεται  πλήρως  η  αναγκαιότητά  τους .  

6.  Γενικές  δαπάνες  συνδεόμενες  με  τα  ανωτέρω  όπως ,  αμοιβές  

μηχανικών  και  συμβούλων ,  δαπάνες  έκδοσης  των  απαραίτητων  αδειών ,  

όπως  οικοδομική  άδεια ,  δαπάνες  για  μελέτες  σκοπιμότητας  και  

οικονομοτεχνικές  μελέτες  για  την  εγκατάσταση  ΑΠΕ  κ .λπ .  Οι  ανωτέρω  

δαπάνες  δεν  μπορούν  να  υπερβαίνουν  το  12% του  συνολικού  κόστους  

της  επένδυσης .  

7.  Δαπάνες  προβολής  και  προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφημιστικών  

φυλλαδίων ,  η  αξιοποίηση  του  διαδικτύου  και  με  ποσοστό  μέχρι  5% του  

συνολικού  κόστους .  

8.  Δαπάνες  για  την  κάλυψη  του  κόστους  μελέτης-εγκατάστασης  

συστημάτων  διασφάλισης  ποιότητας  και  ποιοτικών  σημάτων ,  καθώς  

επίσης  και  δαπάνες  που  καταβάλλονται  από  τους  δικαιούχους  σε  

αναγνωρισμένους  οργανισμούς  πιστοποίησης  για  την  αρχική  

πιστοποίηση  των  συστημάτων  αυτών  και  σε  ποσοστό  μέχρι  3% του  

συνολικού  κόστους .  

β)  Για  τη  δράση :  L312-5 «Δικτύωση  ομοειδών  ή  συμπληρωματικών  

επιχειρήσεων  όλων  των  κλάδων  της  τοπικής  οικονομίας»  
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1. Ενέργειες  ενημέρωσης ,  εμψύχωσης ,  υποστήριξης  επιχειρήσεων  – 

μελών  

2.  Κτιριακές  εγκαταστάσεις ,  διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου ,  

ηλεκτρομηχανολογικός  και  λοιπός  απαραίτητος  εξοπλισμός  για  την  

εγκατάσταση  και  λειτουργία  του  νομικού  προσώπου .  

3.  Δημιουργία  κοινών  εργαστηρίων  ποιοτικού  ελέγχου  των  προϊόντων  ή  

των  πρώτων  υλών ,  εξοπλισμός  εξασφάλισης  ποιότητας  (π .χ .  

παγολεκάνες) ,  συστήματα  διανομής ,  αυτοκίνητα  μεταφοράς  α΄  ύλης  

κ .λπ .  

4.  Εκπόνηση  μελέτης  έρευνας  της  αγοράς ,  μελέτης  μάρκετινγκ  για  

προώθηση  των  προϊόντων  των  συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων  και  

μέχρι  ποσοστού  5% του  συνολικού  προϋπολογισμού  του  έργου .  

5.  Δαπάνες  προβολής  και  προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφημιστικών  

φυλλαδίων ,  αξιοποίηση  του  διαδικτύου ,  συμμετοχή  σε  εκθέσεις  κ .λπ .  

του  δικτύου  και  των  μελών  του .  

6.  Διοργάνωση  διαγωνισμών  και  βράβευση  καλών  πρακτικών  και  

πρωτότυπων  εφαρμογών .  
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Στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  

Α)  στις  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»: 

 

ΔΡΑΣΗ  L313-2: «Σήμανση  αξιοθέατων  και  μνημείων» 

 

Προϋπολογισμός: 50.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  50.000€ (42.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  7.500€ Εθνική  συμμετοχή)  

Η  δράση  στοχεύει  στην  αύξηση  της  επισκεψιμότητας  της  περιοχής  

παρέμβασης ,  καθώς  μέσα  από  την  σήμανση  θα  παρέχονται  στον  

επισκέπτη  αξιόπιστες  πληροφορίες  για  πλήθος  σημαντικών  μνημείων  

και  αξιοθέατων  που  βρίσκονται  διάσπαρτα  στα  νησιά  και  για  τα  οποία  

υπάρχουν  σημαντικές  ελλείψεις  στην  προβολή  και  ανάδειξή  τους .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€ και  

το  ποσοστό  ενίσχυσης  στο  100% του  επιλέξιμου  προϋπολογισμού .  

Δικαιούχοι  είναι  ΟΤΑ ,  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  και  άλλοι  φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  καθώς  και  ιδιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα  με  καταστατικό  σκοπό  την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  

δημόσιου  χαρακτήρα .  

Περιοχή  εφαρμογής:  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΔΡΑΣΗ  L313-4: «Προβολή  και  προώθηση  συγκριτικών  

πλεονεκτημάτων  των  περιοχών» 

 

Προϋπολογισμός: 92.857€, Δημόσια  Δαπάνη :  65.000€ (55.250€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  9.750€  Εθνική  συμμετοχή)  

Η  δράση  περιλαμβάνει  ενισχύσεις  για  την  προβολή  των  συγκριτικών  

πλεονεκτημάτων  των  περιοχών  όσον  αφορά  τους  φυσικούς  και  

πολιτιστικούς  τους  πόρους ,  οι  οποίοι  θα  μπορούσαν  να  αποτελέσουν  

στοιχεία  έλξης  ειδικών  ομάδων  τουριστών  και  κατοίκων  των  αστικών  

κέντρων .  Ενδεικτικά  έργα  είναι  η  έκδοση  έντυπου  και  ηλεκτρονικού  
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υλικού  που  εξυπηρετεί  τους  στόχους  προβολής  των  περιοχών  

παρέμβασης ,  ο  σχεδιασμός  και  εκτύπωση  επενδυτικών  οδηγών ,  η  

δημιουργία  ιστοσελίδων  και  δικτυακών  τόπων ,  η  κάλυψη  του  κόστους  

καταχωρήσεων  σε  τουριστικούς  οδηγούς  και  λοιπές  συναφείς  

δραστηριότητες .  Για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  της  προβολής  της  

περιοχής  παρέμβασης  και  για  προσέλκυση  επενδυτών ,  είναι  δυνατή  η  

υλοποίηση  της  δράσης  και  στα  κομβικά  σημεία .   

Ειδικότερα  με  την  εφαρμογή  της  δράσης  επιδιώκεται  να  δημιουργηθούν  

νέοι ,  σύγχρονοι  δικτυακοί  χώροι  των  Δήμων  της  περιοχής  παρέμβασης  

ή  να  αναβαθμισθούν  οι  υπάρχοντες ,  καθώς  θα  δοθεί  ιδιαίτερο  βάρος  

στη  χρήση  της  νέας  τεχνολογίας  και  των  ηλεκτρονικών  μέσων  

πληροφόρησης .  Υποχρεωτικά  θα  περιλαμβάνονται  και  θα  

προβάλλονται  και  τα  μικρονήσια  του  κάθε  Δήμου  (π .χ .  Λέρος :  Λέβιθα ,  

Κίναρος ,  Φαρμακονήσι ,  Πάτμος :  Αρκιοί ,  Μαράθι  κ .α . )   

Επισημαίνεται  ότι  το  προϊόν  των  σχετικών  παρεμβάσεων  δε  δύναται  

να  διατίθεται  προς  πώληση .  Για  το  λόγο  αυτό  στο  αντίστοιχο  υλικό  

αναγράφεται  ότι  διανέμεται  δωρεάν .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  100.000€ και  

το  ποσοστό  ενίσχυσης  στο  70% του  επιλέξιμου  προϋπολογισμού .   

Δικαιούχοι  είναι  ΟΤΑ ,  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  και  άλλοι  φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  καθώς  και  ιδιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα  με  καταστατικό  σκοπό  την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  

δημόσιου  χαρακτήρα .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης ,  καθώς  και  

τα  κομβικά  σημεία  εκτός  της  περιοχής  παρέμβασης .  

ΟΡΟΙ ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΤΙΣ  

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

-  Κατά  την  εφαρμογή  όλων  των  δράσεων  που  εντάσσονται  στις  

«Παρεμβάσεις  Δημόσιου  χαρακτήρα», θα  τηρηθούν  οι  όροι  και  

περιορισμοί  του  θεσμικού  πλαισίου  που  διέπει  την  εφαρμογή  του  Άξονα  

4 του  Π .Α .Α (401/2010 Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας ,  

Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  & 

Τροφίμων) .  
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- Οι  παρεμβάσεις  δημοσίου  χαρακτήρα  μπορούν  να  υλοποιηθούν  και  

εντός  των  περιοχών  Natura 2000 της  περιοχής  παρέμβασης .  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 για  τις  

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

α)  Για  τη  δράση  L313-2: 

-  Δαπάνες  εκπόνησης  απαιτούμενων  μελετών .  

