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Με  την παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος ,  καλούνται οι  

ενδιαφερόµενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να  υποβάλλουν τ ις  προτάσεις  

τους  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  41: «Στρατηγική  τοπικής  ανάπτυξης» στα  

ακόλουθα  υποµέτρα  και δράσεις του  τοπικού  προγράµµατος  

∆ωδεκανήσου :  

Υποµέτρο ∆ράση 
Ενδεικτικό 

Συνολικό κόστος 
(€) 

Ενδεικτική ∆ηµόσια 
∆απάνη (Κοινοτική & 
Εθνική συµµετοχή) (€) 

L123 L123α 692.307,69 450.000.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ   L123 692.307,69 450.000.00 

 

L311 

 
L311-2 

142.857.14 50.000,00 

 
L311-5 

142.857,14 50.000,00 

 
L311-6 

142.857,14 50.000,00 

 
L311-7 

142.857,14 50.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ   L311 571.428,56 200.000,00  

L312 

 
L312-1 

285.714,28 100.000,00 

 
L312-2 

142.857.14 50.000,00 

 
L312-3 

200.000,00 70.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ   L312 628.571,42 220.000,00 

L313  
L313-6 

285.714,28 100.000,00 

 
L313-8 

428.571,42 150.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ   L313 714.285,70 250.000,00 

L321  
L321-2 

150.000,00 150.000,00 

 
L321-3 

 66.666,67 50.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L321 216.666,67 200.000,00 

L323 

 
L323-1 

50.000,00 50.000,00 

 
L323-2α 

50.000,00 50.000,00 

 
L323-2β 

133.333,33 100.000,00 

 
L323-4 

200.000,00 200.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L323 

433.333,33 400.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.256.593,37 1.720.000,00 
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Στην αναλυτική  περιγραφή  των δράσεων,  σύµφωνα  µε  τα  

προβλεπόµενα  στο  εγκεκριµένο  τοπικό  πρόγραµµα ,  περιλαµβάνονται  

ανά  δράση :  

� Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, 

� Ο  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, 

� Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ  

� Η ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ,  

� ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ, 

� Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ,  

� Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ,  

� ΟΙ  ΟΡΟΙ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ  ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 4,  

� ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ  ΜΙΑΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ, 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ). 

 

 

Το  πρόγραµµα  συγχρηµατοδοτείται από  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταµείο  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ) κατά  95% και από  το  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  

κατά  5%.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ:  

 

Στην ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 411 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»  στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 

«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ   ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»  η  

δράση :  

 

 ∆ΡΑΣΗ L123α: «Αύξηση  της  αξίας  των γεωργικών προϊόντων» 

 

Προϋπολογισµός :  692.307,69€,  ∆ηµόσια  ∆απάνη :  450.000€  

(427.500,00€ Κοινοτική  συµµετοχή  και 22.500,00€ Εθνική  συµµετοχή)     

Στην περιοχή  παρέµβασης  αν και τα  παραγόµενα  αγροτικά  προϊόντα  

χαρακτηρίζονται από  ιδιαίτερα  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  υγιε ινής  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 €  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται σε  65% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .   
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∆ικαιούχοι  είναι:  Φυσικά  και Νοµικά  Πρόσωπα  Ιδιωτικού  ∆ικαίου  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  & Ναυτιλ ίας  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  

-  ∆εν 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  ίδ ιο  ή  συµπληρωµατικά  φυσικό  αντικείµενο  και από  

το  µέτρο  123 του  Άξονα  1 του  ΠΑΑ.  
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Σηµειώνεται ότι στην 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  βαθµολόγησης  κατά  την αξιολόγησή  τους .  

ΤΟΜΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ∆ΡΑΣΗΣ  L123α :  

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ  

∆ράση  1.3 . :  Εκσυγχρονισµός ,  επέκταση  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  

υφισταµένων,  µονάδων τεµαχισµού  – τυποποίησης  κρέατος  και  

παραγωγής  κρεατοσκευασµάτων.  

∆ράση  1.4 . :  Ίδρυση  µονάδων τεµαχισµού  – τυποποίησης  κρέατος  

θηραµατικών ειδών και παραγωγής  κρεατοσκευασµάτων σε  

περιπτώσεις καθετοποίησης  της  παραγωγής .  

∆ράση  1.5 . :  Ίδρυση  µονάδων τεµαχισµού  – τυποποίησης  κρέατος  και  

παραγωγής  κρεατοσκευασµάτων,  σε  περιοχές όπου  δεν  υπάρχει 

επαρκής  υποδοµή ,  µε  στόχο  την προστασία  της  δηµόσιας  υγείας .   

