I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Τίτλος Υποµέτρου: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Κωδικός Υποµέτρου: L123
Λογική της παρέµβασης: Ένας από τους βασικούς στόχους του Τοπικού Προγράµµατος
Leader είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και
αγροδιατροφικού τοµέα µέσα από την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών
προϊόντων. Η µεταποίηση και εµπορία των αγροτικών προϊόντων είναι δράσεις οι οποίες
προσδίδουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία στα αγροτικά προϊόντα και οι οποίες αποτελούν
τους στόχους ενίσχυσης του παρόντος υποµέτρου.
Ο µεταποιητικός τοµέας των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα αποτελεί έναν από
τους πιο δυναµικούς κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Παρόλα αυτά εµφανίζει µια έντονη
διαφοροποίηση σε ότι αφορά τον αριθµό και το µέγεθος παραγωγής µεταξύ των µεγάλων
και των µικρών επιχειρήσεων. Ένας πολύ µεγάλος αριθµός 17.000 περίπου µικρών
επιχειρήσεων παράγει το 15% των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στις αγροτικές
περιοχές της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και
επίπεδο καινοτοµίας και νέων προϊόντων, συµβάλλουν σηµαντικά στην απασχόληση στις
αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίµων καθώς επίσης και στην
ποικιλία διατροφής.
Στόχος του παρόντος µέτρου είναι η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των
προϊόντων των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε την στήριξή τους σε
θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού εξοπλισµού, βελτίωση της
ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.
Για τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των επιχειρήσεων απαιτείται να
εξαλειφθούν υφιστάµενες αδυναµίες που αποτρέπουν την ανάπτυξη του τοµέα
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων και εντοπίζονται κύρια στο υψηλό κόστος
µεταποίησης και διάθεσης προϊόντων, στη χαµηλή προστιθέµενη αξία στο προϊόν σε
συσκευασία, τυποποίηση και στη µη δυνατότητα προώθησής τους σε ξένες αγορές.
Οι ακόλουθες προτεραιότητες προέκυψαν από την διαδικασία σχεδιασµού και
διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου τοπικού προγράµµατος:
Τα βασικότερα αγροτικά προϊόντα της περιοχής παρέµβασης για τα οποία δίνεται
έµφαση στην ανάπτυξη υποδοµών µεταποίησης και εµπορίας είναι τα ακόλουθα:
o
o
o
o
o
o
o
o

2

Λάδι
Κρασί
Σταφίδα
Αρωµατικά φυτά,
Τουρσιά
Κηπευτικά
Πατάτα
Φράουλα

ΑΝΟΛ ΑΕ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κατά την ανάλυση SWOT προέκυψε ως συγκριτικό πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη
µεταποιητικών δραστηριοτήτων η υψηλή εποχιακή διαθεσιµότητα των ανωτέρω γεωργικών
προϊόντων.
Παράλληλα το γεγονός αυτό τροφοδοτεί ένα άλλο φαινόµενο που χαρακτηρίζεται ως
αδυναµία της περιοχής παρέµβασης και το οποίο προσδιορίζεται ως η απαξία των
γεωργικών προϊόντων στις περιόδους αιχµής της παραγωγής.
Αδυναµία επίσης της περιοχής παρέµβασης είναι η ένδεια υποδοµών αποθήκευσης
και συντήρησης των ευπαθών γεωργικών προϊόντων. Επίσης είναι η έλλειψη τυποποίησης
Με βάση αυτά τα συµπεράσµατα της SWOT ανάλυσης, προσδιορίστηκε η ανάγκη
για την ανάπτυξη καινοτοµικών εφαρµογών µεταποίησης που θα αξιοποιήσουν τα υψηλά
εποχικά αποθέµατα, θα εξασφαλίσουν την απορρόφηση της παραγωγής και θα δώσουν
διέξοδο στο έλλειµµα υποδοµών εµπορίας και συντήρησης.
Επίσης προσδιορίστηκαν ως θεµιτές δράσεις που θα στοχεύουν στην σύνδεση µε
αγορές, στη δηµιουργία δικτύων, στην διεύρυνση των αγορών στόχων, στην συσκευασία &
σήµανση των προϊόντων, στην βελτίωση των υποδοµών αποθήκευσης και συντήρησης και
τέλος στην δηµιουργία θερµοκοιτίδας ποιότητας µε παράλληλη στόχευση στην βελτίωση
της ποιότητας σε επιχειρήσεις, τουρισµό, γεωργία
Στόχοι Οµάδας Υποµέτρου:







Αύξηση Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικών Προϊόντων






Εισαγωγή νέας τεχνολογίας

Βελτίωση & Ποιοτική Αναβάθµιση Προϊόντων
Βελτίωση Αναγνωρισηµότητας Αγροτικών Προϊόντων
Αύξηση του Αριθµού των Επιχειρήσεων:
Βελτίωση της Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων στον τοµέα µεταποίησης
και εµπορίας
Εξεύρεση νέων αγορών για τα προιόντα
∆ικτύωση Επιχειρήσεων:
Άµβλυνση των Περιβαλλοντικών Πιέσεων

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

411 L123,

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

1.200.000,00 600.000,00 480.000,00 120.000,00 600.000,00

∆ράση L123.α:
Τίτλος ∆ράσης: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Παρέχονται ενισχύσεις για ίδρυση, επέκταση, βελτίωση,
εκσυγχρονισµό και µετεγκατάσταση µονάδων. Οι µετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που
αναφέρονται στις δράσεις των ακόλουθων τοµέων γίνονται λόγω:
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α) προστασίας περιβάλλοντος ως υποχρεωτικές µετεγκαταστάσεις (επιχειρήσεις
εντός οικισµών ή σε ΖΟΕ)
β) µεταφοράς της µονάδας από ενοικιαζόµενους χώρους σε ιδιόκτητους
Τα προτεινόµενα επενδυτικά σχέδια ανά παραγωγικό τοµέα στην περιοχή
παρέµβασης εµφανίζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι.2 (παραγωγικοι τοµεις 123)
Στο πλαίσιο του παρόντος υποµέτρου ενισχύεται η στήριξη πολύ µικρών
επιχειρήσεων (κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον
Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008) µεταποίησης ή/και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
Για ίδρυση νέων µονάδων επιλέξιµες είναι µόνο όσες αφορούν µέγεθος και κύκλο
εργασιών που ανήκουν στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις.
Για πολύ µικρές, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ως
ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται το 50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων ενώ οι
σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις θα είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα µέχρι το ύψος
των €500.ΟΟΟ συνολικού κόστους.
Σε κάθε περίπτωση οι τοµείς ενίσχυσης καθώς και οι δικαιούχοι θα είναι σύµφωνοι µε τα
προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του Υποµέτρου.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

411 L123.1

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

455.567,64 227.783,82 182.227,06 45.556,76 227.783,82

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση σκοπεύει στην αξιοποίηση του συγκριτικού
πλεονεκτήµατος της περιοχής παρέµβασης που αναφέρεται στον ιδιαίτερα ανεπτυγµένο
πρωτογενή κλάδο της οικονοµίας της.
Παράλληλα στοχεύει στην συµπλήρωση και βελτίωση των υποδοµών µεταποίησης
και εµπορίας, η απουσία των οποίων χαρακτηρίζεται ως αδυναµία της περιοχής. Η
ενίσχυση της µεταποίησης συνοδεύεται και από την εφαρµογή προτύπων ποιότητας
αξιοποιώντας την ανάλογή ευκαιρία για την περιοχή.
Καταληκτικά η προτεινόµενη δράση ανταποκρίνεται πλήρως στον βασικό στόχο
βελτίωσης του αγροτικού εισοδήµατος µε ιδιαίτερη στόχευση στην αύξηση της
προστιθέµενης αξίας της αγροτικής παραγωγής. Συµπληρωµατικά καλύπτονται και οι
ειδικοί στόχοι που αποβλέπουν στην Βελτίωση & Ποιοτική Αναβάθµιση Προϊόντων, στην
Βελτίωση Αναγνωρισιµότητας Αγροτικών Προϊόντων, στην Αύξηση του Αριθµού των
Επιχειρήσεων, στην Βελτίωση της Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων και στην ∆ικτύωση
Επιχειρήσεων.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και σε απόλυτη συµφωνία µε τις χρήσεις γης της
περιοχής παρέµβασης(ZOE κλπ).
Καινοτοµία: Καινοτοµικά στοχεία της δράσης για την περιοχή, µπορούν να
χαρακτηρισθούν η ολοκληρωµένη προσέγγιση που επιδιώκεται για την καθετοποιηµένη
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αξιοποίηση και προώθηση των τοπικών προιόντων καθώς και η προσπάθεια για
παραγωγή νέων προιόντων.

∆ικαιούχοι: Φυσικά & Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής και του Καν.(ΕΚ) 800/2008.

Ως προς τη δράση L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" ισχύουν τα
ακόλουθα:
•

Ενισχύονται επενδύσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του µέτρου
123α, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ.

•

∆ικαιούχοι 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.

•

Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το
αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το
Παράρτηµα I της Συνθήκης.

•

∆εν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την µορφή της
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

•

Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης,
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας.

•

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 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.

α) Επιλέξιµες δαπάνες:

∆ράση L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"
1. διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2. κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
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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. 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.
6. 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.
7. αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισµού για
σύνδεση µε ευρυζωνικές υποδοµές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
8. κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι του ποσού των €50.000.

β) Μη επιλέξιµες δαπάνες:
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.
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11. ∆ιευκρινίζεται 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 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.
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 τις 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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2.

Υποµέτρο L311: ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες

Τίτλος Υποµέτρου: ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
Κωδικός Υποµέτρου: L311
Λογική της παρέµβασης: Ένα από τα σηµαντικότερα διαρθρωτικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η ελληνική γεωργία είναι η υποαπασχόληση σε σχέση µε την εποχικότητα της
γεωργικής δραστηριότητας και την ανεργία στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, οι
απασχολούµενοι στον τοµέα αυτό έρχονται να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα από τις
επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Για τους ανωτέρω λόγους, απαιτούνται
παρεµβάσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων των
εκµεταλλεύσεων σε τοµείς εκτός της γεωργίας, προκειµένου να αµβλυνθούν τα
προαναφερόµενα προβλήµατα, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για εργασία και επιπλέον
εισόδηµα στο αγροτικό νοικοκυριό
Οι δράσεις του παρόντος υποµέτρου αποσκοπούν, πρωταρχικά, στην ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας, τη διαφοροποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων και τη συγκράτηση
του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. 0 τουρισµός, η βιοτεχνία/χειροτεχνία και η παροχή
υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές αποτελούν δράσεις υψηλής προτεραιότητας αφού
δηµιουργούν ευκαιρίες για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εκτός, αλλά και
συµπληρωµατικά της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοκοµίας. Ιδιαίτερη έµφαση θα
δοθεί στην ενθάρρυνση εισόδου γυναικών στην αγορά εργασίας.
Οι δράσεις αυτές θα συµβάλουν στη διατήρηση της απασχόλησης και τη
συγκράτηση του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών αξιοποιώντας τα τοπικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που µπορεί να είναι τοπικά αγροτικά προϊόντα, ιδιαίτεροι φυσικοί και
πολιτισµικοί πόροι, σε σχέση µε τον τουρισµό και εν γένει την τοπική επιχειρηµατικότητα,
δηµιουργώντας προϋποθέσεις ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του παρόντος υποµέτρου ενισχύονται επενδύσεις από αγρότες, οι
οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική
εκµετάλλευσή τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται µε τη
γεωργία (αγροτικός τουρισµός, βιοτεχνία κ.λπ.).
Στόχοι Υποµέτρου:
∆ιαφοροποίηση των Πηγών του Αγροτικού Εισοδήµατος
Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος
Βελτίωση & Ανάπτυξη Εναλλακτικών Τουριστικών Πόλων:
Αύξηση & Βελτίωση των Τουριστικών Υποδοµών
∆ικτύωση Τουρισµού & Γεωργίας
Αύξηση του Αριθµού των Επιχειρήσεων:
∆ικτύωση Επιχειρήσεων:
∆ιατήρηση & Ανάδειξη του Αγροτικού Τοπίου
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
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ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
413 L311

41

∆ΗΜ. ∆ΑΠ.