-  Δαπάνες  κατασκευής  και  τοποθέτησης .  

β)  Για  τη  δράση  L313-4: 

1. Σχεδιασμός  και  παραγωγή  πληροφοριακού  και  διαφημιστικού  υλικού ,  

καθώς  και  δημιουργία  ντοκιμαντέρ .  

2.  Διαφημιστικές  καταχωρήσεις  σε  έντυπα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  

στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό ,  καθώς  και  σε  τουριστικούς  οδηγούς .  

3.  Αξιοποίηση  του  διαδικτύου .  

4.  Συμμετοχή  σε  αναγνωρισμένες  θεματικές  τουριστικές  εκθέσεις  στην  

Ελλάδα  ή  άλλα  σε  κράτη  μέλη  της  Ε .Ε ,  όπως  επίσης  και  σε  ημερίδες-

εκδηλώσεις  κ .λπ .  στην  Ελλάδα  και  με  ποσοστό  μέχρι  20% του  

συνολικού  κόστους  της  πρότασης .  

5.  Διεξαγωγή  ημερίδων  – εκδηλώσεων  ενημέρωσης  και  προβολής .  

6.  Οργάνωση  συνεντεύξεων Τύπου .  

7.  Δαπάνες  μετακίνησης  και  διαμονής  δημοσιογράφων  γενικού  και  

ειδικού  Τύπου .  

 

Β)  στις  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»: 

 

ΔΡΑΣΗ  L313-5:« Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  μικρής  

δυναμικότητας  υποδομών  διανυκτέρευσης» 

 

Προϋπολογισμός: 2.000.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  1.000.000€ 

(850.000€ Κοινοτική  συμμετοχή  και  150.000€  Εθνική  συμμετοχή)  
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Σκοπός  της  δράσης  είναι  η  στήριξη  της  υποδομής  διανυκτέρευσης  στα  

μικρά  νησιά  της  περιοχής  παρέμβασης ,  στα  οποία  υπάρχουν  

σημαντικές  ελλείψεις  σε  σχετικές  υποδομές  και  υπηρεσίες .  Κατά  την  

εφαρμογή  της  δράσης  θα  υπάρχει  μέριμνα  ώστε  τα  νέα  καταλύματα  να  

αναδεικνύουν  τα  χαρακτηριστικά  της  τοπικής  παράδοσης  και  ειδικότερα  

του  αγροτικού  και  αστικού  αρχιτεκτονικού  πλούτου  και  η  προσθήκη  της  

συμπληρωματικής  δυναμικότητας  να  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  

διαφύλαξης  του  οικιστικού  και  φυσικού  τοπίου .  

Προτεραιότητα  θα  δοθεί  στη  δημιουργία  πρότυπων  μονάδων ,  

περιορισμένων  κλινών ,  σε  ποιοτικά  αναβαθμισμένα  καταλύματα  που  θα  

είναι  κυρίως  αναπαλαιωμένα  παραδοσιακά  κτίσματα .   

Η  δυναμικότητα  των  υποδομών  δεν  μπορεί  να  ξεπερνά  τ ις  40 κλίνες .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  600.000€  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα ,  εκτός  των  δικαιούχων  του  

υπομέτρου  L311, που  δύνανται  να  υλοποιήσουν  επενδύσεις  πολύ  

μικρών  επιχειρήσεων  σύμφωνα  με  τη  σύσταση  της  Επιτροπής  

2003/361/ΕΚ  και  τον  Καν .  (ΕΚ) 800/2008. 

Περιοχή  εφαρμογής:  το  Αγαθονήσι ,  οι  Λειψοί ,  οι  Αρκοί ,  το  Μαράθι ,  

τα  Λέβιθα ,  η  Κίναρος  και  το  Δ .Δ .  Λαέρμων .  

 

ΟΡΟΙ ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ  

ΔΡΑΣΗΣ  L313-5 

Οι  επενδύσεις  για  υποδομές  διανυκτέρευσης  και  λοιπές  τουριστικές  

εγκαταστάσεις  υλοποιούνται  υποχρεωτικά  με  βάση  τους  όρους  και  τις  

προϋποθέσεις  της  με  αρ .  2974/710/8-4-2009 Κοινής  Απόφασης  των  

Υπουργών  Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων  και  Τουριστικής  

Ανάπτυξης  (νυν  Πολιτισμού  & Τουρισμού) ,  όπως  αυτή  ισχύει  μετά  την  

τροποποίησή  της  με  την  υπ΄αριθμ .3427/9-6-2010 ΚΥΑ .  

Για  τις  περιπτώσεις  εκσυγχρονισμού  των  υποδομών  διανυκτέρευσης ,  οι  

σχετικές  παρεμβάσεις  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  με  
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αύξηση  της  δυναμικότητάς  τους  μέχρι  το  όριο  των  40 κλινών ,  με  

προσθήκη  καθ΄  ύψος  ή /και  κατ ’ επέκταση .  

 

ΔΡΑΣΗ  L313-6: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί  χώρων  

εστίασης  και  αναψυχής»  

 

Προϋπολογισμός: 400.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  200.000€ (170.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  30.000€ Εθνική  συμμετοχή) .  

Η  δράση  θα  εφαρμοσθεί  στις  απομακρυσμένες  περιοχές  και  στα  

απομονωμένα  μικρά  νησιά ,  όπου  οι  χώροι  εστίασης  και  αναψυχής  

αποτελούν  σχεδόν  τη  μοναδική  διασκέδαση  των  κατοίκων  τους  

χειμερινούς  μήνες ,  και  ιδιαίτερα  της  νεολαίας .  Μέσω  της  δράσης  

επιδιώκεται  η  ανάδειξη  της  τοπικής  κουζίνας  και  της  γαστρονομικής  

παράδοσης ,  η  ενίσχυση  του  εισοδήματος  και  της  απασχόλησης  στις  

περιοχές  αυτές .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€. 

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα ,  εκτός  των  δικαιούχων  του  

υπομέτρου  L311, που  δύνανται  να  υλοποιήσουν  επενδύσεις  πολύ  

μικρών  επιχειρήσεων  σύμφωνα  με  τη  σύσταση  της  Επιτροπής  

2003/361/ΕΚ  και  τον  Καν .  (ΕΚ) 800/2008. 

Περιοχή  εφαρμογής:  το  Αγαθονήσι ,  οι  Λειψοί ,  οι  Αρκοί ,  το  Μαράθι ,  

τα  Λέβιθα ,  η  Κίναρος  και  το  Δ .Δ .  Λαέρμων .  

 

ΔΡΑΣΗ  L313-8: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισμοί   
επιχειρήσεων  παροχής  υπηρεσιών  για  την  εξυπηρέτηση  του  
τουρισμού  της  υπαίθρου  (εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού ,  ειδικές  
μορφές  τουρισμού ,  χώροι  αθλοπαιδιών ,  χώροι  γευσιγνωσίας)» 

 

Προϋπολογισμός: 200.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  100.000€ (85.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  15.000€ Εθνική  συμμετοχή) .  
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Στην  περιοχή  παρέμβασης  υπάρχει  χαμηλή  αξιοποίηση  του  κλάδου  του  

εναλλακτικού  τουρισμού ,  ενώ  υπάρχουν  δυνατότητες  ανάπτυξής  του .  

Μέσω  της  δράσης  επιδιώκεται  η  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  αυτών ,  

ώστε  να  απομακρυνθεί  η  απειλή  μεταφοράς  και  επέκτασης  του  

παραδοσιακού  (μαζικού)  τουριστικού  παραδείγματος ,  στα  μικρότερα  

νησιά  και  την  δωδεκανησιακή  ενδοχώρα .  Δραστηριότητες τουρισμού  

που  μπορούν  να  αναπτυχθούν  και  να  αναδείξουν  περιοχές  ή  ολόκληρα  

νησιά  ως  προορισμούς  για  περιόδους  και  πέραν  του  καλοκαιριού  είναι :  

κατασκηνωτικός ,  αθλητικός ,  ποδηλατικός ,  φυσιολατρικός ,  ιαματικός ,  

καταδυτικός ,  ιππασίας ,  τοξοβολίας ,  θεραπευτικός ,  αλιευτικός .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€. 

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται  έως  31-12-2010 σε  50% του  

επιλέξιμου  προϋπολογισμού  και  σε  35% για  την  περίοδο  από  1-1-2011 

έως  31-12-2013. 

Δικαιούχοι  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα ,  εκτός  των  δικαιούχων  του  

υπομέτρου  L311, που  δύνανται  να  υλοποιήσουν  επενδύσεις  πολύ  

μικρών  επιχειρήσεων  σύμφωνα  με  τη  σύσταση  της  

Επιτροπής2003/361/ΕΚ  και  τον  Καν .  (ΕΚ)  800/2008. 

Περιοχή  εφαρμογής:  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης .  