∆ράση  1.6 . :  Εκσυγχρονισµός  – συµπλήρωση ,  χωρίς  αύξηση  

δυναµικότητας ,  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  µονάδων παραγωγής  

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

∆ράση  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 

∆ράση  2.1 :Ίδρυση  -  επέκταση  τυροκοµείων εφόσον  κρίνεται  

απαραίτητο  λόγω  επάρκειας γάλακτος .  

∆ράση  2.2 . :  Εκσυγχρονισµός  τυροκοµείων µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  

ώστε  να  τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής  και να  προωθηθούν τα  

ποιοτικά  προϊόντα  ΠΟΠ,  ΠΓΕ της  χώρας.   

∆ράση  2.4 . :Ίδρυση  µικρών µονάδων παραγωγής  γιαούρτης  και λοιπών  

ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος .  
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∆ράση  2.5 . :  Εκσυγχρονισµός  – επέκταση  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  

µονάδων παραγωγής  γιαούρτης  και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων  

γάλακτος .  

∆ράση  2.6 . :Ίδρυση  ή  εκσυγχρονισµός  – επέκταση ,  µονάδων  

αξιοποίησης  παραπροϊόντων (τυρόγαλα),  που  στοχεύουν  στη  βελτίωση  

του  περιβάλλοντος .   

3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1.ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΑΥΓΑ  

∆ράση  3.1.1 . :  Ίδρυση  µονάδων τυποποίησης  και συσκευασίας  αυγών.   

∆ράση  3.1.2 . :  Εκσυγχρονισµός  – επέκταση  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  

υφισταµένων µονάδων τυποποίησης  και συσκευασίας  αυγών.  

∆ράση  3.1.3 :  Ίδρυση  µονάδων επεξεργασίας αυγών για  παραγωγή  

νέων προϊόντων µε  βάση  τα  αυγά .  

∆ράση  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: ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΜΕΛΙ  

∆ράση  4.1 . :  Εκσυγχρονισµός  χωρίς αύξηση  δυναµικότητας  µε  ή  χωρίς  

µετεγκατάσταση  υφισταµένων µονάδων τυποποίησης  – επεξεργασίας  – 

µεταποίησης  -  συσκευασία  µελιού .  

∆ράση  4.2 . :Ίδρυση  µικρών µονάδων τυποποίησης  – συσκευασίας  

µελιού  µόνο  σε  ορεινές – νησιωτικές  περιοχές,  µε  προτεραιότητα  στις  

µονάδες  τυποποίησης  – επεξεργασίας  – µεταποίησης  βιολογικού  

µελιού .  

∆ράση  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. 
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5. ΤΟΜΕΑΣ  :∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :  ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η  

∆ράση  5.1 . :  Ίδρυση  – επέκταση  σύγχρονων µονάδων  αναπήνισης  

κουκουλιών.  

∆ράση  5.2 . :  Εκσυγχρονισµός ,  βελτίωση  υφισταµένων  µονάδων  

αναπήνισης  κουκουλιών.  

∆ράση  5.3 . :  Ίδρυση– επέκταση  µονάδων  µεταποίησης  σαλιγκαριών.   

∆ράση  5.4 . :  Εκσυγχρονισµός  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  µονάδων  

µεταποίησης  σαλιγκαριών.   

6. ΤΟΜΕΑΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

∆ράση  6.1 . :  Εκσυγχρονισµός  καθέτων αποθηκευτικών  χώρων  

δηµητριακών και µε  εγκαταστάσεις  αερισµού  ή  µε  ψυχρό  αέρα .   

∆ράση  6.2 . :  Εκσυγχρονισµός  – βελτίωση  οριζοντίων  παλαιών  

αποθηκών.  

∆ράση  6.3 . :  Ίδρυση  ξηραντηρίων δηµητριακών.  

∆ράση  6.4 . :  Εκσυγχρονισµός  µε  ή  χωρίς  µετεγκατάσταση  υφισταµένων 

ξηραντηρίων δηµητριακών.  

∆ράση  6.5 . :  Συµπλήρωση  – εκσυγχρονισµός  χωρίς  αύξηση  

δυναµικότητας  υφισταµένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού  µε  

τοποθέτηση  συστηµάτων προκαθορισµού  ξήρανσης  & ψύξης.  