1.821.877,88 1.093.126,73

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

874.501,38 218.625,35

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
728.751,15

Στο παρόν υποµέτρο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

∆ράση L311.1:
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας
υποδοµών διανυκτέρευσης
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η παρέµβαση αυτή αφορά ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισµούς µικρής δυναµικότητας των υποδοµών διανυκτέρευσης της περιοχής
παρέµβασης εξυπηρετώντας παράλληλα την διαφοροποίηση των εισροών εισοδήµατος
στην αγροτική οικογένεια. Επίσης σκοπεύει στην αναβάθµιση του επιπέδου των
παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του
τουριστικού κλάδου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προηγούµενων προδιαγραφών θα
δοθεί προτεραιότητα σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τουριστικών υποδοµών που θα
ενσωµατώνουν καινοτόµες και περιβαλλοντικά φιλικές προσεγγίσεις όπως ο βιοκλιµατικός
σχεδιασµός και ο σεβασµός στα τοπίο και στα παραδοσιακά πολιτιστικά χαρακτηριστικά
της υπαίθρου.
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός θα τεκµηριώνεται στην αρχιτεκτονική µελέτη που θα συνοδεύει
την πρόταση. Οσον αφορά το σεβασµό στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής
έχουν
καθορισθεί
από
την
ΟΤ∆
ελάχιστες
αρχιτεκτονικές
και
λοιπές
προδιαγραφές.(Παράρτηµα VIII)
Όσον αφορά στις υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισµοί) το ανώτατο συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι €60Ο.0Ο0 και η
δυναµικότητα των µονάδων δεν θα πρέπει υπερβαίνει τις 40 κλίνες. Σηµειώνεται, ότι οι
παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης δύναται να αφορούν είτε
ποιοτική αναβάθµιση, είτε και αύξηση της δυναµικότητας. Το µέγιστο όριο ενίσχυσης
ανέρχεται µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη
Περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006).
Στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προυποθέσεις της ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009(ΦΕΚ 670/ Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. Αρ. 3427/9.6.2010
ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Πολιτισµού και Τουρισµού και
ισχύει κάθε φορά.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413
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∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

262.832,95 157.699,77 126.159,82
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ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

31.539,95 105.133,18

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ισχυρή παρουσία του αγροτικού
πληθυσµού και στην κυρίαρχη θέση του αγροτικού τοµέα στην τοπική οικονοµία.
Παράλληλα επιδιώκει να αναιρέσει την µονοδιάστατη εισροή εισοδηµάτων στην αγροτική
οικογένεια αναπτύσσοντας διαφοροποιηµένες δραστηριότητες προς όφελος της και οι
οποίες βρίσκονται σε συµφωνία µε την στόχευση για διαφοροποίηση των πηγών του
αγροτικού εισοδήµατος και την παράλληλη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα της τοπικής
οικονοµίας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και σε απόλυτη συµφωνία µε τις χρήσεις γης της
περιοχής παρέµβασης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βιοτοπους και βασικά
πολιτιστικά µνηµεία που έχουν καθορισθεί από την ΟΤ∆(βλ. Παράρτηµα VII ).
Συγκεκριµένα θα γίνει διαβάθµιση βαθµολογίας ανάλογα µε την απόσταση των
επενδύσεων από τις ακόλουθες περιοχές-πόλους:
−

Περιοχές που ανήκουν στο ∆ίκτυο natura 2000

−
Λίµνες(Καιάφα, Πηνειού) και ποτάµια(Αλφειός, Πηνειός, Νέδα, Ερύµανθος
κλπ)
−
Πολιτιστικά µνηµεία µεγάλης
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά

σηµασίας

και

οικισµούς

−
Βιοτόπους και περιοχές φυσικού κάλλους(∆άσος
Στροφυλιάς, βουνό Κατακόλου, ∆άσος Θινών κλπ).

µε

Σµέρνας,

αξιόλογα
∆άσος

Οι περιοχές αυτές επιλέγονται ως προτεραιότητας για την ανάπτυξη εναλλακτικού
τουρισµού και διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα υπάρχει πλήρης εναρµόνιση µε το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο(natura, ΖΟΕ, Χωροταξικό Σχέδιο, ΣΧΟΟΑΠ, ΚΥΑ 2974/710/84-2009(ΦΕΚ 670/ Β/10-4-2009), κλπ) αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος των
περιοχών αυτών.
Καινοτοµία: Κριτήριο καινοτοµίας χαρακτηρίζεται η υιοθέτηση αρχιτεκτονικών και λοιπών
προδιαγραφών σχετικά µε την ποιότητα των κτιρίων και του εξοπλισµού καθώς και των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι προδιαγραφές αυτές
έχουν καθορισθεί από την
ΟΤ∆.(Παραρτηµα VIII)
∆ικαιούχοι: 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.

∆ράση L311.3:
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Με την παρούσα δράση επιδιώκεται η τόνωση της
τουριστικής κίνησης στις λιγότερο ελκυστικές περιοχές της Ηλείας µέσω ιδρύσεων,
επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών επισκέψιµων αγροκτηµάτων.
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Τα επισκέψιµα αγροκτήµατα, εντοπισµένα στις αγροτικές περιοχές της περιοχής
παρέµβασης, αποβλέπουν στην προσέλκυση επισκεπτών προσανατολισµένων στον
αγροτουρισµό. Παράλληλα µε την υλοποίηση της δράσης θα επιτευχθεί βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των αγροτικών οικογενειών που θα συµµετέχουν ενώ σηµαντική
αναµένεται και η επίδραση στην αναγνωρισηµότητα των παραδοσιακών προϊόντων
ποιότητας της Ηλείας.
Η υλοποίηση της δράσης θα περιλαµβάνει εκτός από την ανάπτυξη υποδοµών
φιλοξενίας και δραστηριότητες που θα φέρνουν σε επαφή τους επισκέπτες µε τον
παραδοσιακό τρόπο ζωής και θα τους εξοικειώνει µε τις αγροτικές εργασίες ή/και
εναλλακτικές δραστηριότητες. Παραδείγµατα τέτοιων αποτελούν: δράσεις µεταποίησης και
επιτόπιας συσκευασίας των προϊόντων, άλογα για ιππασία, ποδήλατα κλπ. Επίσης στα
πλαίσια της δράσης θα ενισχύεται και η δηµιουργία χώρου προβολής των προιόντων του
αγροκτήµατος, καθώς και µουσειακού χώρου για την έκθεση µηχανηµάτων, εργαλείων και
τεχνικών που προβάλλουν την τοπική αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά.
Για όλες τις µορφές των παραπάνω επενδύσεων (ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισµούς), το ανώτατο συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι €300.000 και µέχρι
€600.0Ο0 εφόσον περιλαµβάνεται και υποδοµή διανυκτέρευσης.. Το µέγιστο όριο
ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι 60% σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη
Περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006). Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει
να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της
τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και έχουν καθορισθεί από
την ΟΤ∆(Παράρτηµα VIII).
Στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προυποθέσεις της ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009(ΦΕΚ 670/ Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. Αρ. 3427/9.6.2010
ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Πολιτισµού και Τουρισµού και
ισχύει κάθε φορά.
Η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση για τη δηµιουργία αγροκτήµατος είναι 20
στρέµµατα.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
Στόχος των Επισκέψιµων Αγροκτηµάτων είναι η γνωριµία του επισκέπτη µε την διαδικασία
της αγροτικής παραγωγής, και των µεθόδων παραγωγής τροφίµων, η επαφή µε τη ζωή
στην ύπαιθρο, η διαµονή σε αυτή, η γνώση της τοπικής αγροτικής πολιτιστικής
κληρονοµιάς, η γευσιγνωσία τοπικών προιόντων ποιότητας και της τοπικής κουζίνας, η
συµµετοχή σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού, η δυνατότητα συµµετοχής σε
εργασίες του αγροκτήµατος, η εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση του επισκέπτη σε θέµατα
ποιοτικής παραγωγής προιόντων και υγιεινής τροφίµων, βιολογικής γεωργίας, εκτροφής
ζώων, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, τοπικής γαστρονοµίας κλπ,
η δυνατότητα αγοράς προιόντων αλλά και η δηµιουργία προυποθέσεων για µονιµότερη
προµήθεια προιόντων και µετά την επιστροφή του επισκέπτη στον τόπο διαµονής του κλπ
Είναι προφανές ότι το επισκέψιµο Αγρόκτηµα συµβάλλει στη σύνδεση της τοπικής
αγροτικής παραγωγής µε τον τουρισµό της περιοχής που αποτελεί βασικό στόχο του
Τοπικού Προγράµµατος.
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Οι προδιαγραφές ποιότητας αρχιτεκτονικών για τα Αγροκτήµατα περιλαµβάνεται στο τµήµα
..(Παράρτηµα VIII)
Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση του Αγροκτήµατος είναι 20 στρ. και
βεβαίως είναι απαραίτητη η ύπαρξη καλλιέργειας µε παραγωγή προιόντων ή/και
εκτροφή ζώων Η παραγωγή θα τεκµηριώνεται είτε µε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2010
είτε µε τιµολόγια πώλησης προιόντων και αγοράς σπόρων ή φυταρίων είτε µε άλλο
εγγραφο που πιστοποιεί την παραγωγή.

Στο σηµείο αυτό περιγράφονται οι πιθανές δραστηριότητες που µπορεί να περιλαµβάνονται
σε ένα Αγρόκτηµα:

1. Πρατήριο-εκθετήριο πώλησης συσκευασµένων προιόντων του Αγροκτήµατος ή/και
τοπικών προιόντων της περιοχής σε συνδυασµό µε χώρο γευσιγνωσίας των
προιότων
2. Μονάδα εστίασης και αναψυχής
3. Υποδοµή διανυκτέρευσης
4. Μικρό µουσείο αγροτικής πολιτιστικής κληρονοµιάς ή της ιστορίας του
αγροκτήµατος ή των προιόντων του κλπ
5. Μικρή µονάδα συσκευασίας και µεταποίησης των προιόντων
6. Εναλλακτικές τουριστικές ∆ραστηριότητες(π.χ. άλογα, ποδήλατα, βάρκες κλπ)
7. Υποδοµές για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνονται όλες σε κάθε
πρόταση για δηµιουργία Αγροκτήµατος για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραµµα.
Απαιτείται όµως στην πρόταση που θα υποβληθεί, (εκτός της ελάχιστης απαιτούµενης
έκτασης των 20 στρ. και της καλλιέργειας µε παραγωγή προιόντων ή/και εκτροφή
ζώων), να περιλαµβάνονται στην πρόταση δραστηριότητες που διασφαλίζουν τον
χαρακτήρα του Αγροκτήµατος που θα δηµιουργηθεί και τη λειτουργία του σε σχέση µε
τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού Προγράµµατος.
Ετσι είναι υποχρεωτικό να διασφαλίζεται στην πρόταση είτε ο χαρακτήρας της
παραγωγής ποιοτικών συσκευασµένων προιόντων για τους επισκέπτες, είτε η παροχή
διευκολύνσεων τουριστικής υποδοµής. Για το λόγο αυτό πρέπει σε όλα τα Αγροκτήµατα
να περιλαµβάνονται υποχρεωτικά:
Είτε υποδοµή διανυκτέρευσης σε συνδυασµό υποχρεωτικά µε µία ή περισσότερες από
τις υπόλοιπες δραστηριότητες παραπάνω είτε, εναλλακτικά, µικρή µονάδα µεταποίησης
ή/και συσκευασίας των προιόντων του Αγροκτήµατος µαζί µε χώρο πώλησης και
γευσιγνωσίας των προιόντων σε συνδυασµό προαιρετικά µε ένα ή όλα τα παραπάνω.
Σηµειώνεται ότι αυτό δεν αποκλείει, αντίθετα είναι επιθυµητή, τη συνύπαρξη και
υποδοµής διανυκτέρευσης και µεταποιησης-συσκευασίας προιόντων

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ

12

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.
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ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

41

413

L311

L311.3

250.000,00 150.000,00 120.000,00

30.000,00 100.000,00

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ισχυρή παρουσία του αγροτικού
πληθυσµού και στην κυρίαρχη θέση του αγροτικού τοµέα στην τοπική οικονοµία.
Παράλληλα επιδιώκει να αναιρέσει την µονοδιάστατη εισροή εισοδηµάτων στην αγροτική
οικογένεια αναπτύσσοντας διαφοροποιηµένες δραστηριότητες προς όφελος της και οι
οποίες βρίσκονται σε συµφωνία µε την στόχευση για διαφοροποίηση των πηγών του
αγροτικού εισοδήµατος και την παράλληλη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα της τοπικής
οικονοµίας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και σε απόλυτη συµφωνία µε τις χρήσεις γης της
περιοχής παρέµβασης(ΖΟΕ κλπ).
Καινοτοµία: Καινοτοµικά στοιχεία της δράσης χαρακτηρίζεται η σύνδεση τουρισµού και
αγροτικής παραγωγής και η εισαγωγή νέων τουριστικών προιόντων για την περιοχή.
∆ικαιούχοι: 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.