 

ΟΡΟΙ  ,ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ   ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  «ΣΤΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

- Κατά  την  εφαρμογή  όλων  των  δράσεων  που  εντάσσονται  στις  

«Παρεμβάσεις  Ανάπτυξης  Επιχειρηματικής  Δραστηριότητας», θα  

τηρηθούν  οι  όροι  και  περιορισμοί  του  θεσμικού  πλαισίου  που  διέπει  την  

εφαρμογή  του  Άξονα  4 του  Π .Α .Α ,  (401/2010 Κοινή  Απόφαση  των  

Υπουργών  Οικονομίας ,  Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  

Ανάπτυξης  & Τροφίμων) .  

-  Στη  περίπτωση  που  οι  προτάσεις  των  δυνητικών  δικαιούχων  

προβλέπουν  βελτίωση  των  επιχειρήσεων  που  εντάσσονται  στις  δράσεις  

του  υπομέτρου  για  τη  χρήση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  (π .χ  

φωτοβολταικά ,  αξιοποίηση  γεωθερμίας ,  βιομάζας)  με  σκοπό  την  
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κάλυψη  των  αναγκών  της  επιχείρησης ,  θα  τύχουν  σχετικής  

πριμοδότησης  κατά  την  αξιολόγησή  τους .  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 για  τις  

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

1. Δαπάνες  κτιριακών  εγκαταστάσεων ,  όπως  δαπάνες  οικοδομικών ,  

υδραυλικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών ,  θέρμανσης  κ .λπ .  

2.  Δαπάνες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  προκειμένου  να  

ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  λειτουργίας  της  επιχείρησης ,  όπως  

ισοπεδώσεις ,  διαμορφώσεις ,  συνδέσεις  με  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας ,  

περιφράξεις ,  φωτισμός ,  φυτεύσεις ,  κ .λπ .  

3.  Δαπάνες  αγοράς  καινούργιου  μηχανολογικού  εξοπλισμού ,  

περιλαμβανομένου  του  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών ,  μέχρι  

την  αγοραστική  του  αξία .  Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  μεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

4.  Δαπάνες  αγοράς  λοιπού  εξοπλισμού  απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  

της  επιχείρησης  συμπεριλαμβανομένης  της  αγοράς  παραδοσιακών  

ξύλινων  σκαφών ,  λοιπών  σκαφών  μόνο  για  τ ις  περιπτώσεις  

επιχειρήσεων  καταδυτικού  τουρισμού ,  καθώς  και  δαπάνες  για  την  

αγορά  αλόγων  για  δραστηριότητες  περιήγησης .  

5.  Δαπάνες  αγοράς  οχημάτων  για  τις  επιχειρήσεις  εναλλακτικού  

τουρισμού  με  σκοπό  τη  μεταφορά  ειδικού  εξοπλισμού  και  εφόσον  

τεκμηριώνεται  πλήρως  η  αναγκαιότητά  τους .  

6.  Γενικές  δαπάνες  συνδεόμενες  με  τα  ανωτέρω  όπως ,  αμοιβές  

μηχανικών  και  συμβούλων ,  δαπάνες  έκδοσης  των  απαραίτητων  αδειών ,  

όπως  οικοδομική  άδεια ,  δαπάνες  για  μελέτες  σκοπιμότητας  και  

οικονομοτεχνικές  μελέτες  για  την  εγκατάσταση  ΑΠΕ  κ .λπ .  Οι  ανωτέρω  

δαπάνες  δεν  μπορούν  να  υπερβαίνουν  το  12% του  συνολικού  κόστους  

της  επένδυσης .  

7.  Δαπάνες  προβολής  και  προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφημιστικών  

φυλλαδίων ,  η  αξιοποίηση  του  διαδικτύου  και  με  ποσοστό  μέχρι  5% του  

συνολικού  κόστους .  
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8. Δαπάνες  για  την  κάλυψη  του  κόστους  μελέτης-εγκατάστασης  

συστημάτων  διασφάλισης  ποιότητας  και  ποιοτικών  σημάτων ,  καθώς  

επίσης  και  δαπάνες  που  καταβάλλονται  από  τους  δικαιούχους  σε  

αναγνωρισμένους  οργανισμούς  πιστοποίησης  για  την  αρχική  

πιστοποίηση  των  συστημάτων  αυτών  και  σε  ποσοστό  μέχρι  3% του  

συνολικού  κόστους .  
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Στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L 321 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»: 

 

ΔΡΑΣΗ  L321-1: «Έργα  υποδομής  μικρής  κλίμακας  (μικρά  

εγγειοβελτιωτικά  έργα ,  έργα  διαχείρισης  υδατικών  πόρων ,  μικρά  

έργα  πρόσβασης  στις  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις)»  

 

Προϋπολογισμός: 150.000€, Δημόσια  Δαπάνη :150.000€ (127.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  22.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Μέσω  της  δράσης  θα  υλοποιηθούν  μικρά  έργα  (μικρά  εγγειοβελτιωτικά  

έργα ,  μικροφράγματα ,  μικρές  υποδομές  αφαλάτωσης)  που  θα  

συμβάλλουν  στην  ορθή  διαχείριση  των  πολύτιμων  για  τα  νησιά  

υδάτινων  πόρων .  Επίσης  στα  πλαίσια  της  δράσης  θα  ενταχθούν  μικρά  

έργα  πρόσβασης  στις  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις ,  καθώς  και  μικρά  

αντιδιαβρωτικά  και  αντιπλημμυρικά  έργα  που  είναι  απαραίτητα  για  την  

προστασία  της  περιοχής  που  επλήγη  από  την  πρόσφατη  μεγάλη  

πυρκαγιά  στην  κεντρική  Ρόδο .   

Δικαιούχοι  :  ΟΤΑ   α΄  βαθμού  .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  500.000€.  

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  100% του  επιλέξιμου  κόστους .  

Περιοχή  εφαρμογής:  το  Αγαθονήσι ,  οι   Λειψοί ,  οι  Αρκοί ,  το  Μαράθι ,  

τα   Λέβιθα ,  η  Κίναρος  και  το  Δ .Δ .  Λαέρμων .  

 

ΔΡΑΣΗ  L321-2: «Χώροι  άσκησης  πολιτιστικών ,  αθλητικών ,  

εκπαιδευτικών ,  περιβαλλοντικών  δραστηριοτήτων ,  καθώς  και  

δραστηριοτήτων  κοινωνικής  προστασίας  και  αλληλεγγύης  όπως   

κέντρα  φροντίδας  παιδιών  προσχολικής  ηλικίας ,  δημοτικές  

βιβλιοθήκες ,  ωδεία ,  κλπ» 

 

Προϋπολογισμός: 400.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  400.000€ (340.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  60.000€  Εθνική  συμμετοχή)  
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Στα  απομονωμένα  νησιά  και  χωριά  της  περιοχής  παρέμβασης  υπάρχει  

σημαντικό  έλλειμμα  σε  υποδομές  άσκησης  δραστηριοτήτων  

(πολιτιστικών ,  αθλητικών ,  εκπαιδευτικών ,  περιβαλλοντικών ,  

δραστηριοτήτων  κοινωνικής  προστασίας  κλπ  ) .  Μέσα  από  το  τοπικό  

πρόγραμμα  δίνεται  η  ευκαιρία  να  δημιουργηθούν  ή  να  αναβιώσουν  

χώροι  που  θα  λειτουργήσουν  ως  εστίες  πολιτισμού  και  διατήρησης  της  

παράδοσης  και  θα  συμβάλλουν  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  

κατοίκων  της  περιοχής  παρέμβασης  και  στην  άρση  της  τάσης  

εγκατάλειψής  της .  

Δικαιούχοι :  ΟΤΑ α΄  βαθμού  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα ,  καθώς  και  

ιδ ιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα ,  με  καταστατικό  σκοπό  

την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  δημόσιου  χαρακτήρα .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€.  

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  100% του  επιλέξιμου  κόστους .  

Περιοχή  εφαρμογής;  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης .  

 

ΔΡΑΣΗ  L321-3: «Ενίσχυση  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  και  

εκδηλώσεων  ανάδειξης  και  διατήρησης  της  τοπικής  κληρονομιάς  -  

στήριξη  πολιτιστικών  φορέων  για  μικρής  κλίμακας  υποδομή ,   

προμήθεια  εξοπλισμού ,  μουσικών  οργάνων ,  στολών»  

 

Προϋπολογισμός: 280.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  210.000€ (178.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  31.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Μέσω  της  δράσης  θα  ενισχυθούν  εκδηλώσεις  ανάδειξης  του  τοπικού  

πολιτισμού  του  κάθε  νησιού  με  έμφαση  στα  μοναδικά  παραδοσιακά  

προϊόντα  και  στην  πλούσια  γαστρονομική  παράδοση  των  

Δωδεκανήσων .  Οι  εκδηλώσεις  αυτές  μπορούν  να  συνδυαστούν  με  την  

τουριστική  προβολή  και  την  προσέλκυση  επισκεπτών  από  την  ευρύτερη  

περιοχή  αλλά  και  από  το  εξωτερικό .  Σημαντικό  ρόλο  μπορούν  να  

διαδραματίσουν  πρωτοβουλίες  νέων ,  οι  παροικίες  των  Δωδεκανησίων  

στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό  καθώς  και  σύλλογοι  -  φορείς  γυναικών .  