∆ράση  6.6 . :  Ίδρυση  νέων µονάδων αποφλοίωσης  -  επεξεργασίας – 

τυποποίησης  ρυζιού .   

∆ράση  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 .   

∆ράση  6.8 . :  Ίδρυση  si los σε  κόµβους  σύγχρονων διαµετακοµιστικών  

κέντρων.  

∆ράση  6.9 . :  Ίδρυση  οριζοντίων  αποθηκών σε  νησιωτικές  ή  ορεινές  

περιοχές.  
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7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α)  Ελαιόλαδο 

∆ράση  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.   

•  Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά  και µόνο  σε  ορεινές ή  

νησιωτικές  περιοχές από  βιολογική  πρώτη  ύλη .   

∆ράση  7.2 . :  Εκσυγχρονισµός  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  

τυποποιητηρίων -  συσκευαστηρίων ελαιολάδου ,  χωρίς αύξηση  της  

δυναµικότητας .  

∆ράση  7.3 . :  Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου  για  την  

παραγωγή  επώνυµων ποιοτικών,  εµπορεύσιµων συσκευασιών,  µε  

στόχο  την αύξηση  της  προστιθέµενης  αξίας  του  προϊόντος .  

∆ράση  7.4 . :  Εκσυγχρονισµός  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  ραφιναριών  

ελαιολάδου  χωρίς αύξηση  της  δυναµικότητας .  

Β) Άλλα  Έλαια 

∆ράση  7.5 :  Ίδρυση  – Επέκταση  – Εκσυγχρονισµός  χωρίς  αύξηση  

δυναµικότητας  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  σπορελαιουργείων και  

βιοµηχανιών σπορελαιουργίας .  

8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ  

∆ράση  8.1 . :  Εκσυγχρονισµός  οινοποιείων µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  

χωρίς αύξηση  της  δυναµικότητας ,  για  παραγωγή  οίνων ποιότητας .  

∆ράση  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 .  

∆ράση  8.3 . :  Ίδρυση  νέων οινοποιε ίων σύγχρονης  τεχνολογίας :  

•  σε  περιπτώσεις  εξυπηρέτησης της  τοπικής  παραγωγής  σε  

ορεινές και νησιώτικες  περιοχές  
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•  µονάδων  παραγωγής  οίνων από  προϊόντα  της  βιολογικής  

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

ολοκληρωµένης  διαχείρισης .   

∆ράση  8.4 :  Προσθήκη ,  εκσυγχρονισµός ,  επέκταση  γραµµής  

εµφιάλωσης  οίνου  σε  οινοποιε ία  για  την κάλυψη  των αναγκών  

εµφιάλωσης  της  παραγωγής  τους .  

9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

I .  Στο  επίπεδο  της  εµπορίας  

∆ράση  9.1 . :  Ίδρυση  µονάδων συσκευασίας ,  τυποποίησης ,  διαλογής ,  

συντήρησης ,  ψύξης,  αποθήκευσης  νωπών οπωροκηπευτικών,  πατάτας ,  

σύκων,  οσπρίων και ξηρών καρπών.  

∆ράση  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).   

∆ράση  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  

∆ράση  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 .  

∆ράση  9.8 . :  Μεταποίηση  φρούτων (ροδάκινα ,  βερίκοκα ,  αχλάδια ,  µήλα ,  

δαµάσκηνα  κ .λπ. )  

α)  Κονσερβοποιε ία  – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα  φρούτα   

•  Εκσυγχρονισµός  µε  ή  χωρίς µετεγκατάσταση  ή /και επέκταση  

υφισταµένων µονάδων κονσερβοποίησης  οπωροκηπευτικών,  
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βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών ,  λοιπών φρούτων  και 

λαχανικών κυρίως όσον αφορά :  

•  τη  χρήση  νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,  

•  την παραγωγή  νέων προϊόντων.  

•  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,  

•  τις  ψυκτικές εγκαταστάσεις ,  

•  την παραγωγή  νέων προϊόντων.  

∆ράση  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  
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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 .  

∆ράση  9.10 . :  Επενδύσεις εγκατάστασης  βιολογικού  καθαρισµού  και 

αξιοποίησης  υπολειµµάτων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του  

τοµέα  µεταποίησης  οπωροκηπευτικών για  την παραγωγή  λιπασµάτων  

ή /  και ζωοτροφών.  

∆ράση  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.  

∆ράση  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  

∆ράση  9.13 . :  Εκσυγχρονισµός  των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων  

ελαιών,  χωρίς αύξηση  δυναµικότητας .  