∆ράση L311.4:
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η δράση αυτή περιλαµβάνει ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισµούς επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού
της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). Με την παρέµβαση αυτή επιδιώκεται η προσέλκυση
νέων κατηγοριών επισκεπτών στην περιοχή καθώς και η παράταση της παραµονής τους.
Αυτό θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη υποδοµών καινοτοµικών προϊόντων τουρισµού
αλλά και µε την επέκταση και υποβοήθηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Οι
σχεδιαζόµενες δράσεις σκοπεύουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ενδογενούς
δυναµικού της περιοχής παρέµβασης. Ως τέτοιο δυναµικό νοούνται τόσο η εκτεταµένη
ακτογραµµή όσο και οι προστατευόµενοι βιότοποι της περιοχής (∆ίκτυο Natura 2000 &
Υγρότοποι Ramsar). Στις προστατευόµενες περιοχές θα αναπτυχθούν επιχειρηµατικά
σχέδια εναρµονισµένα µε τις απαιτήσεις προστασίας που θα αξιοποιούν παράλληλα τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως την βιοποικιλότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
οικοσυστηµάτων.
Η µορφή αυτής της αξιοποίησης µπορεί να έχει την µορφή οργανωµένων
ξεναγήσεων µε σκοπό την παρατήρηση πουλιών ή ακόµα και την εθελοντική προσφορά
εργασίας για την καλύτερη διαχείριση των οικοτόπων. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η
ανάπτυξη των θαλάσσιων αθληµάτων στις υπόλοιπες περιοχές µε δράσεις όπως αθλητικά
κέντρα (beach volley, water parks, καταδυτικά κέντρα κτλ). Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις
επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισµού και δη ποδηλάτων, αφού η παρουσία τέτοιων
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επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητη για την αξιοποίηση των σχεδιαζόµενων ποδηλατικών
διαδροµών.
Για όλες τις µορφές των παραπάνω επενδύσεων (ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισµούς), το ανώτατο συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι €300.0Ο0. Το µέγιστο
όριο ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη
Περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006). Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει
να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της
τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προυποθέσεις της ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009(ΦΕΚ 670/ Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. Αρ. 3427/9.6.2010
ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Πολιτισµού και Τουρισµού και
ισχύει κάθε φορά.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L311

L311.4

116.666,67

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.
70.000,00

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

56.000,00 14.000,00

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
46.666,67

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ισχυρή παρουσία του αγροτικού
πληθυσµού και στην κυρίαρχη θέση του αγροτικού τοµέα στην τοπική οικονοµία.
Παράλληλα επιδιώκει να αναιρέσει την µονοδιάστατη εισροή εισοδηµάτων στην
αγροτική οικογένεια αναπτύσσοντας διαφοροποιηµένες δραστηριότητες προς όφελος της
και οι οποίες βρίσκονται σε συµφωνία µε την στόχευση για διαφοροποίηση των πηγών του
αγροτικού εισοδήµατος και την παράλληλη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα της τοπικής
οικονοµίας.
Επιπλέον σκοπιµότητες που εξυπηρετεί η παρούσα δράση είναι η βελτίωση του
τουριστικού προϊόντος και των υποδοµών εξυπηρέτησης, η προσέλκυση νέων κατηγοριών
επισκεπτών, η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και η αξιοποίηση του συνόλου των
πόρων της περιοχής παρέµβασης
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και σε απόλυτη συµφωνία µε τις χρήσεις γης της
περιοχής παρέµβασης.
∆ικαιούχοι: 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.

∆ράση L311.5:
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων Οικοτεχνίας &
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων
14
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Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Η παρούσα δράση αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις,
κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Κανονισµό(ΕΚ)
800/2008. Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύεται, για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο
παρόν Μέτρο, η ανάπτυξη επιχειρηµατικών µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων σύµφωνα µε τους κλάδους ΣΤΑΚΟ∆
(Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδας) (Παράρτηµα I.3 ). «Οι επιλέξιµοι κλάδοι ΣΤΑΚΟ∆(ΚΑ∆) που
περιγράφονται στον συνηµµένο πίνακα είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί».
Σηµειώνεται ότι στο παρόν µέτρο δεν περιλαµβάνονται ενέργειες µεταποίησης και εµπορίας
γεωργικών προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται οριζόντια
στο πλαίσιο του υποµέτρου 123 του παρόντος.
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006). Η
ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης το συνολικό κόστος της
οποίας δεν θα υπερβαίνει τις €300.000.
Οι παρεµβάσεις, Θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L311

L311.5

116.666,67

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.
70.000,00

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

56.000,00 14.000,00

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
46.666,67

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ισχυρή παρουσία του αγροτικού
πληθυσµού και στην κυρίαρχη θέση του αγροτικού τοµέα στην τοπική οικονοµία.
Παράλληλα επιδιώκει να αναιρέσει την µονοδιάστατη εισροή εισοδηµάτων στην αγροτική
οικογένεια αναπτύσσοντας διαφοροποιηµένες δραστηριότητες προς όφελος της
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και σε απόλυτη συµφωνία µε τις χρήσεις γης της
περιοχής παρέµβασης(ΖΟΕ κλπ).
∆ικαιούχοι: 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.

∆ράση L311.6:
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών
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Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Το µέτρο αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008. Στο
πλαίσιο του Μέτρου ενισχύεται, για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν Μέτρο, η
ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι στο παρόν µέτρο δεν
περιλαµβάνονται ενέργειες µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων του
Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται οριζόντια στο πλαίσιο του υποµέτρου
123 του παρόντος.
Σηµειώνεται ότι για τα παραδοσιακά καφενεία και παντοπωλεία έχουν καθορισθεί από την
ΟΤ∆ οι ελάχιστες προδιαγραφές που τεκµηριώνουν αυτό το χαρακτήρα(βλ. Παραρτήµα VIII
).
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006). Η
ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης το συνολικό κόστος της
οποίας δεν θα υπερβαίνει τις €300.000.
Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ

ΟΜΑ∆Α
ΥΠ/ΡΩΝ

41

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

∆ΡΑΣΗ

L311

L311.6

413

ΣΥΝ.
ΚΟΣΤΟΣ
116.666,67

∆ΗΜ. ∆ΑΠ.

70.000,00

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.
56.000,00

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.
14.000,00

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ισχυρή παρουσία του αγροτικού
πληθυσµού και στην κυρίαρχη θέση του αγροτικού τοµέα στην τοπική οικονοµία.
Παράλληλα επιδιώκει να αναιρέσει την µονοδιάστατη εισροή εισοδηµάτων στην αγροτική
οικογένεια αναπτύσσοντας διαφοροποιηµένες δραστηριότητες προς όφελος της και οι
οποίες βρίσκονται σε συµφωνία µε την στόχευση για διαφοροποίηση των πηγών του
αγροτικού εισοδήµατος και την παράλληλη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα της τοπικής
οικονοµίας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και σε απόλυτη συµφωνία µε τις χρήσεις γης της
περιοχής παρέµβασης.
∆ικαιούχοι: 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.

∆ράση L311.7:
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων πρωτογενούς
γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

46.66

Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Το µέτρο αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008. Στο
πλαίσιο του Μέτρου ενισχύεται, για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν Μέτρο, η
ανάπτυξη επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση. Σηµειώνεται
ότι στο παρόν µέτρο δεν περιλαµβάνονται ενέργειες µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών
προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται οριζόντια στο πλαίσιο
του υποµέτρου 123 του παρόντος.
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006). Η
ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης το συνολικό κόστος της
οποίας δεν θα υπερβαίνει τις €300.000.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L311

L311.7

116.666,67

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.
70.000,00

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

56.000,00 14.000,00

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
46.666,67

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ισχυρή παρουσία του αγροτικού
πληθυσµού και στην κυρίαρχη θέση του αγροτικού τοµέα στην τοπική οικονοµία.
Παράλληλα επιδιώκει να αναιρέσει την µονοδιάστατη εισροή εισοδηµάτων στην αγροτική
οικογένεια αναπτύσσοντας διαφοροποιηµένες δραστηριότητες προς όφελος της και οι
οποίες βρίσκονται σε συµφωνία µε την στόχευση για διαφοροποίηση των πηγών του
αγροτικού εισοδήµατος και την παράλληλη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα της τοπικής
οικονοµίας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και σε απόλυτη συµφωνία µε τις χρήσεις γης της
περιοχής παρέµβασης(ΖΟΕ κλπ).
∆ικαιούχοι: 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.

Α) Επιλέξιµες ∆απάνες
1. ∆ράσεις L311-1, L311-3, L311-4, ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες
οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών,
θέρµανσης κ.λπ.
1. ∆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.
2. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία.
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης.
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3. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών
σκαφών µόνο για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισµού καθώς και
δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.
4. ∆απάνες αγοράς οχηµάτων για επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού µε σκοπό τη
µεταφορά ειδικού εξοπλισµού και εφόσον τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά
τους.
5. 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.
6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η
αξιοποίηση του διαδικτύου και µε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆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.

2. ∆ράση L311-3: "Ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισµός επισκέψιµων αγροκτηµάτων":
Εκτός των ανωτέρω επιλέξιµες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
1. 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
2. ∆ηµιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήµατος.
3. ∆ηµιουργία 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.

3. ∆ράσεις L311-5, L311-6, L311-7,
1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών
υδραυλικών εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ.