Επίσης  ενέργειες  στον  τομέα  του  πολιτισμού  μπορούν  να  συμβάλλουν  

στην  ενσωμάτωση  ευάλωτων ,  στον  κοινωνικό  αποκλεισμό  ομάδων  του  

τοπικού  πληθυσμού  (περίπτωση  Λέρου).   
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Δικαιούχοι :  ΟΤΑ ,  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  και  άλλοι  φορείς  της  

τοπικής  αυτοδιοίκησης  καθώς  και  ιδ ιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ,  με  σκοπό  την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  δημόσιου  

χαρακτήρα .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  30.000€.  

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  75% του  επιλέξιμου  κόστους .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΟΡΟΙ ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L321 

Κατά  την  εφαρμογή  όλων  των  δράσεων  του  υπομέτρου ,  θα  τηρηθούν  οι  

όροι  και  περιορισμοί  του  θεσμικού  πλαισίου  που  διέπει  την  εφαρμογή  

του  Άξονα  4 του  Π .Α .Α ,  (401/2010 Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  

Οικονομίας ,  Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  

& Τροφίμων) .  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 

α)  Για  τη  δράση  L321-1 

1. Δαπάνες  εκπόνησης  απαιτούμενων  μελετών .  

2.  Δαπάνες  κατασκευής .  

3.  Δαπάνες  προμήθειας  και  εγκατάστασης  σχετικού  εξοπλισμού .  

β)  Για  τη  δράση  L321-2 

1. Δαπάνες  εκπόνησης  απαιτούμενων  μελετών .  

2.  Δαπάνες  κατασκευής  κτιριακών  εγκαταστάσεων .  

3.  Δαπάνες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  προκειμένου  να  

ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  λειτουργίας  του  έργου ,  όπως  

ισοπεδώσεις ,  διαμορφώσεις ,  συνδέσεις  με  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας ,  

περιφράξεις ,  φωτισμός ,  φυτεύσεις ,  κ .λπ .  

4.  Δαπάνες  αγοράς  καινούργιου  μηχανολογικού  εξοπλισμού ,  

περιλαμβανομένου  του  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών .  

5.  Δαπάνες  αγοράς  λοιπού  εξοπλισμού .  
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6. Αγορά  ειδικών  επαγγελματικών  οχημάτων  στην  περίπτωση  που  η  

χρήση  τους  είναι  πλήρως  αιτιολογημένη  από  το  είδος  του  έργου .  

γ)  Για  τη  δράση  L321-3 

1. Δαπάνες  σχεδιασμού ,  παραγωγής  και  διακίνησης  υλικού  

δημοσιοποίησης  και  προβολής  των  εκδηλώσεων  (φυλλάδια ,  αφίσες  

κ .α . ) .  

2. Έξοδα  δημιουργίας  και  καταχώρησης  διαφημίσεων  για  την  εκδήλωση  

σε  έντυπα  και  ηλεκτρονικά  ΜΜΕ .  

3.  Έξοδα  μίσθωσης  χώρων  και  εξοπλισμού  για  την  οργάνωση  των  

εκδηλώσεων .   

4.  Δαπάνες  διαμόρφωσης  των  χώρων  αυτών  (κινητά  χωρίσματα ,  

προθήκες ,  φωτισμοί ,  περίπτερα  προβολής  και  πληροφόρησης  κ .λπ .) .  

5. Αγορά  εξοπλισμού  και  οπτικοακουστικών  μέσων  για  τις  ανάγκες  των  

εκδηλώσεων  (video, οθόνες  προβολής ,  μηχανήματα  ήχου  κ .λπ . ) .  

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

7. Έρευνα  /  Καταγραφή  πολιτιστικών ,  λαογραφικών  και  ιστορικών  

στοιχείων  κληρονομιάς  με  στόχο  τη  διατήρηση  και  ανάδειξή  τους .  

8.  Έξοδα  για  τη  συμμετοχή  παραδοσιακών  μουσικών ,  χορευτικών  και  

θεατρικών  συγκροτημάτων  ή  την  οργάνωση  πολιτιστικών  δρώμενων  

(θέατρο ,  χορός ,  φωτογραφία  κ .α . ) ,  εφόσον  εντάσσονται  στο  πρόγραμμα  

των  εκδηλώσεων ,  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  κόστος  των  δαπανών  

αυτών  δεν  θα  υπερβαίνει  το  20% του  συνολικού  κόστους  της  

εκδήλωσης .  

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

την  κατασκευή  – αγορά  παραδοσιακών  μουσικών  οργάνων  για  τ ις  

ανάγκες  των  εκδηλώσεων  αυτών .  

10. Δαπάνες  για  μικρής  κλίμακας  υποδομή  ως  προς  την  προμήθεια  

εξοπλισμού  γραφείου  (Η /Υ,  fax, έπιπλα  γραφείου  – βιβλιοθήκες)  μόνο  

από  συλλογικούς  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  και  με  την  

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

του)  στην  περιοχή  παρέμβασης  του  υπομέτρου  και  σε  ποσοστό  που  δεν  

υπερβαίνει  το  10% του  συνολικού  κόστους  της  εκδήλωσης .  
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Στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ :  L 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΧΩΡΙΩΝ»: 

Βασική  προϋπόθεση  για  την  υλοποίηση  των  δράσεων  του  

υπομέτρου  είναι  η  ύπαρξη  μελέτης  συνολικής  θεώρησης  

αισθητικής  και  λειτουργικής  αναβάθμισης  και  ανάδειξης  του  

οικισμού  ή  η  ύπαρξη  σχεδίου  αναβάθμισής  του .  Η  μελέτη  αυτή  θα  

πρέπει  κατ΄  ελάχιστο  να  πληροί  τις  παρακάτω  προδιαγραφές :  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ  "ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ" 

Α .  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι  μελέτες  αναβάθμισης  και  ανάδειξης  οικισμών ,  που  θα  

χρηματοδοτηθούν  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  

2007-2013 (ΠΑΑ) /  Άξονας  4 "Εφαρμογή  της  προσέγγισης  LEADER" /  

Μέτρο  41, Υπομέτρο  L322 "Ανακαίνιση  και  ανάπτυξη  των  χωριών",  

έχουν  ως  αντικείμενο  να  προσδιορίσουν  τμήματα  ή  στοιχεία  του  

οικισμού  για  τα  οποία  βάσει  ιστορικών ,  κοινωνικών  στοιχείων  και  

στοιχείων  ειδικού  αρχιτεκτονικού  χαρακτήρα  θα  προταθεί  ένα  σχέδιο  

ανάπτυξης  που  θα  περιλαμβάνει :  

-  Αισθητική  και  λειτουργική  βελτίωση  των  κοινόχρηστων  χώρων  και  

-  Ανάδειξη  των  φυσικών  και  ειδικών  αρχιτεκτονικών  στοιχείων  της  

περιοχής  

Στόχος  της  μελέτης  είναι  μέσω  μιας  μεθόδου  ολοκληρωμένης  

προσέγγισης  να  υποδειχτούν  παρεμβάσεις  που  είναι  αναγκαίες  για  τη  

βελτίωση  του  φυσικού  και  δομημένου  περιβάλλοντος  του  οικισμού  σε  

σημεία  ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος ,  έτσι  ώστε  να  τον  καταστήσουν  πόλο  

έλξης  των  επισκεπτών  και  να  αναβαθμίσουν  την  ποιότητα  ζωής  των  

κατοίκων .  

Β .  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Η  μελέτη  αυτή  θα  περιλαμβάνει  τα  παρακάτω :  

1. Γεωγραφική  θέση  του  οικισμού ,  σύνδεση  με  άλλους  οικισμούς ,  

κ .λπ .   