∆ράση  9.14 . :  Ίδρυση  – επέκταση  µονάδων µόνο  για  γραµµές  

συσκευασίας  καταναλωτή  και γραµµές  παραγωγής  νέων προϊόντων.  

∆ράση  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  

∆ράση  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   
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Έργα  του  Τοµέα  οπωροκηπευτικών  που  υποβάλλονται από  

αναγνωρισµένες  ή  προαναγνωρισµένες  από  τη  ∆/νση  ΠΑΠ  

∆ενδροκηπευτικής Οµάδες Παραγωγών (Συνεταιρισµοί,  ΕΑΣ ,  καθώς  και  

Εταιρείες  που  έχουν αναγνωρισµένη  Οµάδα  Παραγωγών),  είναι  

επιλέξιµα  µόνο  για  τα  µικρά  Νησιά  του  Αιγαίου  και Ιονίου  (µέχρι 3.100 

κατοίκους).  

10. ΤΟΜΕΑΣ  :  ΑΝΘΗ  

∆ράση  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.  

∆ράση  10.2 . :  Ίδρυση  νέων εγκαταστάσεων εµπορίας  (νέες ανθαγορές  

– κέντρα  διανοµής) από  συλλογικούς  φορείς  ανθοπαραγωγών.  

12. ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

∆ράση  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  

∆ράση13.1 . :  Ίδρυση  – επέκταση  µονάδων τυποποίησης  και  

επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.  

∆ράση13.2 . :  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  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΗΣ  ∆ΡΑΣΗΣ  L123α  

1 .  ∆ιαµόρφωση  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 ,  

περονοφόρα ,  ανυψωτικά  κλπ για  την κάλυψη  εσωτερικών αναγκών της  

επιχείρησης ,  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 .∆απάνες  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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∆ιευκρινίζεται  ότι η  άδεια  ανέγερσης  των κτιρίων,  οι αµοιβές  των  

µηχανικών και αρχιτεκτόνων για  τ ις  µελέτες,  καθώς  και οι  

εδαφοτεχνικές  µελέτες είναι επιλέξιµες και δύνανται να  ενισχύονται.  

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΗΣ  ∆ΡΑΣΗΣ  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 στο  σηµείο   5 των επιλέξιµων δαπανών.   

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

αναφεροµένων στο  σηµείο  8 των επιλέξιµων δαπανών .  

8 .Αγορά  υλικών αποσβέσιµων σε  διάρκεια  µικρότερη  του  έτους .  

9 .Μη  φυσικές  επενδύσεις συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών  

επιβαρύνσεων κάθε  είδους σε  βάρος  των  δικαιούχων.  

10 .Εκπαίδευση  προσωπικού  εκτός  των  αναφεροµένων  στο  σηµείο  7 

των επιλέξιµων δαπανών .  

11 .Η ασφάλιση  του  µηχανολογικού  εξοπλισµού   

12 .Αποζηµιώσεις  που  πληρώνονται από  τους  δικαιούχους  σε  τρίτους  

για  απαλλοτριώσεις ,  εκκρεµότητες κ .λπ.  

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

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

τροποποιήθηκε  και ισχύει.   

14 .Έργα  συντήρησης  κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού  

εξοπλισµού .  

15 .Αγορά  µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού .  
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16 .Εργασίες  πράσινου  (δενδροφυτεύσεις,  γκαζόν,  κ .λπ. )  καθώς  και  

έργα  διακόσµησης .  

17 .Έργα  οδοποιίας  εκτός  των ορίων του  οικοπέδου  εγκατάστασης  της  

µονάδας  πέραν των  απολύτως  αναγκαίων για  την εξυπηρέτηση  της  

µονάδας .  

18 .Αµοιβές  προσωπικού ,  συµπεριλαµβανοµένων των  επιβαρύνσεων 

της  κοινωνικής  ασφάλισης ,  πληρωτέες από  το  δικαιούχο  στο  

προσωπικό  του ,  εκτός  αν αυτό  προσλαµβάνεται ειδικά  για  να  εργαστεί  

αποκλειστικά  για  την  υλοποίηση  της  επένδυσης και να  απολυθεί µε  την  

ολοκλήρωσή  της .  

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

δαπανών.  

20 .∆απάνες  που  αφορούν την αύξηση  της  δυναµικότητας  σε  τοµείς  

όπου  υπάρχει περιορισµός  στην παραγωγή  από  τ ις  ΚΟΑ γεωργικών 

προϊόντων.  