εργασιών,

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.
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5. 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.
6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η
αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆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.
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, από τα αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό
µέχρι 3% του συνολικού κόστους.
β) Μη επιλέξιµες δαπάνες:
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 τις 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. Αγορά οχηµάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις
κατηγορίες επιλέξιµων δαπάνες.
11. 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.
12. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προιόντων.
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3. Υποµέτρο L312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών
επιχειρήσεων

Τίτλος Υποµέτρου:
επιχειρήσεων

Στήριξη

της

δηµιουργίας

και

ανάπτυξης

πολύ

µικρών

Κωδικός Υποµέτρου: 312
Λογική της παρέµβασης: Το υποµέτρο αφορά τη στήριξη πολύ µικρών επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, και τον Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008,
εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες. 0 παραδοσιακός χαρακτήρας
οργάνωσης των βιοτεχνικών µονάδων καθώς και το φαινόµενο της διαρκούς γήρανσης του
πληθυσµού, το οποίο στερεί από τις περιοχές αυτές τις δυναµικές ηλικίες του πληθυσµού
έχουν σαν αποτέλεσµα το χαµηλό επίπεδο των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από
τον ιδιωτικό τοµέα στις περιοχές παρέµβασης. Επιπλέον, παρατηρείται η ύπαρξη
ορισµένων παραδοσιακών δραστηριοτήτων στον τοµέα της βιοτεχνίας που τείνουν να
εξαλειφθούν ή που πρέπει να εκσυγχρονιστούν.
Η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων στις αγροτικές περιοχές
δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγικής διάρθρωσης.
Επιπλέον, συµβάλλει στη δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή
τοµέα, καθώς και τη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του
πληθυσµού και των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές.
Η ανάγκη για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω της
ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, µε την παράλληλη έλλειψη συστηµάτων για
την προστασία του περιβάλλοντος που παρατηρείται στις υφιστάµενες βιοτεχνίες των
αγροτικών περιοχών απαιτεί την ενίσχυση πρωτοβουλιών από τους ιδιώτες που θα
εισάγουν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη λειτουργία της επιχείρησής τους.
Στόχοι Υποµέτρου:
Βελτίωση & Ποιοτική Αναβάθµιση Προϊόντων
Αύξηση του Αριθµού των Επιχειρήσεων:
Βελτίωση της Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων:
∆ικτύωση Επιχειρήσεων:
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L312,

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

348.944,73 209.366,84 167.493,47

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

41.873,37 139.577,89

Στο παρόν υποµέτρο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

∆ράση L312.1:
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Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Η παρούσα δράση αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις,
κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Κανονισµό(ΕΚ)
800/2008. Στο πλαίσιο της δράσης και για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν
υποµέτρο, ενισχύονται ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων
σύµφωνα µε τους κλάδους ΣΤΑΚΟ∆ (Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής
∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) του πίνακα (Παράρτηµα I.3 ).
«Οι επιλέξιµοι κλάδοι ΣΤΑΚΟ∆(ΚΑ∆) που περιγράφονται στον συνηµµένο πίνακα
είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί».
Σηµειώνεται ότι στο παρόν µέτρο δεν περιλαµβάνονται ενέργειες µεταποίησης και
εµπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται
οριζόντια στο πλαίσιο του υποµέτρου 123 του παρόντος.
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006). Η
ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης το συνολικό κόστος της
οποίας δεν θα υπερβαίνει τις €300.000.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L312

L312.1

116.666,67

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.
70.000,00

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

56.000,00 14.000,00

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
46.666,67

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση φιλοδοξεί να αποτελέσει µια ουσιαστική λύση στα
προβλήµατα των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.
Παράλληλα αποσκοπεί στην διαφοροποίηση της σύστασης της παραγωγικής βάσης
της περιοχής παρέµβασης δίνοντας κίνητρα και παρέχοντας ενισχύσεις για την ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και µε την προϋπόθεση της απόλυτης συµφωνίας µε
τις χρήσεις γης και το καθεστώς προστασίας της περιοχής παρέµβασης.
∆ικαιούχοι: 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 Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008.

∆ράση L312.2:
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Η παρούσα δράση
αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής και τον Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008. Στο πλαίσιο της δράσης και για τους
δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν υποµέτρο, ενισχύονται ιδρύσεις, επεκτάσεις και
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εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τους κλάδους ΣΤΑΚΟ∆
(Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδας) του πίνακα. (Παράρτηµα
I.3 ).. «Οι επιλέξιµοι κλάδοι
ΣΤΑΚΟ∆(ΚΑ∆) που περιγράφονται στον συνηµµένο πίνακα είναι ενδεικτικοί και όχι
αποκλειστικοί».
Σηµειώνεται ότι στο παρόν µέτρο δεν περιλαµβάνονται ενέργειες µεταποίησης και εµπορίας
γεωργικών προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται οριζόντια
στο πλαίσιο του υποµέτρου 123 του παρόντος.
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν.
408/2006). Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το
ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης το συνολικό
κόστος της οποίας δεν θα υπερβαίνει τις €300.000.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L312

L312.2

128.944,73

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.
77.366,84

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

61.893,47 15.473,37

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
51.577,89

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση φιλοδοξεί να αποτελέσει µια ουσιαστική λύση στα
προβλήµατα των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.
Παράλληλα αποσκοπεί στην διαφοροποίηση της σύστασης της παραγωγικής βάσης
της περιοχής παρέµβασης δίνοντας κίνητρα και παρέχοντας ενισχύσεις για την ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και µε την προϋπόθεση της απόλυτης συµφωνίας µε
τις χρήσεις γης και το καθεστώς προστασίας της περιοχής παρέµβασης(ZOE κλπ).
∆ικαιούχοι: 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 Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008.

∆ράση L312.3:
Τίτλος ∆ράσης: : Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση.
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η παρούσα δράση αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά
την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008.
Στο πλαίσιο της δράσης και για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν υποµέτρο,
ενισχύονται ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής µετά την α’ µεταποίηση. Σηµειώνεται ότι στο παρόν µέτρο δεν περιλαµβάνονται
ενέργειες µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της
Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται οριζόντια στο πλαίσιο του υποµέτρου 123 του παρόντος.
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Το µέγιστο όριο ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006). Η
ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης το συνολικό κόστος της
οποίας δεν θα υπερβαίνει τις €300.000.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L312.3

L312

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

83.333,33

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

50000

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

40.000,00 10.000,00

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
33.333,33

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση φιλοδοξεί να αποτελέσει µια ουσιαστική λύση στα
προβλήµατα των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.
Παράλληλα αποσκοπεί στην διαφοροποίηση της σύστασης της παραγωγικής βάσης
της περιοχής παρέµβασης δίνοντας κίνητρα και παρέχοντας ενισχύσεις για την ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και µε την προϋπόθεση της απόλυτης συµφωνίας µε
τις χρήσεις γης και το καθεστώς προστασίας της περιοχής παρέµβασης(ΖΟΕ κλπ).
∆ικαιούχοι: 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 Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008.

α) Επιλέξιµες δαπάνες:
Υποµέτρο L312:
επιχειρήσεων"

"Στήριξη

της

δηµιουργίας

και

ανάπτυξης

πολύ

µικρών

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών,
υδραυλικών εργασιών, 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.
5. 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.
6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η
αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους.
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7. ∆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.
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.
β) Μη επιλέξιµες δαπάνες:
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά,
µίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συµβολαιογραφικά έξοδα και
επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

πάσης

φύσεως

φόροι

και

δηµοσιονοµικές

4. 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.
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 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προιόντων.

∆ράση L312.5:

24

ΑΝΟΛ ΑΕ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος ∆ράσης: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών Επιχειρήσεων
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Το µέτρο αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008. Στο
πλαίσιο της δράσης ενισχύεται, για τους δικαιούχους που αναφέρονται ακολούθως, η
δικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής
οικονοµίας.
Στόχος είναι η δηµιουργία δικτύων επιχειρήσεων παραγωγής τροφίµων και τοπικών
προιόντων ποιότητας µε σκοπό την συλλογική δράση τους στους τοµείς της προβολής, την
προµήθειας πρώτων υλών, του δικτύου διανοµής, του ποιοτικού ελέγχου, της τεχνικής
στήριξης και επιµόρφωσης κλπ. Θα επιδιωχθεί επίσης η θέσπιση ενός τοπικού σήµατος
ποιότητας για τα προιόντα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές.
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006). Η
ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης το ανώτατο συνολικό
κόστος της οποίας δεν θα υπερβαίνει τις €300.000 και τις 100.000 Ευρώ εάν στο έργο δεν
προβλέπονται ενέργειες για την προµήθεισα εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων.
Για την ένταξη της παρέµβασης στο Πρόγραµµα απαιτείται ελάχιστη κρίσιµη µάζα
στο δίκτυο 5 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης σε
αντικείµενο που σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που εντάσσονται στον άξονα 4 του
ΠΑΑ(LEADER)
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L312

L312.5

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

20.000,00 12.000,00 9.600,00 2.400,00 8.000,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση φιλοδοξεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην αντιµετώπιση
των προβληµάτων συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την
ανάπτυξη της εξωστρέφειας της τοπικής οικονοµίας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να εφαρµοστούν
στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ικαιούχοι: 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 Κανονισµό(ΕΚ) 800/2008.

α) Επιλέξιµες δαπάνες:
Υποµέτρο L312:
επιχειρήσεων"
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πολύ

µικρών

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών,
υδραυλικών εργασιών, 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.
5. 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.
6. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η
αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. ∆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.
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.

∆ράση L312-5: "∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων
της τοπικής οικονοµίας"
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. ∆ηµιουργία 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων,
αξιοποίηση του διαδικτύου, συµµετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των µελών
του.
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6. ∆ιοργάνωση διαγωνισµών και βράβευση καλών πρακτικών και
εφαρµογών.

πρωτότυπων

β) Μη επιλέξιµες δαπάνες:
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά,
µίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συµβολαιογραφικά έξοδα και
επιβαρύνσεις του δικαιούχου.

πάσης

φύσεως

φόροι

και

δηµοσιονοµικές

4. 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.
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 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προιόντων.
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4. Υποµέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Υποµέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Τίτλος Υποµέτρου: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Κωδικός Υποµέτρου: L313
Λογική της παρέµβασης: Στον τοµέα του τουρισµού παρατηρείται η λειτουργία
υποδοµών διανυκτέρευσης και εστίασης κυρίως στην Αρχαία Ολυµπία και την
παραλιακή ζώνη της περιοχής που εξυπηρετούν τουριστικη κίνηση µε
χαρακτηριστικά µαζικού τουρισµού µε έντονη εποχικότητα και µικρή προστιθέµενη
αξία στο τοπικό εισόδηµα. Η κίνηση αυτή έχει αναπτυχθεί στα παράλια της Ζαχάρως,
του Πύργου, της Αµαλιάδος, του Κάστρου-Κυλλήνης και Βαρθολοµιού. Παράλληλα
στην Αρχαία Ολυµπία ο τουρισµός παρουσιάζει τα γνωστά χαρακτηριστικά του
ελάχιστου χρόνου παραµονής και της µαζικότητας.
Η ανάπτυξη ενός νέου τύπου τουρισµού µε βασικό άξονα τις περιοχές natura 2000
και το πολιτισµικό περιβάλλον που θα ευνοήσει την επιµήκυνση του χρόνου
παραµονής, την άµβλυνση της εποχικότητας και την ανάπτυξη νέων τουριστικών
προιόντων, απαιτεί την δηµιουργία νέων τουριστικών υποδοµών στις περιοχές αυτές
µε υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές αλλά και την ποιοτική αναβάθµιση και
συµπλήρωση υφιστάµενων υποδοµών.
Στόχοι Υποµέτρου:
Βελτίωση & Ποιοτική Αναβάθµιση Προϊόντων
Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος
Βελτίωση & Ανάπτυξη Ενναλακτικών Τουριστικών Πόλων:
Αύξηση & Βελτίωση των Τουριστικών Υποδοµών
∆ικτύωση Τουρισµού & Γεωργίας
∆ικτύωση Επιχειρήσεων:
Άµβλυνση των Περιβαλλοντικών Πιέσεων
∆ιατήρηση & Ανάδειξη του Αγροτικού Τοπίου
Προβολή & Αξιοποίηση του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος:
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L313,

∆ΗΜ. ∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

4.175.264,70 2.559.158,82 2.047.327,06 511.831,76 1.616.105,88

Στο παρόν υποµέτρο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κύριες δράσεις
κατανεµηµένες σε παρεµβάσεις δηµόσιου και επιχειρηµατικού χαρακτήρα:
- 28 -
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∆ράση L313.1 (δηµοσίου χαρακτήρα):

Τίτλος ∆ράσης: Ιδρυση και Εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης(γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η παρούσα δράση αφορά την παροχή
πληροφόρησης και ενηµέρωσης στους επισκέπτες της περιοχής παρέµβασης. Στα
πλαίσια της ενισχύεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης µε την µορφή γραφείων ενηµέρωσης του κενού και περίπτερων
παροχής πληροφόρησης.
Η δράση αυτή χωροθετείται και εντός περιοχών Νatura. Στο πλαίσιο των
ανωτέρω παρεµβάσεων θα καλυφθούν δαπάνες που ενδεικτικά αφορούν σε:
 Μελέτη και κατασκευή έργου
 Απαραίτητο εξοπλισµό
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές περιβαλλοντικής σηµασίας(και αυτές
που επλήγησαν από τις πυρκαιές του 2007 για ευνόητους λόγους) και
πόλους προσέλευσης επισκεπτών.
Σηµειώνεται ότι δεν θα δηµιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και µετά την
υλοποίηση.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L313