2. Πολεοδομική  αναγνώριση  και  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο  σε  ό ,τι  

αφορά  στην  ανάπτυξη  και  τη  δόμηση  του  οικισμού  

3. Ιστορική  αναφορά ,  πολιτισμικό  πλαίσιο  και  πολιτιστικοί  πόροι  
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4. Γενική  αναγνώριση  του  φυσικού  περιβάλλοντος (κλίμα ,  

γεωλογικά ,  γεωτεχνικά  και  γεωμορφολογικά  στοιχεία  εδάφους ,  

περιβαλλοντικά  στοιχεία  (χλωρίδα ,  πανίδα ,  προστατευόμενες  περιοχές ,  

πηγές  κ .λπ . )  

5. Γενική  αναγνώριση  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος  (πληθυσμός ,  

απασχόληση ,  οικονομικές  δραστηριότητες ,  δόμηση  κ .λπ . )  

6. Περιγραφή  της  δομής  του  οικισμού  (δομή  του  οικισμού ,  όρια  

οικισμού ,  χρήσεις  γης ,  περιοχές  προστασίας  ή  ειδικών  δεσμεύσεων ,  

δίκτυο  κυκλοφορίας  -  στάθμευσης)  

7. Ιδιοκτησιακό  καθεστώς  -  κοινόχρηστοι  χώροι  

8. Δίκτυο  υποδομών  

9. Ποιοτική  αναγνώριση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  κοινόχρηστων  

χώρων  και  εξοπλισμό  τους  

10. Καταγραφή  αξιόλογων  στοιχείων  ιδ ιαίτερης  αισθητικής  αξίας  

(κοινόχρηστοι  χώροι ,  παραδοσιακά  στοιχεία ,  κτίρια ,  διαδρομές ,  φυσικοί  

πόροι  κ .λπ . )  

11. Εντοπισμός  ιδ ιαιτεροτήτων  και  λειτουργικών  προβλημάτων  – 

Συμπεράσματα  από  την  αξιολόγηση  των  στοιχείων  της  αναγνώρισης  – 

Προοπτικές  και  κριτήρια  ανάπτυξης  

Γ.  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ  

1. Γενική  Περιγραφή  των  Προτεινόμενων  Παρεμβάσεων  με  βάσει  τα  

στοιχεία  της  καταγραφής  και  της  ανάλυσης  με  έμφαση  στα  

αισθητικά ,  περιβαλλοντικά ,  ιστορικά ,  κοινωνικά  και  οικονομικά  

στοιχεία  – Τεκμηρίωση  

2. Αναλυτική  τεχνική  Περιγραφή  των  Προτεινόμενων  Παρεμβάσεων  

3. Ιεράρχηση  των  Προτεινόμενων  Έργων  

Ιεραρχημένο  σχέδιο  παρεμβάσεων  διαμόρφωσης ,  βελτίωσης ,  

αναβάθμισης  κοινοχρήστων  χώρων  (ενοποίηση ,  αισθητική  

αναβάθμιση ,  λειτουργικότητα  των  κοινόχρηστων  χώρων) ,  βελτίωση  

και  επέκταση  του  εξοπλισμού ,  της  μορφής  και  της  αισθητικής  

κοινωφελών  εγκαταστάσεων  και  χώρων  στην  περιοχή  αναβάθμισης .  

Βασικό  στοιχείο  ιεραρχημένο  των  προτεινόμενων  παρεμβάσεων  θα  
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αποτελέσει  η  διασφάλιση  της  καλής  λειτουργίας  του  οικισμού  με  

όρους  υγιεινής ,  κυκλοφορίας  και  μετακίνησης  και  προϋποθέσεις  για 

ποιοτική  και  οικονομική  ανάπτυξη .  

Δ .  ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  

ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Ε .  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΣΤ.  ΧΑΡΤΕΣ  – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

1. Γενικοί  Αναγνωριστικοί  Χάρτες  κλ .  1:25.000 και  1:5.000 (που  θα  

περιλαμβάνουν  τα  στοιχεία  της  παρ .  Β  (1,3,5,6) 

2. Χάρτης  χρήσεων  γης  κλ .  1:1000 (με  επισήμανση  των  αξιόλογων  

φυσικών  και  αρχιτεκτονικών  στοιχείων ,  κυκλοφορία  – στάθμευση) .  

3. Χάρτης  κλ .  1:1000 (Στοιχεία  φυσικού  περιβάλλοντος ,  ενδιαφέροντα  

σημεία  θέας  κ .λπ . )  

4. Χάρτης  κλ .  1:1000 (ποιοτική  κατάσταση  κοινόχρηστων  χώρων  κ .λπ . )  

5. Χάρτης  κλ .  1:1000 ιδ ιοκτησιακού  καθεστώτος  κοινόχρηστων  χώρων  

6. Χάρτης  κλ .  1:1000 υφιστάμενων  υποδομών  (φωτισμός ,  ύδρευση  

κ .λπ . )  

7. Χάρτης  κλ .  1:1000 προτεινόμενων  περιοχών  ή  στοιχείων  

παρεμβάσεων  (έργων)  και  ιεράρχηση  προτεραιοτήτων  

8. Φωτογραφική  τεκμηρίωση  του  οικισμού  

 

ΔΡΑΣΗ  L322-1: « Βελτίωση  και  ανάπλαση  κοινόχρηστων  χώρων» 

 

Προϋπολογισμός: 100.000€, Δημόσια  Δαπάνη :100.000€ (55.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  45.000€  Εθνική  συμμετοχή)  

Η  περιοχή  παρέμβασης  έχει  να  παρουσιάσει  σημαντική  αστική ,  λαϊκή  

και  αγροτική  αρχιτεκτονική .  Η  προστασία  και  ανάδειξή  της  αποτελούν  

στόχους  για  τη  βελτίωση  της  ζωής  και  της  οικονομικής  δραστηριότητας ,  

καθώς  και  πολύτιμο  κεφάλαιο  για  τον  εμπλουτισμό  του  νησιώτικου  

τουριστικού  προϊόντος ,  την  ποιοτική  αναβάθμιση  και  την  

επισκεψιμότητα  των  οικισμών .  
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Δικαιούχοι :  ΟΤΑ α΄  βαθμού .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  οικισμό  ανέρχεται  σε  1.000.000 € και  

το  ποσοστό  ενίσχυσης  στο  100% του  επιλέξιμου  προϋπολογισμού .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΔΡΑΣΗ  L322-2: «Αποκατάσταση  κτιρίων  για  κοινωφελή  χρήση» 

 

Προϋπολογισμός: 50.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  50.000€ (27.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  22.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Μέσω  της  δράσης  ενισχύονται  έργα  που  αφορούν  στην  αποκατάσταση  

κτιρίων  για  κοινωφελή  χρήση ,  τα  οποία  όμως  περιλαμβάνονται  στην  

υπάρχουσα  μελέτη  συνολικής  αισθητικής  και  λειτουργικής  αναβάθμισης  

και  ανάδειξης  του  οικισμού ,  ή  στο  σχέδιο  αναβάθμισής  του .  Ενδεικτικά  

μπορούν  να  περιληφθούν  έργα  αποκατάστασης  κτιρίων  που  έχουν  

χαρακτηρισθεί  ως  παραδοσιακά  και  διατηρητέα  ή  αξιόλογων  κτισμάτων  

παραδοσιακού  αρχιτεκτονικού  σχεδιασμού  με  ιδιαίτερα  στοιχεία  

αισθητικής  και  ιστορικής  αξίας .   

Η  εφαρμογή  της  δράσης ,  πέραν  της  αισθητικής  αναβάθμισης ,  θα  

συμβάλλει  ουσιαστικά  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  κατοίκων  

και  στη  δημιουργία   νέων   πόλων   έλξης  μέσα  στους  οικισμούς .   

 

Δικαιούχοι :  ΟΤΑ α΄  βαθμού  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα ,  καθώς  και  

ιδ ιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  με  καταστατικό  σκοπό  

την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  δημόσιου  χαρακτήρα .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  για  κάθε  παρέμβαση  αποκατάστασης  

κτιρίων  για  κοινωφελή  χρήση  ανέρχεται  σε  300.000€ 

 

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  100% του  επιλέξιμου  

προϋπολογισμού .  

 

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης .  
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ΔΡΑΣΗL 322-3: « Αποκατάσταση  εξωτερικών  όψεων  κτισμάτων»  

 

Προϋπολογισμός: 50.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  30.000€ (25.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  4.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Μέσω  της  δράσης  θα  γίνουν  αποκαταστάσεις  εξωτερικών  όψεων  

ιδ ιωτικών  κτιρίων  με  ιδιαίτερα  στοιχεία  αισθητικής  και  ιστορικής  αξίας ,  

με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  παρεμβάσεις  αυτές  συμπεριλαμβάνονται  

στην  εγκεκριμένη  μελέτη  της  συνολικής  αισθητικής  και  λειτουργικής  

αναβάθμισης  του  οικισμού  και  εξυπηρετούν  τον  ολοκληρωμένο  

χαρακτήρα  της .  Ειδικότερα  οι  παρεμβάσεις  θα  πρέπει  να  υλοποιούνται  

σύμφωνα  με  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  αφορούν  τη  διατήρηση  

της  τοπικής  αρχιτεκτονικής   και  του  τοπικού  φυσικού  περιβάλλοντος .  