21 .∆απάνες  που  αφορούν την απλή  αντικατάσταση .  

22 .∆απάνες  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 ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 413 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ» στο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ: L311 «∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» οι δράσεις: 

 

∆ΡΑΣΗ L311-2: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισµοί  χώρων  

εστίασης  και  αναψυχής» 

 

Προϋπολογισµός: 142.857.14€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  50.000€  (47.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 2.500€  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  ∆ωδεκανήσου .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται σε  300.000€. 

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .   

∆ικαιούχοι  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  

 

∆ΡΑΣΗ L311-5: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισµοί  µονάδων 

οικοτεχνίας ,  χειροτεχνίας ,  παραγωγής  ειδών παραδοσιακής  

τέχνης ,  βιοτεχνικών µονάδων» 

 

Προϋπολογισµός: 142.857.14€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  50.000€  (47.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 2.500€  Εθνική  συµµετοχή)  
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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 σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .   

∆ικαιούχοι  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  

 

∆ΡΑΣΗ L311-6: « Ιδρύσεις , επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισµοί  

επιχειρήσεων παροχής  υπηρεσιών»  

 

Προϋπολογισµός: 142.857.14€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  50.000€  (47.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 2.500€  Εθνική  συµµετοχή)  

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 .   
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Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται σε  300.000€ 

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .  

∆ικαιούχοι  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  ∆ .∆ .  Λαέρµων  

 

∆ΡΑΣΗ L311-7: « Ιδρύσεις , επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισµοί  

επιχειρήσεων παραγωγής  ειδών διατροφής  µετά  την α΄  

µεταποίηση»  

 

Προϋπολογισµός: 142.857.14€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  50.000€  (47.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 2.500€  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 ∆ωδεκανησιακών  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 .  

Το  ανώτατο  συνολικό  κόστος  ανά  επένδυση  ανέρχεται σε  300.000€  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .  

∆ικαιούχοι  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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ΟΡΟΙ ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ∆ΡΑΣΕΙΣ  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  & Ναυτιλ ίας  και  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίµων).  

Οι  δικαιούχοι  όλων των δράσεων  του  υποµέτρου  πρέπει  να  

πληρούν τις  εξής  προϋποθέσεις:  

Να  αντλούν τουλάχιστον το  35% 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  35% του  ατοµικού  του  εισοδήµατος  από  

αγροτικές  δραστηριότητες  (γεωργία ,  κτηνοτροφία ,  αγροτουρισµό ,  

αγροβιοτεχνία ,  αλιε ία  -  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 .  

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  

βαθµολόγησης  κατά  την αξιολόγησή  τους .  
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- 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  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 

α) Για  τη  δράση: L311-2 

-∆απάνες  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  όπως  δαπάνες οικοδοµικών,  

υδραυλικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών,  θέρµανσης  κ .λπ.  

-∆απάνες  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.  

-∆απάνες  αγοράς  καινούργιου  µηχανολογικού  εξοπλισµού ,  

περιλαµβανοµένου  του  λογισµικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  µέχρι  

την αγοραστική  του  αξία .  Περιλαµβάνονται  οι δαπάνες µεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

-∆απάνες  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 .  

-∆απάνες  αγοράς  οχηµάτων για  τ ις  επιχειρήσεις  εναλλακτικού  

τουρισµού  µε  σκοπό  τη  µεταφορά  ειδικού  εξοπλισµού  και  εφόσον  

τεκµηριώνεται πλήρως η  αναγκαιότητά  τους .  

-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.  

-∆απάνες  προβολής  και προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφηµιστικών  

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

συνολικού  κόστους .  
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-∆απάνες  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  τις  ∆ράσεις  : L311-5, L311-6, L311-7 

-∆απάνες  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  όπως  δαπάνες οικοδοµικών  

εργασιών,  υδραυλικών εργασιών,  ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών,  

θέρµανσης  κ .λπ.  

-∆απάνες  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.  

-∆απάνες  αγοράς  καινούργιου  µηχανολογικού  εξοπλισµού ,  

περιλαµβανοµένου  του  λογισµικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  µέχρι  

την αγοραστική  του  αξία .  Περιλαµβάνονται  οι δαπάνες µεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

-∆απάνες  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.  

-∆απάνες  προβολής  και προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφηµιστικών  

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

συνολικού  κόστους .  