L313.1

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

20.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ανάγκη αξιοποίησης του
συγκριτικού πλεονεκτήµατος της παρουσίας ιδιαίτερα σηµαντικών και πολιτιστικών
πόρων περιοχή παρέµβασης εξυπηρετώντας παράλληλα την ευκαιρία για
αξιοποίηση και συνεισφορά των πόρων στην πρόοδο της τοπικής οικονοµίας.
Επίσης απαντά στην αδυναµία διάχυσης του τουριστικού ρεύµατος από την
Αρχ. Ολυµπία, και ενδυναµώνει την υλοποίηση εναλλακτικών τουριστικών πόλων και
προβάλλει το σύνολο των δράσεων που στοχεύουν στην τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και µε την προϋπόθεση της
29
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

απόλυτης συµφωνίας µε τις χρήσεις γης και το καθεστώς προστασίας στην περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που γειτνιάζουν µε περιοχές Natura,
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και περιοχές που αποτελούν πύλες εισόδου
στην περιοχή (π.χ. Αρχαία Ολυµπία, λιµάνι Κατακόλου, λιµάνι Κυλλήνης κλπ)
∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους προσωπα και
άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, των οποίων στον καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L313.2 (δηµοσίου χαρακτήρα):
Τίτλος ∆ράσης: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η προτεινόµενη δράση αφορά την σήµανση
αξιοθέατων και µνηµείων στην περιοχή παρέµβασης εξυπηρετώντας σκοπιµότητα
τόσο προβολής όσο και αξιοποίησης των µνηµείων αυτών.
Η σήµανση αυτή θα εντοπιστεί τόσο στους κύριους οδικούς άξονες όσο και
στα σηµεία εισόδου της περιοχής παρέµβασης, αλλά και στους ίδιους τους χωρους
προβολής.
 Η δράση αυτή χωροθετείται και εντός περιοχών Νatura.
Σηµειώνεται ότι δεν θα δηµιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και µετά την
υλοποίηση.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται έως 100% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L313

L313.2

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

20.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ανάγκη αξιοποίησης του
συγκριτικού πλεονεκτήµατος της παρουσίας ιδιαίτερα σηµαντικών και πολιτιστικών
πόρων περιοχή παρέµβασης εξυπηρετώντας παράλληλα την ευκαιρία για
αξιοποίηση και συνεισφορά των πόρων στην πρόοδο της τοπικής οικονοµίας.
Επίσης απαντά στην αδυναµία διάχυσης του τουριστικού ρεύµατος από την
Αρχ. Ολυµπία, και ενδυναµώνει την υλοποίηση εναλλακτικών τουριστικών πόλων και
προβάλλει το σύνολο των δράσεων που στοχεύουν στην τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής.
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που γειτνιάζουν µε περιοχές Natura,
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και περιοχές µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα για
την ανάπτυξη του τουρισµού, όπως ιστορικές και περιοχές µε ιδιαίτερους
πολιτισµικούς πόρους.
∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους προσωπα και
άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοίφορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, των οποίων στον καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L313.3 (δηµοσίου χαρακτήρα):
Τίτλος ∆ράσης: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η παρούσα δράση αφορά την δηµιουργία
ποδηλατικών διαδροµών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. Η φύση και τα
χαρακτηριστικά των διαδροµών αυτών θα είναι τέτοια που να επιτρέπουν την
παράλληλη ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων όπως, ο περιπατητικός τουρισµός,
ο ιπποτουρισµός, η παρατήρηση πουλιών κτλ.
Η δράση αυτή χωροθετείται και εντός περιοχών Νatura. Στο πλαίσιο των
ανωτέρω παρεµβάσεων Θα καλυφθούν δαπάνες που ενδεικτικά αφορούν σε:
 Μελέτη και κατασκευή έργου
 Απαραίτητο εξοπλισµό
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται έως 100% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού.
Σηµειώνεται ότι δεν θα δηµιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και µετά την
υλοποίηση.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L313

L313.3

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

70.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ανάγκη αξιοποίησης του
συγκριτικού πλεονεκτήµατος της παρουσίας ιδιαίτερα σηµαντικών και πολιτιστικών
πόρων και φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή παρέµβασης εξυπηρετώντας
παράλληλα την ευκαιρία για αξιοποίηση και συνεισφορά των πόρων στην πρόοδο
της τοπικής οικονοµίας.
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

Επίσης βελτιώνει το τουριστικό προιόν της περιοχής µε την ένταξη νέων µορφών
τουρισµού.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και µε την προϋπόθεση της
απόλυτης συµφωνίας µε τις χρήσεις γης και το καθεστώς προστασίας στην περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης(ΖΟΕ, natura κλπ) .
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που γειτνιάζουν µε περιοχές Natura, περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιοχές µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την
ανάπτυξη του τουρισµού, όπως παράλιες, ιστορικές και περιοχές µε ιδιαίτερους
πολιτισµικούς πόρους.
∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους προσωπα και
άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοίφορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, των οποίων στον καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L313.4 (δηµοσίου χαρακτήρα):
Τίτλος ∆ράσης: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
των περιοχών
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η δράση αυτή στοχεύει στην προώθηση και
προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής παρέµβασης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρεµβάσεων Θα καλυφθούν δαπάνες που
ενδεικτικά αφορούν σε:
Ενέργειες προβολής και προώθησης (όπως παραγωγή πληροφοριακού και
διαφηµιστικού υλικού, καταχωρήσεις, συµµετοχή σε εκθέσεις, ηµερίδες —
εκδηλώσεις, ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι)
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται έως 70% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού.
Σηµειώνεται ότι δεν θα δηµιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και µετά την
υλοποίηση.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L313

L313.4

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

100.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 30.000,00

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην ανάγκη αξιοποίησης του
συγκριτικού πλεονεκτήµατος της παρουσίας ιδιαίτερα σηµαντικών και πολιτιστικών
32

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
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πόρων περιοχή παρέµβασης εξυπηρετώντας παράλληλα την ευκαιρία
αξιοποίηση και συνεισφορά των πόρων στην πρόοδο της τοπικής οικονοµίας.

για

Επίσης απαντά στην αδυναµία διάχυσης του τουριστικού ρεύµατος από την
Αρχ. Ολυµπία, και ενδυναµώνει την υλοποίηση εναλλακτικών τουριστικών πόλων και
προβάλει το σύνολο των δράσεων που στοχεύουν στην τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους προσωπα και
άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, στον καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L313.5 (Επιχειρηµατικού χαρακτήρα):
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας
υποδοµών διανυκτέρευσης
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η δράση αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά
την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Κανονισµό(ΕΚ)
800/2008. Η παρέµβαση αυτή αφορά ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς
µικρής δυναµικότητας του τουριστικού δυναµικού της περιοχής παρέµβασης
εξυπηρετώντας παράλληλα την διαφοροποίηση των εισροών εισοδήµατος στην
αγροτική οικογένεια. Επίσης σκοπεύει στην αναβάθµιση του επιπέδου των
παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής
επίδοσης του τουριστικού κλάδου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
προηγούµενων προδιαγραφών θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδυτικά σχέδια
ανάπτυξης τουριστικών υποδοµών που θα ενσωµατώνουν καινοτόµες και
περιβαλλοντικά φιλικές προσεγγίσεις όπως ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός και ο
σεβασµός
στα τοπίο και στα παραδοσιακά πολιτιστικά χαρακτηριστικά της
υπαίθρου.
Όσον αφορά στις υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισµοί) το συνολικό κόστος Θα ανέρχεται µέχρι €60Ο.0Ο0 και η
δυναµικότητα των µονάδων δεν θα πρέπει υπερβαίνει τις 40 κλίνες.
Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης, οι
σχετικές παρεµβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της
δυναµικότητας τους στο όριο που ορίζεται ανωτέρω, µε προσθήκη καθ’ ύψος ή/και
κατ’ επέκταση.
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και
το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% και σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας
(Ελλάδα Ν. 408/2006).
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Οι παρεµβάσεις, Θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του
τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και τα οποία έχουν προσδιορισθεί από την
ΟΤ∆(Παράρτηµα VIII)..
Στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές
εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις
προυποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009(ΦΕΚ 670/ Β/10-4-2009) των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε
µε την υπ. Αρ. 3427/9.6.2010 ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων και Πολιτισµού και Τουρισµού και ισχύει κάθε φορά.
Επιπλέον, οι παρεµβάσεις του υποµέτρου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους
και περιορισµούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L313

L313.5

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

591075,07 354.645,04

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

283716,03

70929,01

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην στόχο της τουριστικής
ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης. Η σκοπιµότητα της εδράζεται στο συγκριτικό
πλεονέκτηµα της περιοχής παρέµβασης που εκδηλώνεται µε την παρουσία πολλών
και σηµαντικών βιοτόπων, περιοχών φυσικού κάλους και πολιτιστικών µνηµείων.
Επίσης απαντά στην αδυναµία διάχυσης του τουριστικού ρεύµατος από την
Αρχ. Ολυµπία, και ενδυναµώνει την υλοποίηση εναλλακτικών τουριστικών πόλων.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και σε απόλυτη συµφωνία µε
τις χρήσεις γης της περιοχής παρέµβασης(ΖΟΕ κλπ).
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βιοτοπους και
βασικά πολιτιστικά µνηµεία που έχουν καθορισθεί από την ΟΤ∆(Παράρτηµα VII ).
Συγκεκριµένα θα γίνει πριµοδότηση ανάλογα µε την απόσταση των
επενδύσεων από τις ακόλουθες περιοχές-πόλους:
−

Περιοχές που ανήκουν στο ∆ίκτυο natura 2000

−
Λίµνες(Καιάφα,
Ερύµανθος κλπ)

Πηνειού)

και

ποτάµια(Αλφειός,

Πηνειός,

Νέδα,

−
Πολιτιστικά µνηµεία µεγάλης σηµασίας και οικισµούς µε αξιόλογα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
−
Βιοτόπους και περιοχές φυσικού κάλλους(∆άσος Σµέρνας, ∆άσος
Στροφυλιάς, βουνό Κατακόλου, ∆άσος Θινών κλπ).
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
236430,03

Οι περιοχές αυτές επιλέγονται ως προτεραιότητας για την ανάπτυξη
εναλλακτικού τουρισµού και διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα υπάρχει πλήρης εναρµόνιση µε το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο(natura, ΖΟΕ, Χωροταξικό Σχέδιο, ΣΧΟΟΑΠ, ΚΥΑ
2974/710/8-4-2009(ΦΕΚ 670/ Β/10-4-2009), κλπ) αλλά και την προστασία του
περιβάλλοντος των περιοχών αυτών.
∆ικαιούχοι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων της δράσης L311,
που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361 ΕΚ και τον Καν.(ΕΚ) 800/2008.