Δικαιούχοι  είναι :  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  είναι  νόμιμοι  

ιδ ιοκτήτες  του  ακινήτου  για  το  οποίο  προορίζεται  η  ενίσχυση .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  για  κάθε  παρέμβασης  αποκατάστασης  

εξωτερικών  όψεων  ιδιωτικών  κτιρίων  ανέρχεται  σε  40.000€ 

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  60% του  επιλέξιμου  

προϋπολογισμού .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΟΡΟΙ ,  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΕ  ΟΛΕΣ  

ΤΙΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L 322 

- Κατά  την  εφαρμογή  όλων  των  δράσεων  του  υπομέτρου ,  θα  τηρηθούν  

οι  όροι  και  περιορισμοί  του  θεσμικού  πλαισίου  που  διέπει  την  

εφαρμογή  του  Άξονα  4 του  Π .Α .Α ,  (401/2010 Κοινή  Απόφαση  των  

Υπουργών  Οικονομίας ,  Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  

Ανάπτυξης  & Τροφίμων) .  

-  Οι  παρεμβάσεις  των  δράσεων  του  υπομέτρου  δεν  εφαρμόζονται  σε  

χαρακτηρισμένους  παραδοσιακούς  οικισμούς .    

-  Κατά  προτεραιότητα  θα  εντάσσονται  περιοχές  στις  οποίες  έχουν  ήδη  

ολοκληρωθεί  τα  βασικά  δίκτυα  (π .χ  ύδρευσης ,  αποχέτευσης) 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L 322 

Α)  Για  τη  Δράση  L 322-1 

1. Δαπάνες  εκπόνησης  απαιτούμενων  μελετών .  

2.  Δαπάνες  κατασκευής .  

3.  Δαπάνες  προμήθειας  και  εγκατάστασης  σχετικού  εξοπλισμού .  

 

Β)  Για  τη  Δράση  L322-2 

1. Δαπάνες  εκπόνησης  απαιτούμενων  μελετών .  

2.  Δαπάνες  κτιριακών  εγκαταστάσεων ,  όπως  δαπάνες  οικοδομικών  

εργασιών ,  υδραυλικών  εργασιών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών ,  

θέρμανσης  κ .λ .π  

3.  Δαπάνες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  προκειμένου  να  

ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  λειτουργίας  του  έργου ,  όπως  

ισοπεδώσεις ,  διαμορφώσεις ,  συνδέσεις  με  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας ,  

περιφράξεις ,  φωτισμός ,  φυτεύσεις ,  κ .λπ .  

4.  Δαπάνες  αγοράς  καινούργιου  μηχανολογικού  και  ηλεκτρονικού  

εξοπλισμού ,  περιλαμβανομένου  του  λογισμικού  ηλεκτρονικών  

υπολογιστών .  Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  μεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

5.  Δαπάνες  αγοράς  λοιπού  εξοπλισμού  απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  

του  έργου .  

 

Γ)  Για  τη  Δράση  L322-3  

1. Δαπάνες  για  μελέτες .  Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνεται  το  

σύνολο  των  δαπανών  για  την  εκπόνηση  των  απαιτουμένων  μελετών  για  

την  ολοκληρωμένη  αποκατάσταση  και  ανάδειξη  των  κτισμάτων  και  

λοιπών  αρχιτεκτονικών  στοιχείων .  Ενδεικτικά  αναφέρονται  μελέτες  

αποτύπωσης ,  αρχιτεκτονικές ,  στατικές ,  ηλεκτρομηχανολογικές ,  

διαμόρφωσης  περιβάλλοντος  χώρου ,  μελέτες  φωτισμού  κ .λπ .  Στην  

κατηγορία  των  μελετών  εντάσσονται  επίσης  ειδικές  μελέτες  οι  οποίες  

απαιτούνται  λόγω  της  ιδ ιομορφίας  του  έργου  αποκατάστασης  – 
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προστασίας  όπως  εδαφοτεχνικές  μελέτες  (ειδικές  περιπτώσεις  

θεμελιώσεων)  κ .λπ .  

2.  Δαπάνες  κατασκευών .  Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνεται  το  

σύνολο  των  δαπανών  το  οποίο  αφορά  την  εκτέλεση  εργασιών ,  στα  

πλαίσια  υλοποίησης  της  αντίστοιχης  εγκεκριμένης  μελέτης  καθώς  και  οι  

αντίστοιχες  δαπάνες  επίβλεψης  των  εργασιών  αυτών .  Ενδεικτικά  

αναφέρονται  καθαιρέσεις ,  αποκατάσταση  στατικής  επάρκειας  – 

ενίσχυση  φέροντα  οργανισμού ,  εξωτερικές  τοιχοποι ίες  και  επιχρίσματα ,  

αντικατάσταση  στέγης ,  εξωτερικών  κουφωμάτων ,  χρωματισμοί  των  

όψεων  και  γενικότερα  το  σύνολο  των  εργασιών  αποκατάστασης  των  

όψεων  του  κτιρίου .  Επίσης  δαπάνες  που  αφορούν  την  αποκατάσταση  

του  προαύλιου  χώρου  του  κτιρίου .  
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Στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L 323 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»: 

 

ΔΡΑΣΗ  L323-1: «Διατήρηση ,  αποκατάσταση  και  αναβάθμιση  

περιοχών ,  όπως  βελτίωση  -  σήμανση  μονοπατιών ,  φυτοτεχνικές 

εργασίες ,  τεχνικά  έργα  μικρής  κλίμακας  για  την  προστασία  του  

εδάφους ,  διαμόρφωση  θέσεων  θέας ,  καθώς  και  δράσεις  

περιβαλλοντικής  ευαισθητοποίησης» 

 

Προϋπολογισμός: 150.000€, Δημόσια  Δαπάνη :150.000€ (127.500€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  22.500€  Εθνική  συμμετοχή)  

Η  δράση  θα  συμβάλλει  στην  ανάδειξη  του  μοναδικού  φυσικού  πλούτου  

της  περιοχής  παρέμβασης ,  ώστε  να  γίνει  περισσότερο  προσιτός  στους  

επισκέπτες  των  νησιών  με  πρωτοβουλίες  για  την  προστασία  παράκτιων  

περιοχών ,  οργανωμένων  διαδρομών  παρατήρησης  της  θαλάσσιας ,  της  

χερσαίας  χλωρίδας  και  πανίδας  και  κατά  προτεραιότητα  των  περιοχών  

Natura. Παράλληλα  θα  περιληφθούν  και  ενέργειες  ενημέρωσης  – 

ευαισθητοποίησης  του  τοπικού  πληθυσμού  και  των  επισκεπτών  σε  

περιβαλλοντικά  θέματα  τα  οποία  σχετίζονται  με  τον  πρωτογενή  τομέα ,  

με  τη  διαχείριση  των  φυσικών  πόρων  και  των  θαλάσσιων  και  χερσαίων  

οικοσυστημάτων .  

Η  δράση  εφαρμόζεται  κατά  προτεραιότητα  σε  περιοχές  Natura 2000  

Δικαιούχοι  είναι :  ΟΤΑ ,  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  και  άλλοι  φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  καθώς  και  ιδιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ,  με  καταστατικό  σκοπό  την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  

δημόσιου  χαρακτήρα .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€. 

 

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  100% του  επιλέξιμου  κόστους .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης .  
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ΔΡΑΣΗ  L323-2α: «Διατήρηση ,  αποκατάσταση  και  αναβάθμιση  

πολιτισμικών  χαρακτηριστικών  της  αγροτικής  υπαίθρου  τα  οποία  

δεν  είχαν  ποτέ  παραγωγική  δραστηριότητα  (όπως  βρύσες ,  

γεφύρια)» 

 

Προϋπολογισμός: 60.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  60.000€ (51.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  9.000€  Εθνική  συμμετοχή)  

Η  τοπική ,  λαϊκή  αρχιτεκτονική  (γεφύρια ,  βρύσες  κ .λ .π)  μαρτυρεί  την  

μακρόχρονη  πολιτιστική  ανάπτυξη  της  περιοχής  και  αποτελεί  σημαντικό  

συγκριτικό  πλεονέκτημα ,  που  ωστόσο  βρίσκεται  σε  άμεσο  κίνδυνο .  

Μέσω  της  δράσης ,  η  αποκατάσταση  των  στοιχείων  της  υπαίθρου ,  η  

προστασία  και  η  προβολή  τους ,  μπορεί  να  συμβάλλει  στη  δημιουργία  

ενός  νέου  προϊόντος  εναλλακτικού  τουρισμού ,  που  συνδέεται  με  την  

αγροτική  -  πολιτιστική  κληρονομιά  των  νησιών .  