-∆απάνες  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.   
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-∆απάνες  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  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι δράσεις:  

∆ΡΑΣΗ L312-1: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις  και  εκσυγχρονισµοί  

βιοτεχνικών µονάδων»   

 

Προϋπολογισµός: 285.714,28€, ∆ηµόσια  ∆απάνη  :100.000€  (95.000€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 5.000€ 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 σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .  

∆ικαιούχοι  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  

 

∆ΡΑΣΗ L312-2: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις  και  εκσυγχρονισµοί  

επιχειρήσεων παροχής  υπηρεσιών»  

 

Προϋπολογισµός: 142.857,14€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :50.000€  (47.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 2.500€  Εθνική  συµµετοχή)  

Μέσω  της  εφαρµογής  δράσης  επιδιώκεται να  περιορισθεί το  υπάρχον 

κυρίως στα  µικρά  νησιά  της  περιοχής  παρέµβασης  έλλειµµα  στην  
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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 σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .  

∆ικαιούχοι  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  ∆ .∆ .  Λαέρµων.  

 

∆ΡΑΣΗ L312-3: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις  και  εκσυγχρονισµοί  

επιχειρήσεων παραγωγής  ειδών διατροφής  µετά  την α΄  

µεταποίηση»  

 

Προϋπολογισµός: 200.000€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :70.000€  (66.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 3.500€ 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  ∆ωδεκανησιακής  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€.  

Το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  ανέρχεται σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .  
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∆ικαιούχοι  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  

 

ΟΡΟΙ ,  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΕ  ΟΛΕΣ  

ΤΙΣ  ∆ΡΑΣΕΙΣ  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  & Ναυτιλ ίας  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  

βαθµολόγησης  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  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 

Για  τις  δράσεις: L312-1, L312-2, L312-3 

1 .∆απάνες  κτιριακών εγκαταστάσεων,  όπως  δαπάνες οικοδοµικών,  

υδραυλικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών,  θέρµανσης  κ .λπ.  

2 .∆απάνες  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 .∆απάνες  αγοράς  καινούργιου  µηχανολογικού  εξοπλισµού ,  

περιλαµβανοµένου  του  λογισµικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  µέχρι  
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την αγοραστική  του  αξία .  Περιλαµβάνονται  οι δαπάνες µεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

4 .∆απάνες  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 .∆απάνες  αγοράς  οχηµάτων για  τ ις  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 .∆απάνες  προβολής  και προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφηµιστικών  

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

συνολικού  κόστους .  

8 .∆απάνες  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  L313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»:  

στις  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»  οι δράσεις :  

∆ΡΑΣΗ L313-6: « Ιδρύσεις ,  επεκτάσεις ,  εκσυγχρονισµοί  χώρων  

εστίασης  και  αναψυχής»  

 

Προϋπολογισµός: 285.714,28€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  100.000€  (95.000€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 5.000€ 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 σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .  

∆ικαιούχοι  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  ∆ .∆ .  Λαέρµων.  

 

∆ΡΑΣΗ  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:428.571,42€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  150.000€  (142.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 7.500€ 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 .  ∆ραστηριότητες  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 σε  35% του  επιλέξιµου  

προϋπολογισµού .  

∆ικαιούχοι  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 

∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  «ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

- Κατά  την εφαρµογή  όλων των δράσεων που  εντάσσονται στις  

«Παρεµβάσεις  Ανάπτυξης  Επιχειρηµατικής  ∆ραστηριότητας», 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  

κάλυψη  των αναγκών της  επιχείρησης ,  θα  τύχουν  σχετικής  

βαθµολόγησης  κατά  την αξιολόγησή  τους .  
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 για  τις  

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

1 .∆απάνες  κτιριακών εγκαταστάσεων,  όπως  δαπάνες οικοδοµικών,  

υδραυλικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών,  θέρµανσης  κ .λπ.  

2 .∆απάνες  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 .∆απάνες  αγοράς  καινούργιου  µηχανολογικού  εξοπλισµού ,  

περιλαµβανοµένου  του  λογισµικού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  µέχρι  

την αγοραστική  του  αξία .  Περιλαµβάνονται  οι δαπάνες µεταφοράς  και  

εγκατάστασης .  

4 .  ∆απάνες  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 .∆απάνες  αγοράς  οχηµάτων για  τ ις  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 .∆απάνες  προβολής  και προώθησης ,  όπως  η  έκδοση  διαφηµιστικών  

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

συνολικού  κόστους .  