∆ράση L313.8 (Επιχειρηµατικού χαρακτήρα):
Τίτλος ∆ράσης: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η δράση αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά
την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν.(ΕΚ) 800/2008. .Η
δράση αυτή περιλαµβάνει ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµούς επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ.
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών,
χώροι γευσιγνωσίας). Με την παρέµβαση αυτή επιδιώκεται η προσέλκυση νέων
κατηγοριών επισκεπτών στην περιοχή καθώς και η παράταση της παραµονής τους.
Αυτό θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη υποδοµών καινοτοµικών προϊόντων τουρισµού
αλλά και µε την επέκταση και υποβοήθηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Οι
σχεδιαζόµενες δράσεις σκοπεύουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ενδογενούς
δυναµικού της περιοχής παρέµβασης. Ως τέτοιο δυναµικό νοούνται τόσο η
εκτεταµένη ακτογραµµή όσο και οι προστατευόµενοι βιότοποι της περιοχής (∆ίκτυο
Natura 2000 & Υγρότοποι Ramsar). Στις προστατευόµενες περιοχές θα αναπτυχθούν
επιχειρηµατικά σχέδια εναρµονισµένα µε τις απαιτήσεις προστασίας που θα
αξιοποιούν παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως την βιοποικιλότητα και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικοσυστηµάτων. Η µορφή αυτής της αξιοποίησης
µπορεί να έχει την µορφή οργανωµένων ξεναγήσεων µε σκοπό την παρατήρηση
πουλιών ή ακόµα και την εθελοντική προσφορά εργασίας για την καλύτερη διαχείριση
των οικοτόπων. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη των θαλάσσιων αθληµάτων
στις υπόλοιπες περιοχές µε δράσεις όπως αθλητικά κέντρα (beach volley, water
parks, καταδυτικά κέντρα κτλ)..Τέλος ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων στα ποτάµια(ραφτινγ καγιάκ κλπ), στα δάση(ιπποτουρισµός,
ποδήλατα βουνού) στις λίµνες(Πηνειού, Καιάφα κλπ) Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις
επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισµού αφού η παρουσία τέτοιων επιχειρήσεων κρίνεται
απαραίτητη για την αξιοποίηση των σχεδιαζόµενων ποδηλατικών διαδροµών.
Για όλες τις µορφές των παραπάνω επενδύσεων (ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισµούς), το συνολικό κόστος Θα ανέρχεται µέχρι €300.0Ο0. Το µέγιστο
όριο ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο
χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006).
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Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και
το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.
Οι παρεµβάσεις, Θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του
τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές
εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις
προυποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009(ΦΕΚ 670/ Β/10-4-2009) των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε
µε την υπ. Αρ. 3427/9.6.2010 ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων και Πολιτισµού και Τουρισµού και ισχύει κάθε φορά.
Επιπλέον, οι παρεµβάσεις του υποµέτρου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους
και περιορισµούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L313

L313.8

152.371,90

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.
91.423,14

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

73.138,51 18.284,63

Σκοπιµότητα: Η προτεινόµενη δράση απαντά στην στόχο της τουριστικής
ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης. Η σκοπιµότητα της εδράζεται στο συγκριτικό
πλεονέκτηµα της περιοχής παρέµβασης που εκδηλώνεται µε την παρουσία πολλών
και σηµαντικών βιοτόπων, περιοχών φυσικού κάλους και πολιτιστικών µνηµείων.
Συµπληρωµατική και εξειδικευµένη στόχευση της παρούσας δράσης είναι η
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε σκοπό την προσέλκυση νέων
κατηγοριών τουριστών και την αξιοποίηση νέων τουριστικών πόλων.
Επίσης απαντά στην αδυναµία διάχυσης του τουριστικού ρεύµατος από την
Αρχ. Ολυµπία, και ενδυναµώνει την υλοποίηση εναλλακτικών τουριστικών πόλων και
προβάλει το σύνολο των δράσεων που στοχεύουν στην τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και µε την προϋπόθεση της
απόλυτης συµφωνίας µε τις χρήσεις γης και το καθεστώς προστασίας στην περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που γειτνιάζουν µε περιοχές Natura,
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και περιοχές µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα για
την ανάπτυξη του τουρισµού, όπως παράλιες, ποτάµια, λίµνες, δάση, ιστορικές και
περιοχές µε ιδιαίτερους πολιτισµικούς πόρους. (βλ. Παράρτηµα VII )

36

ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
60.948,76

∆ικαιούχοι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων της δράσης L311,
που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361 ΕΚ και τον Καν.(ΕΚ) 800/2008.

Υποµέτρο L313 "Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων"
Α) Επιλέξιµες ∆απάνες
∆ράση L313-1: "Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)"
1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών.
2. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού, καθώς και δαπάνες δηµιουργίας βάσεων
δεδοµένων.
∆ράση L313-2: "Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων"
1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών.
2. ∆απάνες κατασκευής και τοποθέτησης.
∆ράση L313-3: "Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου"
1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών.
2. ∆απάνες διαµόρφωσης διαδροµών.
3. ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισµού (πινακίδες
σήµανσης, κατεύθυνσης, φωτισµός κ.λπ.).
∆ράση L313-4: "Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των
περιοχών"
1. Σχεδιασµός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφηµιστικού υλικού, καθώς και
δηµιουργία ντοκιµαντέρ.
2. ∆ιαφηµιστικές 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. ∆ιεξαγωγή ηµερίδων – εκδηλώσεων ενηµέρωσης και προβολής.
6. Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.
7. ∆απάνες µετακίνησης και διαµονής δηµοσιογράφων γενικού και ειδικού Τύπου.
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∆ράσεις L313-8

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών,
υδραυλικών εργασιών, 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 τις περιπτώσεις επιχειρήσεων
καταδυτικού τουρισµού καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για
δραστηριότητες περιήγησης.
5. ∆απάνες αγοράς οχηµάτων για 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.
β) Μη επιλέξιµες δαπάνες:
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.
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4. 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.
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 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προιόντων.
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3.1.1.β.ΙV.
Υποµέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον
αγροτικό πληθυσµό
Τίτλος Υποµέτρου: Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό
πληθυσµό
Κωδικός Υποµέτρου: L321
Λογική της παρέµβασης: Στην περιοχή παρέµβασης παρατηρείται έλλειψη µικρών
υποδοµών για την αντιµετώπιση προβληµάτων από την εποχική υπερχείλιση
ποταµών και χειµάρρων που οδηγούν αφενός σε απαξίωση της γεωργικής γης, και
αφετέρου σε υποβάθµιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα
τις τάσεις εγκατάλειψης τους, την αποδυνάµωση του τοπικού αγροτικού εισοδήµατος,
και τη σταδιακή µείωση ροής επισκεπτών στις περιοχές αυτές.
Οι πυρκαγιές του 2007, ενέτειναν τα υπάρχοντα προβλήµατα, κυρίως µέσω
της αύξησης της επιφανειακής απορροής και των αναµενόµενων διαβρωτικών
επιπτώσεων.
Οι ανωτέρω συνθήκες δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα τόσο στις συνθήκες
εργασίας του αγροτικού πληθυσµού όσο και στην ποιότητα ζωής του τοπικού
πληθυσµού γενικότερα.
Η περιοχή παρέµβασης παρουσιάζει επίσης ελλείµµατα υποδοµών και
υπηρεσιών στον τοµέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, επιµόρφωσης και πολιτισµού,
µε αποτέλεσµα τον προσανατολισµό των κατοίκων τους προς τα αστικά κέντρα για
την κάλυψη των αναγκών τους.
Ειδικότερα, στον τοµέα του πολιτισµού, διαπιστώνεται η ανάγκη διάσωσης και
διατήρησης πολιτισµικών στοιχείων, παραδόσεων και εθίµων που σταδιακά ατονούν,
ενώ Θα µπορούσαν να αποτελούν στοιχεία τόνωσης της τοπικής κοινωνικής ζωής.
Στόχοι Υποµέτρου:
Άµβλυνση των Περιβαλλοντικών Πιέσεων και προστασία φυσικών πόρων
∆ιατήρηση & Ανάδειξη του Αγροτικού Τοπίου
Βελτίωση & Συµπλήρωση Κοινωνικών Υποδοµών
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
∆ικτύωση Τουρισµού & Γεωργίας

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41
40

413

L321

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

137.000,00 124.500,00 99.600,00 24.900,00 12.500,00
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Στο παρόν υποµέτρο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

∆ράση L321.2:
Τίτλος ∆ράσης: Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η παρούσα δράση αφορά την παροχή
ενίσχυσης για την δηµιουργία, ενίσχυση και βελτίωση κοινωνικών υποδοµών όπως
Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία,
χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Το ποσοστό επιχορήγησης µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 100% του
συνολικού προϋπολογισµού. Όσον αφορά το συνολικό κόστος θα ανέρχεται
µέχρι 300.000€.
Σηµειώνεται ότι δεν θα δηµιουργούνται έσοδα κατά τη διάρκεια και µετά την
υλοποίηση.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L321

L321.2

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

87.000,00 87.000,00 69.600,00 17.400,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται :
α)στην ανάγκη ανασυγκρότησης της περιοχής παρέµβασης από τις πυρκαγιές του
2007,
β) την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης, µέσω της υποστήριξης
δράσεων που στοχεύουν ευθέως στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
κατοίκων.
γ)Την ανάπτυξη και διατήρηση κοινωνικών και πολιτιστικών υποδοµών στους
αγροτικούς οικισµούς
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που παρουσιάζουν ελλείµµατα σε
βασικές κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές καθώς και σε πυρόπληκτες ή
σεισµόπληκτες περιοχές.
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ α’ βαθµού, τα νοµικά τους
πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L321.3:
Τίτλος ∆ράσης: Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς-στήριξη πολιτιστικών
φορέων µε µικρής κλιµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών
οργάνων, στολών.
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Η παρούσα δράση αφορά την παροχή ενίσχυσης
για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς, αλλά και µε σκοπό την στήριξη πολιτιστικών
φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων,
στολών, κοκ
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται µέχρι το 75% του συνολικού
επιλέξιµνου προϋπολογισµού. Όσον αφορά το ανώτατο συνολικό κόστος θα
ανέρχεται έως 300.000€
Οι ανωτέρω δράσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα
και να αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την
υλοποίηση του έργου
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L321

L321.3

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

50.000,00 37.500,00 30.000,00 7.500,00 12.500,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται
στην ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης της πλούσιας παραδοσιακής πολιτιστικής
κληρονοµιάς της περιοχής, στην διατήρηση της πολιτιστικής της ταυτότητας αλλά και
στην βελτίωση του τουριστικού προιόντος της περιοχής.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να 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.

α) Επιλέξιµες δαπάνες:
Υποµέτρο L321: "Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό
πληθυσµό"
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∆ράση L321-1: "Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα
διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις)"
1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών.
2. ∆απάνες κατασκευής.
3. ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισµού.
∆ράση 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 κ.λπ."
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 αιτιολογηµένη από το είδος του έργου.
∆ράση 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"
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
εκδηλώσεων (video, οθόνες προβολής, µηχανήµατα ήχου κ.λπ.).

ανάγκες

των

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
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προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών 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.
β) Μη επιλέξιµες δαπάνες:
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 τις 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 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.
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13. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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3.1.1.β.V.

Υποµέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

Υποµέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
Τίτλος Υποµέτρου: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
Κωδικός Υποµέτρου: L322
Λογική της παρέµβασης: Το οικιστικό περιβάλλον των περιοχών παρέµβασης
αντανακλά τα προβληµατικά χαρακτηριστικά της δηµογραφικής συρρίκνωσης και της
κοινωνικής — οικονοµικής καθυστέρησης σε σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους
όρους της χώρας.
Ωστόσο, στους οικισµούς στους οποίους συγκρατήθηκε η κρίσιµη µάζα πληθυσµού
παρατηρείται έλλειψη υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, έλλειψη
παρεµβάσεων για τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωµίας, καθώς και
εγκατάλειψη και φθορά του αρχιτεκτονικού τους πλούτου.
Τέλος, η διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων περιορίστηκε κατά κύριο λόγο στις
κεντρικές πλατείες ορισµένων οικισµών, χωρίς να εξασφαλίζεται η λειτουργική και η
µορφολογική τους σύνδεση µε τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό και τη συνολική
αναβάθµισή του.
Οι σχεδιαζόµενες δράσεις δε θα έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα, αλλά θα
αφορούν συνολικές παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν τεκµηριωµένα στη διατήρηση
της παραδοσιακής εικόνας των οικισµών, την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική
κληρονοµιά και σε πλήρη συµβατότητα µε την προώθηση του στόχου της τοπικής
οικονοµικής ανάπτυξης.
Μπορούν να περιληφθούν έργα για την αναβάθµιση χωριών σε εφαρµογή συνολικής
µελέτης αναβάθµισης και όχι σηµειακές παρεµβάσεις. Βασική προϋπόθεση για την
υλοποίηση των σχεδιαζόµενων δράσεων είναι η ύπαρξη µελέτης συνολικής
θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού ή η
ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Επιπλέον, οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να
υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της
τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Το υποµέτρο δεν εφαρµόζεται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς, ενώ
κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα
βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης)
Το υποµέτρο αφορά κυρίως δηµόσια έργα
προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 €.