Δικαιούχοι  είναι  οι  ΟΤΑ ,  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  και  άλλοι  φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  καθώς  και  ιδιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ,  με  καταστατικό  σκοπό  την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  

δημόσιου  χαρακτήρα  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€. 

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  100% του  επιλέξιμου  κόστους .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΔΡΑΣΗ  L323-2β: «Διατήρηση ,  αποκατάσταση  και  αναβάθμιση  

πολιτισμικών  χαρακτηριστικών  της  αγροτικής  υπαίθρου ,  τα  οποία  

είχαν  παραγωγική  δραστηριότητα  μόνο  κατά  το  παρελθόν  και  

ενισχύονται  ώστε  να  καταστούν  επισκέψιμα  και  επιδεικτικά  (όπως  

μύλοι ,  λιοτρίβια ,  πατητήρια)»  

 

Προϋπολογισμός: 266.666€, Δημόσια  Δαπάνη :  200.000€ (170.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  30.000€  Εθνική  συμμετοχή)  

Τα  στοιχεία  της  αγροτικής  κατασκευαστικής  παράδοσης  στη  νησιώτικη  

ύπαιθρο  (μύλοι ,  λιοτρίβια ,  πατητήρια ,  αποστακτήρια)  μαρτυρούν  την  

από  αιώνων  προσπάθεια  του  δωδεκανήσιου  αγρότη  να  ζήσει  μέσα  από  
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τ ις  πιο  αντίξοες  τεχνικές  και  οικονομικές  συνθήκες .  Σε  ολόκληρη  την  

περιοχή  παρέμβασης  υπάρχουν  αξιόλογα  στοιχεία  της  αγροτικής  

κληρονομιάς ,  που  κινδυνεύουν  άμεσα .  Μέσω  της  δράσης  επιδιώκεται  η  

αποκατάσταση ,  ανάδειξη  και  προβολή  τους .   

Δικαιούχοι  είναι :  οι  ΟΤΑ ,  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  και  άλλοι  φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  καθώς  και  ιδιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ,  με  καταστατικό  σκοπό  την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  

δημόσιου  χαρακτήρα ,  καθώς  και  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  200.000€.  

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  75% του  επιλέξιμου  κόστους .  

Περιοχή  εφαρμογής:  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης .  

 

ΔΡΑΣΗ  L323-3: «Διατήρηση ,  αποκατάσταση  και  αναβάθμιση  τοπίου  

της  υπαίθρου  (όπως  αποκατάσταση  περιβαλλοντικά  

υποβαθμισμένων  περιοχών ,  δενδροφυτεύσεις  με  ενδημικά  είδη)» 

 

Προϋπολογισμός: 100.000€, Δημόσια  Δαπάνη :100.000€ (85.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  15.000€  Εθνική  συμμετοχή)  

Στο  πλαίσιο  της  δράσης  θα  περιληφθούν  έργα  περιβαλλοντικής  

αποκατάστασης  περιοχών ,  οι  οποίες  εμφανίζουν  έντονη  περιβαλλοντική  

υποβάθμιση  (π .χ .  πρώην  χωματερές),  με  στόχο  να  μετατραπούν  σε  

χώρους  πρασίνου .  Προτεραιότητα  θα  δοθεί  στις  υποβαθμισμένες  

περιοχές  που  βρίσκονται  μέσα  ή  γειτνιάζουν  με  περιβαλλοντικά  

ευαίσθητες  περιοχές  (π .χ .  NATURA). 

Δικαιούχοι  είναι :  ΟΤΑ ,  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  και  άλλοι  φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  καθώς  και  ιδιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ,  με  σκοπό   την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  δημόσιου  

χαρακτήρα .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€.  

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  100% του  επιλέξιμου  κόστους .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης .  
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ΔΡΑΣΗ  L323-4: «Παρεμβάσεις  σε  υφιστάμενα  κτίρια  για  τη  

μετατροπή  τους  σε  μουσεία  -  συλλογές-εκθετήρια  που  σχετίζονται  

με  τη  λαογραφική  /  αγροτική  /  πολιτιστική  κληρονομιά» 

 

Προϋπολογισμός: 500.000€, Δημόσια  Δαπάνη :  500.000€ (425.000€ 

Κοινοτική  συμμετοχή  και  75.000€  Εθνική  συμμετοχή)  

Μέσω  της  δράσης  θα  δημιουργηθούν  σε  υφιστάμενα  κτίρια  μουσεία ,  

συλλογές ,  εκθετήρια  που  σχετίζονται  με  τη  λαογραφική ,  αγροτική ,  

ναυτική ,  πολιτιστική  κληρονομιά  των  νησιών  μας ,  με  εκθέματα  όπως :  

παραδοσιακές  ενδυμασίες ,  κεντήματα ,  υφαντά ,  αγροτικά  εργαλεία  

παλαιότερων  εποχών ,  παλιά  όργανα  ναυσιπλοΐας ,  παραδοσιακά  

μουσικά  όργανα ,  γραπτά  ιστορικά  ή  πολιτιστικά  ντοκουμέντα ,  

εκκλησιαστικά  αντικείμενα  κλπ .  Στη  δράση  μπορούν  επίσης  να  

ενταχθούν  καινοτομικά  μουσεία ,  δηλαδή  μουσεία  που  δεν  

επικεντρώνονται  στα  υλικά  εκθέματα  αλλά  μέσω  της  νέας  τεχνολογίας  

πληροφορούν  τον  επισκέπτη  για  δραστηριότητες ,  ασχολίες  και  

γεγονότα  που  έλαβαν  χώρα  σε  προηγούμενες  περιόδους .   

Προτεραιότητα  θα  δοθεί  σε  μουσεία ,  συλλογές ,  εκθετήρια  που  θα  

στεγασθούν  σε  κτίρια  διατηρητέα  ή  ιδ ιαίτερων  αρχιτεκτονικών  

χαρακτηριστικών .  

Δικαιούχοι  είναι :  ΟΤΑ ,  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  και  άλλοι  φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  καθώς  και  ιδιωτικοί  φορείς  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ,  με  σκοπό  την  υλοποίηση  αντίστοιχων  έργων  δημόσιου  

χαρακτήρα .   

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται  σε  300.000€. 

Το  ποσοστό  ενίσχυσης  ανέρχεται  στο  100% του  επιλέξιμου  κόστους .  

Περιοχή  εφαρμογής :  το  σύνολο  της  περιοχής  παρέμβασης  

 

ΟΡΟΙ ,  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΤΙΣ  

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323. 

-  Κατά  την  εφαρμογή  όλων  των  δράσεων  του  υπομέτρου ,  θα  τηρηθούν  

οι  όροι  και  περιορισμοί  του  θεσμικού  πλαισίου  που  διέπει  την  

εφαρμογή  του  Άξονα  4 του  Π .Α .Α ,  (401/2010 Κοινή  Απόφαση  των  



ΑΝ.ΔΩ Α.Ε -  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 54

Υπουργών  Οικονομίας ,  Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας  και  Αγροτικής  

Ανάπτυξης  & Τροφίμων) .   

-  Για  τα  έργα  που  ενισχύονται  στο  πλαίσιο  των   δράσεων  L323-2α  και  

L323-2β  πρέπει  να  ισχύουν  τα  ακόλουθα :  

-  Να  εξασφαλίζεται  η  πρόσβαση  σε  αυτά  

-  Να  υλοποιούνται  σύμφωνα  με  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  

συνεισφέρουν  στη  διατήρηση  της  τοπικής  αρχιτεκτονικής  και  του  

τοπικού  φυσικού  περιβάλλοντος  

-  Να  μην  αφορούν  ανακατασκευή  από  ίχνη   ή  ερείπια  κτισμάτων .  

Επιπλέον  για  τα  έργα  που  ενισχύονται  μέσω  της  δράσης  L 323-2β  θα  

πρέπει   

-  να  διατηρήσουν  τη  μη  παραγωγική  τους  δραστηριότητα  και   

-  να  μη  χρησιμοποιούνται  /χρησιμοποιηθούν  ως  κατοικία  .  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L 323 

α)  Για  τη  Δράση  L323-1:  

1. Δαπάνες  εκπόνησης  απαιτούμενων  μελετών .  

2.  Δαπάνες  για  εργασίες  διαμόρφωσης  υφιστάμενων  μονοπατιών ,  

θέσεων  θέας  – παρατήρησης  και  χώρων  δασικής  αναψυχής ,  

φυτοτεχνικές  εργασίες .  