8 .∆απάνες  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  
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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» οι δράσεις :  

∆ΡΑΣΗ 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: 150.000€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  150.000€  (142.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 7.500€  Εθνική  συµµετοχή)  

Στα  αποµονωµένα  νησιά  και χωριά  της  περιοχής  παρέµβασης  υπάρχει  

σηµαντικό  έλλειµµα  σε  υποδοµές  άσκησης  δραστηριοτήτων 

(πολιτ ιστικών,  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  πολιτ ισµού  και διατήρησης  της  

παράδοσης  και θα  συµβάλλουν στη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής των  

κατοίκων της  περιοχής  παρέµβασης  και στην άρση  της  τάσης  

εγκατάλειψής  της .  

∆ικαιούχοι :  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 .  

 

∆ΡΑΣΗ 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: 66.666,67€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  50.000€  (47.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 2.500€  Εθνική  συµµετοχή)  



ΑΝ.∆Ω Α.Ε- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2
ης

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   33 

Μέσω  της  δράσης  θα  ενισχυθούν εκδηλώσεις ανάδειξης του  τοπικού  

πολιτ ισµού  του  κάθε  νησιού  µε  έµφαση  στα  µοναδικά  παραδοσιακά  

προϊόντα  και στην  πλούσια  γαστρονοµική  παράδοση  των  

∆ωδεκανήσων.  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 ∆ωδεκανησίων 

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

Επίσης  ενέργειες στον τοµέα  του  πολιτ ισµού  µπορούν να  συµβάλλουν  

στην ενσωµάτωση  ευάλωτων,  στον κοινωνικό  αποκλεισµό  οµάδων του  

τοπικού  πληθυσµού  (περίπτωση  Λέρου).   

∆ικαιούχοι :  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).  
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 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 

α) Για  τη  δράση  L321-2 

1 .∆απάνες  εκπόνησης  απαιτούµενων µελετών.  

2.∆απάνες  κατασκευής  κτιριακών εγκαταστάσεων.  

3 .∆απάνες  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 .∆απάνες  αγοράς  καινούργιου  µηχανολογικού  εξοπλισµού ,  

περιλαµβανοµένου  του  λογισµικού  ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

5 .∆απάνες  αγοράς  λοιπού  εξοπλισµού .  

6 .Αγορά  ειδικών επαγγελµατικών οχηµάτων στην περίπτωση  που  η  

χρήση  τους  είναι πλήρως αιτ ιολογηµένη  από  το  είδος του  έργου .  

β) Για  τη  δράση  L321-3 

1.∆απάνες  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.∆απάνες  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  πολιτ ιστικών,  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  
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αυτών δεν θα  υπερβαίνει το  20% του  συνολικού  κόστους  της  

εκδήλωσης.  

9 .∆απάνες  για  την κατασκευή  – αγορά  παραδοσιακών στολών και για  

την κατασκευή  – αγορά  παραδοσιακών  µουσικών οργάνων για  τις  

ανάγκες  των εκδηλώσεων αυτών.  

10 .∆απάνες  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 323 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» οι δράσεις :  

 

∆ΡΑΣΗ L323-1: «∆ιατήρηση ,  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: 50.000€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :50.000€  (47.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 2.500€  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  

∆ικαιούχοι  είναι:  ΟΤΑ,  τα  νοµικά  τους  πρόσωπα  και άλλοι φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  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 .  
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∆ΡΑΣΗ L323-2α: «∆ιατήρηση ,  αποκατάσταση  και  αναβάθµιση  

πολιτισµικών  χαρακτηριστικών της  αγροτικής  υπαίθρου  τα  οποία  

δεν είχαν ποτέ  παραγωγική δραστηριότητα  (όπως  βρύσες , 

γεφύρια)» 

 

Προϋπολογισµός: 50.000€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  50.000€  (47.500€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 2.500€  Εθνική  συµµετοχή)  

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

µακρόχρονη  πολιτ ιστική  ανάπτυξη  της  περιοχής  και αποτελεί σηµαντικό  

συγκριτ ικό  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  -  πολιτ ιστική  κληρονοµιά  των νησιών.  

∆ικαιούχοι  είναι οι ΟΤΑ,  τα  νοµικά  τους  πρόσωπα  και άλλοι φορείς  

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  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  

 

∆ΡΑΣΗ L323-2β: «∆ιατήρηση ,  αποκατάσταση  και  αναβάθµιση 

πολιτισµικών χαρακτηριστικών της  αγροτικής  υπαίθρου ,  τα  οποία  

είχαν παραγωγική δραστηριότητα  µόνο  κατά  το  παρελθόν και  

ενισχύονται  ώστε  να  καταστούν επισκέψιµα  και  επιδεικτικά  (όπως  

µύλοι ,  λιοτρίβια ,  πατητήρια)»  

 

Προϋπολογισµός: 133.333,33€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  100.000€  (95.000€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και 5.000€  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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τις  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 .   