και

ο

συνολικός

Στόχοι Υποµέτρου:
Αναβάθµιση πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ανάδειξη και διατηρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής
Αποκατάσταση οικιστικού Ιστού
Βελτίωση & Συµπλήρωση πολιτιστικών Υποδοµών
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ανώτατος

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L322,

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

440.000,00 404.000,00 323.200,00 80.800,00 36.000,00

Στο παρόν υποµέτρο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

∆ράση L322.1:
Τίτλος ∆ράσης: βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως
διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, φωτισµός κλπ).
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Στο πλαίσιο της δράσης θα καλυφθούν ενδεικτικά
δαπάνες που αφορούν σε:




Μελέτη και κατασκευή του έργου

Απαραίτητο εξοπλισµό
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται µέχρι το 100% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού. Όσον αφορά το ανώτατο συνολικό κόστος θα ανέρχεται σε
1.000.000€ ανά οικισµό.
Η δράσεις δεν µπορεί να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L322

L322.1

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

250.000,00 250.000,00 200.000,00 50.000,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως την Ανάδειξη και
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής, αποκατάσταση του οικιστικού ιστού και την
αισθητική αναβάθµιση των οικισµών και συνεπώς την βελτίωση της τουριστικής
υποδοµής της περιοχής. Επίσης εξυπηρετεί την ανάγκη ανασυγκρότησης της
περιοχής παρέµβασης από τις πυρκαγιές του 2007 και το σεισµό του 2008, αλλά
εξυπηρετεί παράλληλα και την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης,
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

µέσω της υποστήριξης δράσεων που στοχεύουν ευθέως στην βελτίωση του
βιοτικού επειπέδου των κατοίκων.

Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και µε την προϋπόθεση της
απόλυτης συµφωνίας µε τις χρήσεις γης και το καθεστώς προστασίας στην περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που έχουν
ολοκληρώσει τα υπόγεια δίκτυα και σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές
καταστροφές.
ΟΙ παρεµβάσεις δεν εφαρµόζονται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς
ενώ κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης)
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχεδιαζόµενων δράσεων είναι η ύπαρξη
µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης
του οικισµού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού.
∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ α’βαθµού.

∆ράση L322.2:
Τίτλος ∆ράσης: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Στο πλαίσιο της δράσης θα καλυφθούν ενδεικτικά
δαπάνες που αφορούν σε:




Μελέτη και κατασκευή του έργου
Απαραίτητο εξοπλισµό

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται µέχρι το 100% του συνολικού
επιλέξιµου προϋπολογισµού. Όσον αφορά το ανώτατο συνολικό κόστος ανά
παρέµβαση θα ανέρχεται σε 300.000€.
Οι δράσεις δεν µπορεί να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.
Στη δράση δεν µπορεί να ενταχθούν µουσεία αφού αυτά εντάσσονται µόνο
στη δράση 323-4.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχεδιαζόµενων δράσεων είναι η ύπαρξη
µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης
του οικισµού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α
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ΕΘΝ.

Ι∆ΙΩΤ.

ΥΠ/ΡΩΝ
41

ΚΟΣΤΟΣ

413

L322

L322.2

∆ΑΠ.

ΣΥΜΜ.

ΣΥΜΜ.

100.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται
στην ανάγκη διατήρησης της αγροτικής πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής και
της ανασυγκρότησης της περιοχής παρέµβασης από τις πυρκαγιές του 2007 και το
σεισµό του 2008, αλλά εξυπηρετεί παράλληλα και την αειφορική ανάπτυξη της
περιοχής παρέµβασης, µέσω της υποστήριξης δράσεων που στοχεύουν ευθέως
στην βελτίωση του βιοτικού επειπέδου των κατοίκων.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε
περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
ΟΙ παρεµβάσεις δεν εφαρµόζονται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς
∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ α΄βαθµού και τα νοµικά τους
πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων
στον καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L322.3:
Τίτλος ∆ράσης: αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης: Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η
αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων µε ιδιαίτερα στοιχεία παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής, αισθητικής και ιστορικής αξίας.Στο πλαίσιο της δράσης θα καλυφθούν
ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν σε:




Μελέτη και κατασκευή του έργου

Απαραίτητο εξοπλισµό
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται µέχρι το 60% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού. Όσον αφορά το ανώτατο συνολικό κόστος ανά παρέµβαση, θα
ανέρχεται σε 40.000€.
Οι δράσεις δεν µπορεί να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχεδιαζόµενων δράσεων είναι η ύπαρξη
µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης
του οικισµού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
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ΣΥΜΜ.
0,00

ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

L322.3
41

413

L322
90.000,00 54.000,00 43.200,00 10.800,00 36.000,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται
στην ανάγκη αισθητικής αναβάθµισης των οικισµών, της διατήρησης της αγροτικής
πολιτιστικής κληρονοµιάς της ανάγκης ανασυγκρότησης της περιοχής παρέµβασης
από τις πυρκαγιές του 2007 και το σεισµό του 2008.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε
περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
ΟΙ παρεµβάσεις δεν εφαρµόζονται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς
∆ικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες των υπό παρέµβαση κτηρίων

α) Επιλέξιµες δαπάνες:
Υποµέτρο 322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών"
∆ράση L322-1: "Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων"
1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών.
2. ∆απάνες κατασκευής.
3. ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισµού.
∆ράση L322-2: "Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση"
1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών.
2. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών,
υδραυλικών εργασιών 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 αγοράς καινούργιου µηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού,
περιλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαµβάνονται
οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης.
5. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου.
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∆ράση L322-3: "Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία
αισθητικής και ιστορικής αξίας"
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 οι οποίες
απαιτούνται λόγω της ιδιοµορφίας 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 – ενίσχυση φέροντα οργανισµού, εξωτερικές τοιχοποιίες 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.
β) Μη επιλέξιµες δαπάνες:
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 τις 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.
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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 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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3.1.1.β.VΙ.

Υποµέτρο L323: ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής
κληρονοµιάς

Υποµέτρο L323: ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς
Κωδικός Υποµέτρου: L323
Λογική της παρέµβασης: Παρά την περιορισµένη ανάπτυξη των περιοχών
παρέµβασης, παρατηρείται ότι ορισµένες δραστηριότητες προκάλεσαν κατά το
παρελθόν ή προκαλούν και σήµερα περιβαλλοντική υποβάθµιση στις περιοχές µε
ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, καθώς και σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας. Το
φαινόµενο αυτό πήρε µεγάλες διαστάσεις µετά τις πυρκαγιές του 2007, όπου η
υποβάθµιση περιοχών φυσικού κάλλους και υψηλής οικολογικής αξίας ήταν
σηµαντική. Στις περιοχές αυτές απαιτούνται έργα αποκατάστασης µικρής σχετικής
κλίµακας(αποκαταστάσεις χλωρίδας, εργα αντιστήριξης, αποκατάσταση µονοπατιών
κλπ)
Στις περιοχές παρέµβασης παρατηρείται έλλειψη κινητοποίησης και
ενηµέρωσης του τοπικού πληθυσµού καθώς και των επισκεπτών προς την
κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των
φυσικών πόρων. Η σηµασία της δράσης αυτής είναι ιδιαίτερα επιτακτική µετά τις
πυρκαγιές και την ανάγκη της ενεργοποίησης του πληθυσµού στην κατεύθυνση του
εθελοντισµού.
Επιπλέον, η αναπτυξιακή καθυστέρηση των περιοχών παρέµβασης είχε ως
αποτέλεσµα να διατηρηθούν στην ύπαιθρο σηµαντικά στοιχεία που είναι
συνδεδεµένα µε την παραδοσιακή αγροτική ζωή της χώρας (µύλοι, λιοτρίβια, γεφύρια
κλπ.). 0 αρχιτεκτονικός αυτός πλούτος ο οποίος παρέµεινε ανεκµετάλλευτος επί
δεκαετίες και κινδυνεύει σήµερα από τη φθορά του χρόνου αποτελεί σοβαρό
συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών αυτών πάνω στο οποίο µπορεί να στηριχθεί η
προβολή της φυσιογνωµίας της περιοχής, η προσέλκυση επισκεπτών και ανάπτυξη
εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Οι δράσεις δεν µπορεί να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.

Στόχοι Υποµέτρου:
∆ιατήρηση & Ανάδειξη του Αγροτικού Τοπίου
Ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής
σηµασίας
Αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
∆ιατήρηση και ανάδειξη στοιχείων αγροτικής πολιτιστικής κληρονοµιάς
Προβολή & Αξιοποίηση του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
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ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L323

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

430.000,00 392.500,00 314.000,00 78.500,00 37.500,00

Στο παρόν υποµέτρο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

∆ράση L323.1:
Τίτλος ∆ράσης: ∆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
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Η παρούσα δράση στοχεύει στη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, µε προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής
φυσικής αξίας και σε περιοχές Νatura 2000.
Ενδεικτικές παρεµβάσεις που εντάσσονται στον χαρακτήρα της είναι η βελτίωση και
σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την
προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Στα πλαίσια αυτής της δράσης επίσης προβλέπονται δράσεις επιµόρφωσης και
εξοπλισµού εθελοντών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και αντιµετώπισης
φυσικών καταστροφών.
Το συνολικό κόστος των σχετικών παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει
σε 300.000 €.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι το 100% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού, ανάλογα µε το χαρακτήρα της παρέµβασης.
Οι δράσεις δεν µπορεί να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

323

L323.1

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

70.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται
στην ανάγκη ανασυγκρότησης της περιοχής παρέµβασης από τις πυρκαγιές του
2007, στην αποκατάσταση της ελκυστικότητας της περιοχής και την ευαισθητοποίηση
του πληθυσµού.
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας
Νatura 2000.

και σε περιοχές

Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές
καταστροφές.
∆ικαιούχοι: Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, άλλοι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L323.2a:
Τίτλος ∆ράσης: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπάιθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ
παραγωγική δραστηριότητα
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Η παρούσα δράση στοχεύει στη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα. Ως ενδεικτικά
στοιχεία της αγροτικής κληρονοµιάς που εντάσσονται στον χαρακτήρα της
αναφέρονται τα ακόλουθα. γεφύρια, βρύσες κλπ. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
θα καλυφθούν ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν σε:





µελέτη του έργου
κατασκευή του έργου

απαραίτητο εξοπλισµό
Το συνολικό κόστος των σχετικών παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει
σε 300.000 €.
Η δράση δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι το 100% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού.
Οι δράσεις δεν µπορεί να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ
ΥΠ/ΡΩΝ
41

413

55

L323

ΣΥΝ.
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

L323.2a 50.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται
στην ανάγκη ανάδειξης και προβολής της τοπικής πολιτιστικής-αγροτικής
κληρονοµιάς ως στοιχείο της ταυτότητας και της ιστορίας της για την βελτίωση και του
τουριστικού προιόντος της.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης. Ωστόσο για τα έργα που
ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Να εξασφαλίζεται η προσβαση σε αυτά
Β) να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό
θα τεκµηριώνεται στην αρχιτεκτονική µελέτη του έργου
Γ) Να µην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισµάτων.
∆ικαιούχοι: Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, άλλοι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L323.2β:
Τίτλος ∆ράσης: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπάιθρου τα οποία είχαν παραγωγική
δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν
επισκέψιµα και επιδεικτικά
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Η παρούσα δράση στοχεύει στη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής
υπαίθρου τα οποία είχαν κατά το παρελθόν παραγωγική δραστηριότητα. Ως
ενδεικτικά στοιχεία της αγροτικής κληρονοµιάς που εντάσσονται στον χαρακτήρα της
αναφέρονται τα ακόλουθα. µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, κλπ. Στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης θα καλυφθούν ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν σε:





µελέτη του έργου
κατασκευή του έργου

απαραίτητο εξοπλισµό
Το ανώτατο συνολικό κόστος των σχετικών παρεµβάσεων µπορεί
να ανέλθει σε 200.000 €.
Η δράση δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν µπορούν να
αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του
έργου.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού.
Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
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ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ
ΥΠ/ΡΩΝ
41

413

L323

ΣΥΝ.
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

L323.2β 150.000,00 112.500,00 90.000,00 22.500,00 37.500,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται
στην ανάγκη ανάδειξης και προβολής της τοπικής πολιτιστικής-αγροτικής
κληρονοµιάς ως στοιχείο της ταυτότητας και της ιστορίας της για την βελτίωση και του
τουριστικού προιόντος της.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης Ωστόσο για τα έργα που
ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Να εξασφαλίζεται η προσβαση σε αυτά
Β) να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό
θα τεκµηριώνεται στην αρχιτεκτονική µελέτη του έργου
Γ) Να µην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισµάτων.
∆)Να διατηρήσουν την µη παραγωγική τους δραστηριότητα
Ε)Να µην χρησιµοποιούνται/χρησιµοποιηθούν ως κατοικία.
∆ικαιούχοι: Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, άλλοι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, φυσικά και νοµικά πρόσωπα.