3.  Δαπάνες  προμήθειας  εξοπλισμού  απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  του  

έργου  (όπως  πινακίδες ,  εξοπλισμός  παρατήρησης ,  εξοπλισμός  δασικής  

αναψυχής)  

4. Ενέργειες  περιβαλλοντικής  ενημέρωσης  /  ευαισθητοποίησης :  

δαπάνες  εισηγητών ,  δαπάνες  σχεδιασμού  και  αναπαραγωγής  

ενημερωτικού  – εκπαιδευτικού  – πληροφοριακού  υλικού ,  δαπάνες  

διοργάνωσης  ημερίδων  και  άλλων  εκδηλώσεων  ενημέρωσης  – 

ευαισθητοποίησης ,  καταχωρήσεις  σε  τοπικά  μέσα  ενημέρωσης ,  

δαπάνες  μίσθωσης  χώρου  για  την  πραγματοποίηση  ενημερωτικών  

εκδηλώσεων ,  δαπάνες  μίσθωσης  εποπτικού  υλικού ,  εξοπλισμού  για  τις  

ανάγκες  εκδηλώσεων  ενημέρωσης  – ευαισθητοποίησης  (μικροφωνικές  

εγκαταστάσεις ,  προβολείς ,  video κ .λπ . ) .  
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β)  Για  τη  Δράση  L323-2:  

1. Δαπάνες  για  μελέτες .  Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνεται  το  

σύνολο  των  δαπανών  για  την  εκπόνηση  των  απαιτουμένων  μελετών  για  

την  ολοκληρωμένη  αποκατάσταση  και  ανάδειξη  των  κτισμάτων  και  

λοιπών  αρχιτεκτονικών  στοιχείων .  Ενδεικτικά  αναφέρονται  μελέτες  

αποτύπωσης ,  αρχιτεκτονικές ,  στατικές ,  ηλεκτρομηχανολογικές ,  

διαμόρφωσης  περιβάλλοντος  χώρου ,  μελέτες  φωτισμού  κ .λπ .  Στην  

κατηγορία  των  μελετών  εντάσσονται  επίσης  ειδικές  μελέτες  που  

απαιτούνται  λόγω  της  ιδ ιομορφίας  του  έργου  αποκατάστασης  – 

προστασίας  όπως  εδαφοτεχνικές  μελέτες  (ειδικές  περιπτώσεις  

θεμελιώσεων)  κ .λπ .  

2.  Δαπάνες  κατασκευών .  Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνεται  το  

σύνολο  των  δαπανών  το  οποίο  αφορά  την  εκτέλεση  εργασιών ,  στα  

πλαίσια  υλοποίησης  της  αντίστοιχης  εγκεκριμένης  μελέτης  καθώς  και  οι  

αντίστοιχες  δαπάνες  επίβλεψης  των  εργασιών  αυτών .  Ενδεικτικά  

αναφέρονται  καθαιρέσεις ,  αποκατάσταση  στατικής  επάρκειας  -  

ενίσχυση  φέροντα  οργανισμού ,  εξωτερικές  τοιχοποι ίες  και  επιχρίσματα ,  

αντικατάσταση  στέγης ,  εξωτερικών  κουφωμάτων ,  χρωματισμοί  των  

όψεων  και  γενικότερα  το  σύνολο  των  εργασιών  αποκατάστασης  των  

όψεων  του  κτιρίου .  Επίσης  δαπάνες  για  την  αποκατάσταση  των  

εσωτερικών  χώρων  των  κτιρίων  και  συγκεκριμένα  αντικατάσταση  

δαπέδων ,  εσωτερικών  επιχρισμάτων ,  εσωτερικών  κουφωμάτων ,  

εσωτερικών  χρωματισμών ,  αντικατάσταση  ηλεκτρικών  και  υδραυλικών  

εγκαταστάσεων  κ .λπ .  

γ)  Για  τη  Δράση  L323-2β  (παραγωγικά  κατά  το  παρελθόν) εκτός  των  

ανωτέρω :  

Δαπάνες  εξοπλισμού .  Στην  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνονται  δαπάνες  

προμήθειας  και  αποκατάστασης  – συντήρησης  του  εξοπλισμού  

παραγωγής ,  προμήθειας  και  εγκατάστασης  του  αναγκαίου  

ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  για  την  αναβίωση  της  

παραδοσιακής  παραγωγικής  διαδικασίας ,  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  

αντίστοιχης  εγκεκριμένης  μελέτης .  Στον  ηλεκτρομηχανολογικό  

εξοπλισμό  περιλαμβάνονται  επίσης  δαπάνες  για  θέρμανση  – 

κλιματισμό .  

δ)  Για  τη  Δράση  L323-3:  
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1. Δαπάνες  εκπόνησης  απαιτούμενων  μελετών  

2.  Καθαρισμοί  απορριμμάτων  και  μπάζων  σε  περιοχές  υγροτόπων ,  

κοιτών  ρεμάτων ,  σημείων  διαδρομών  κ .λπ . )  

3. Εργασίες  αποκατάστασης  (χωματουργικές  εργασίες ,  φυτοτεχνικά  

έργα  κ .λπ .)  

ε)  Για  τη  Δράση  L323-4:  

1. Δαπάνες  εκπόνησης  απαιτούμενων  μελετών .  

2.  Δαπάνες  κτιριακών  εγκαταστάσεων ,  όπως  δαπάνες  οικοδομικών ,  

υδραυλικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών ,  θέρμανσης  κ .λπ .  

3.  Δαπάνες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου  προκειμένου  να  

ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  λειτουργίας  του  έργου ,  όπως  

ισοπεδώσεις ,  διαμορφώσεις ,  συνδέσεις  με  δίκτυα  κοινής  ωφέλειας ,  

περιφράξεις ,  φωτισμός ,  φυτεύσεις ,  κ .λπ .  

4.  Δαπάνες  προμήθειας  καινούργιου  μηχανολογικού  εξοπλισμού ,  

περιλαμβανομένου  του  λογισμικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών .  

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  μεταφοράς  και  εγκατάστασης .  

5.  Δαπάνες  προμήθειας  λοιπού  εξοπλισμού  απαραίτητου  για  τη  

λειτουργία  του  έργου .  
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1. Απόκτηση  οικοπέδων ,  εδαφικών  εκτάσεων  και  κτιριακών  

εγκαταστάσεων  (αγορά ,  μίσθωση  κ .λπ . ) .  

2. Κόστος  σύνταξης  φακέλου  υποψηφιότητας .  

3.  Συμβολαιογραφικά  έξοδα  και  πάσης  φύσεως  φόροι  και  

δημοσιονομικές  επιβαρύνσεις  του  δικαιούχου .  

4.  Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ .Π .Α . )  εκτός  από  τ ις  περιπτώσεις  

που  ορίζονται  στο  άρθρο  71, παρ .  3(α)  του  Καν(ΕΚ)  1698/2005, όπως  

τροποποιήθηκε  και  ισχύει .  

5.  Η  αγορά  μεταχειρισμένου  εξοπλισμού .  Για  τις  δράσεις  ενθάρρυνσης  

τουριστικών  δραστηριοτήτων  των  υπομέτρου  L311 και  L313 και  

αποκλειστικά  και  μόνο  για  κτίσματα  τα  οποία  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  

παραδοσιακά  και  διατηρητέα  είναι  επιλέξιμη  η  αγορά  ή  επισκευή  
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παλαιού  εξοπλισμού  και  μέχρι  ποσοστού  20% του  συνολικού  

προϋπολογισμού  του  επενδυτικού  σχεδίου .  

6.  Δαπάνες  για  την  εκπόνηση  μελετών  οι  οποίες  δεν  εφαρμόζονται  κατά  

την  υλοποίηση  του  έργου .  

7.  Λειτουργικές  δαπάνες  των  δικαιούχων  και  των  έργων  (αμοιβές  

προσωπικού ,  αναλώσιμα  κ .λπ .) .  

8. Βελτιωτικές  παρεμβάσεις  που  απαιτούνται  στις  εμπλεκόμενες  

επιχειρήσεις  για  την  προσαρμογή  τους  σε  τυχόν  απαιτήσεις  της  

δικτύωσης .  

9.  Δαπάνες  συντήρησης  των  παρεμβάσεων  που  ενισχύονται .  

10. Δαπάνη  για  τη  μελέτη  συνολικής  θεώρησης  αισθητικής  και  

λειτουργικής  αναβάθμισης  και  ανάδειξης  του  οικισμού  ή  για  το  σχέδιο  

αναβάθμισης .  

11. Αγορά  οχημάτων  πλην  των  περιπτώσεων  για  τις  οποίες  γίνεται  ρητή  

αναφορά  στις  κατηγορίες  επιλέξιμων  δαπάνες .  

12. Προμήθεια  εξοπλισμού  από  χώρες  εκτός  Ε .Ε . ,  εξαιρουμένων  των  

περιπτώσεων  που  τεκμηριώνεται  ότι  δεν  είναι  δυνατή  η  προμήθεια  του  

συγκεκριμένου  εξοπλισμού  από  χώρες  της  Ε .Ε .  

13. Δαπάνες  προβολής  και  προώθησης  γεωργικών  προϊόντων .  

 