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

τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  καθώς  και ιδ ιωτικοί 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 .  

 

∆ΡΑΣΗ L323-4: «Παρεµβάσεις  σε  υφιστάµενα  κτίρια  για  τη  

µετατροπή  τους  σε  µουσεία  -  συλλογές-εκθετήρια  που  σχετίζονται  

µε  τη  λαογραφική  /  αγροτική  /  πολιτιστική  κληρονοµιά» 

 

Προϋπολογισµός: 200.000€, ∆ηµόσια  ∆απάνη :  200.000€  (190.000€ 

Κοινοτική  συµµετοχή  και10.000€  Εθνική  συµµετοχή)  

Μέσω  της  δράσης  θα  δηµιουργηθούν σε  υφιστάµενα  κτίρια  µουσεία ,  

συλλογές ,  εκθετήρια  που  σχετίζονται µε  τη  λαογραφική ,  αγροτική ,  

ναυτική ,  πολιτ ιστική  κληρονοµιά  των νησιών µας ,  µε  εκθέµατα  όπως :  

παραδοσιακές  ενδυµασίες,  κεντήµατα ,  υφαντά ,  αγροτικά  εργαλεία  

παλαιότερων εποχών,  παλιά  όργανα  ναυσιπλοΐας ,  παραδοσιακά  

µουσικά  όργανα ,  γραπτά  ιστορικά  ή  πολιτ ιστικά  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.  
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∆ικαιούχοι  είναι:  ΟΤΑ,  τα  νοµικά  τους  πρόσωπα  και άλλοι φορείς  

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  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  

∆ΡΑΣΕΙΣ  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  

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  .  
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L 323 

α) Για  τη  ∆ράση  L323-1:  

1 .∆απάνες  εκπόνησης  απαιτούµενων µελετών.  

2 .∆απάνες  για  εργασίες  διαµόρφωσης  υφιστάµενων µονοπατιών,  

θέσεων θέας  – παρατήρησης  και  χώρων δασικής  αναψυχής ,  

φυτοτεχνικές  εργασίες .  

3 .∆απάνες  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  τ ις  

ανάγκες  εκδηλώσεων ενηµέρωσης  – ευαισθητοποίησης  (µικροφωνικές  

εγκαταστάσεις ,  προβολείς ,  video κ .λπ. ) .  

β) Για  τη  ∆ράση  L323-2: 

1 .  ∆απάνες  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 .  ∆απάνες  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 -  



ΑΝ.∆Ω Α.Ε- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2
ης

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   41 

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  ∆ράση  L323-2β  (παραγωγικά  κατά  το  παρελθόν) εκτός  των  

ανωτέρω :  

-∆απάνες  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 .  

γ) Για  τη  ∆ράση  L323-4:  

1 .∆απάνες  εκπόνησης  απαιτούµενων µελετών.  

2 .∆απάνες  κτιριακών εγκαταστάσεων,  όπως  δαπάνες οικοδοµικών,  

υδραυλικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών,  θέρµανσης  κ .λπ.  

3 .∆απάνες  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 .∆απάνες  προµήθειας  καινούργιου  µηχανολογικού  εξοπλισµού ,  

περιλαµβανοµένου  του  λογισµικού  ηλεκτρονικών υπολογιστών .  

Περιλαµβάνονται  οι δαπάνες µεταφοράς  και εγκατάστασης .  

5 .∆απάνες  προµήθειας  λοιπού  εξοπλισµού  απαραίτητου  για  τη  

λειτουργία  του  έργου .  

 

 



ΑΝ.∆Ω Α.Ε- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2
ης

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   42 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  για  όλες  τις  ∆ράσεις  του  Μέτρου  41 

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  

παλαιού  εξοπλισµού  και µέχρι ποσοστού  20% του  συνολικού  

προϋπολογισµού  του  επενδυτικού σχεδίου .  

6.∆απάνες  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 .∆απάνες  συντήρησης  των παρεµβάσεων που  ενισχύονται.  

10 .∆απάνη  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  τ ις  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 .∆απάνες  προβολής  και προώθησης  γεωργικών προϊόντων .  