∆ράση L323.3:
Τίτλος ∆ράσης: ∆ιατήρηση, αναβάθµιση και αποκατάσταση Τοπίου της
υπαίθρου(όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών,
δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη κλπ).
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Η παρούσα δράση στοχεύει στη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθµιση του τοπίου της υπαίθρου. Ενδεικτικές παρεµβάσεις
που εντάσσονται στον χαρακτήρα της είναι η αποκατάσταση περιβαλλοντικά
υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη
Το ανώτατο συνολικό κόστος των σχετικών παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει σε
300.000 €.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι το 100% του συνολικού
προϋπολογισµού.
Οι δράσεις δεν µπορεί να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.
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Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L323

L323.3

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

60.000,00 60.000,00 48.000,00 12.000,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται
στην ανάγκη αποκατάστασης τοπίων της περιοχής παρέµβασης που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές του 2007 αλλά εξυπηρετεί παράλληλα και την αειφορική ανάπτυξη της
περιοχής παρέµβασης, µέσω της υποστήριξης δράσεων που στοχεύουν ευθέως
στην βελτίωση του βιοτικού επειπέδου των κατοίκων.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
∆ικαιούχοι: Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, άλλοι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

∆ράση L323.4:
Τίτλος ∆ράσης: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε
µουσεία-συλλογές-εκθετήρια
που
σχετίζονται
µε
την
λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονοµιά
Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσης:. Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενίσχυση
παρεµβάσεων σε υφιστάµενα κτίρια µε σκοπό τη µετατροπή τους σε µουσείασυλλογές- εκθετήρια τα οποία θα σχετίζονται µε τη λαογραφική, αγροτική και
πολιτιστική κληρονοµιά Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα καλυφθούν ενδεικτικά
δαπάνες που αφορούν σε:





µελέτη του έργου
κατασκευή του έργου

απαραίτητο εξοπλισµό
Το ανώτατο συνολικό κόστος των σχετικών παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει σε
300.000 €.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι το 100% του συνολικού
προϋπολογισµού.
Οι δράσεις δεν µπορεί να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.

Χρηµατοδοτικά στοιχεία:
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

ΜΕΤΡΟ ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝ.
ΥΠ/ΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
41

413

L323

L323.4

∆ΗΜ.
∆ΑΠ.

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜ.

ΕΘΝ.
ΣΥΜΜ.

100.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00

Σκοπιµότητα: Η παρούσα δράση εξυπηρετεί κυρίως σκοπιµότητα που εδράζεται
στην ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, βελτίωση της ελκυστικότητας
και του τουριστικού προιόντος της περιοχής. Επίσης η δράση συµβάλλει θετικά στην
ευαισθητοποίηση-επιµόρφωση της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα τοπικής ιστορίας και
ταυτότητας.
Περιοχή εφαρµογής: Οι παρεµβάσεις της παρούσας δράσης µπορούν να
εφαρµοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης.
∆ικαιούχοι: Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, άλλοι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων
έργων δηµόσιου χαρακτήρα.

α) Επιλέξιµες δαπάνες:
Υποµέτρο 323 "∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς"
∆ράση 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"
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 τις ανάγκες εκδηλώσεων ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης (µικροφωνικές
εγκαταστάσεις, προβολείς, video κ.λπ.).
∆ράση L323-2: "∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες,
γεφύρια)"
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Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.
0,00

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 ιδιοµορφίας 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 - ενίσχυση φέροντα οργανισµού, εξωτερικές τοιχοποιίες 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.
∆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.
∆ράση L323-3: "∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου
(όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις
µε ενδηµικά είδη)"
1. ∆απάνες 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.)
∆ράση L323-4: "Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε
µουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική /
πολιτιστική κληρονοµιά"
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,
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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.

β) Μη επιλέξιµες δαπάνες:
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 τις 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 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. ∆απάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Ι.2. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Της ∆ΡΑΣΗΣ 123.α.

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ
∆ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων,
µονάδων τεµαχισµού– τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευ−ασµάτων.
∆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.).
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.
∆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.
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∆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 κάθετοποίησης 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.
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 και ψύξης.
∆ράση 6.6.: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης − επεξεργασίας – τυποποίησης
ρυζιού.
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∆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 silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων.
∆ράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α) Ελαιόλαδο
∆ράση 7.1.: Ελαιοτριβεία
α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση
δυναµικότητας µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
γ) 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 οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες
περιοχές
β) 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
οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους.
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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.: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίςµετεγκατάσταση
υφιστάµενων µονάδων συσκευασίας,τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών
καρπών:

II. 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) 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.
• 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.
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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 γλυκώνκουταλιού.
στ) Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση
χυµοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:

υφισταµένων

µονάδων,

• 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
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.

III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
∆ράση 9.13.: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς
αύξηση δυναµικότητας.
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∆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 τις
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
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 και ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
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∆ράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.
∆ράση 13.2.: 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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Ι.3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆

Ονοµασία Κλάδου

ΚΑ∆ 2008

Περιγραφή ΚΑ∆

153.3

Παραγωγή ζαχαρωδών
προϊόντων από φρούτα και
λαχανικά

10.39.22

Παραγωγή µαρµελάδων, ζελέδων
και πουρέ και πολτών φρούτων ή
καρπών µε κέλυφος

158.1

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.1

Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών
ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων

158.2

Παραγωγή φρυγανιών,
µπισκότων, παραγωγή
διατηρούµενων ειδών
ζαχαροπλαστικής

10.72.1

Παραγωγή παξιµαδιών και
µπισκότων· παραγωγή
διατηρούµενων ειδών
ζαχαροπλαστικής

10.82.1

Παραγωγή πάστας κακάου
(κακαοµάζας), αποβουτυρωµένης ή
µη, βούτυρου, λίπους και λαδιού
κακάου και κακάου σε σκόνη

10.82.2

Παραγωγή προϊόντων
σοκολατοποιίας και
ζαχαροπλαστικής

158.5

Παραγωγή µακαρονιών,
λαζανιών, κουσκούς και
παρόµοιων αλευρωδών
προϊόντων

10.73.1

Παραγωγή µακαρονιών,
ρυζοµακάρονων (noodles),
κουσκούς και παρόµοιων
αλευρωδών προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και
καφέ

10.83.1

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

158.9

Παραγωγή άλλων ειδών
διατροφής µ.α.κ. (µη
αναγραφόµενης κατηγορίας)

10.89.1

Παραγωγή σουπών, αβγών,
µαγιών και άλλων προϊόντων
διατροφής· εκχυλισµάτων και
ζωµών κρέατος, ψαριών και
υδρόβιων ασπόνδυλων

159.1

Παραγωγή αποσταγµένων
αλκοολούχων ποτών

11.01.1

Παραγωγή αποσταγµένων
αλκοολούχων ποτών

13.20.1

Ύφανση υφασµάτων (εκτός των
ειδικών υφασµάτων), από φυσικές
ίνες εκτός του βαµβακιού

13.20.2

Ύφανση βαµβακερών υφασµάτων

158.4

172

69

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας
και ζαχαρωτών

Υφαντήρια

ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

175.1

182.1

192.0

201.0
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Ταπητουργία

Κατασκευή ενδυµάτων
εργασίας

Κατασκευή ειδών ταξιδιού,
τσαντών και παρόµοιων
ειδών, ειδών σελοποιίας και
σαγµατοποιίας

13.20.3

Ύφανση υφασµάτων (εκτός των
ειδικών υφασµάτων), από τεχνητές
ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς
ίνες

13.20.4

Ύφανση υφασµάτων µε πέλος,
θηλειωτών υφασµάτων
σπογγώδους µορφής (πετσετέ) και
άλλων ειδικών υφασµάτων

13.20.5

Παραγωγή αποµίµησης γούνας µε
ύφανση

13.93.1

Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών

14.12.1

Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων
εργασίας

14.12.2

Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων
εργασίας

14.12.3

Κατασκευή άλλων ενδυµάτων
εργασίας

15.12.1

Κατασκευή ειδών σελοποιίας και
σαγής· αποσκευών, τσαντών και
παρόµοιων ειδών· άλλων
δερµάτινων ειδών

16.10.1

Παραγωγή ξυλείας, πριονισµένης ή
πελεκηµένης κατά µήκος,
τεµαχισµένης ή αποφλοιωµένης, µε
πάχος > 6 mm · στρωτήρων
(τραβερσών) σιδηροδρόµων ή
τροχιοδρόµων από µη εµποτισµένη
ξυλεία

16.10.2

Παραγωγή ξυλείας συνεχώς
διαµορφωµένης κατά µήκος
οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας·
ξυλόµαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας
σε πελεκούδια ή σε µόρια

16.10.3 (εκτός
16.10.39)

Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας·
στρωτήρων (τραβερσών)
σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων
από ξύλο, εµποτισµένης ή κατά
άλλο τρόπο επεξεργασµένης

16.10.9 (εκτός
16.10.99)

Υπηρεσίες ξήρανσης, εµποτισµού ή
χηµικής επεξεργασίας του ξύλου·
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο
της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας
πριονισµένης και πλανισµένης

Πριόνισµα, πλάνισµα και
εµποτισµός ξύλου
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16.22.1

Κατασκευή συναρµολογούµενων
σανίδων δαπέδων παρκέ

16.23.1

Κατασκευή τεχνουργηµάτων
λεπτοξυλουργικής και
χονδροξυλουργικής για οικοδοµές
(εκτός από τα προκατασκευασµένα
κτίρια), από ξύλο

16.23.2

Κατασκευή προκατασκευασµένων
ξύλινων κτιρίων

205.2

Κατασκευή ειδών από φελλό
και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτική

16.29.2

Κατασκευή ειδών από φελλό,
άχυρο ή άλλα υλικά
σπαρτοπλεκτικής· ειδών
καλαθοπλεκτικής

212.1

Κατασκευή κυµατοειδούς
χαρτιού και χαρτονιού και
ειδών συσκευασίας από χαρτί
και χαρτόνι.

17.21.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού
και χαρτονιού και κιβωτίων από
χαρτί και χαρτόνι

241.4

Παραγωγή άλλων οργανικών
βασικών χηµικών ουσιών
(παραγωγή ξυλάνθρακα)

20.14.72

Παραγωγή ξυλάνθρακα

20.41.1

Παραγωγή γλυκερίνης

20.41.2

Παραγωγή επιφανειοδραστικών
οργανικών ουσιών, εκτός από
σαπούνι

20.41.3

Παραγωγή σαπουνιού,
παρασκευασµάτων πλύσης και
καθαρισµού

20.41.4

Παραγωγή ευωδών
παρασκευασµάτων και κεριών

203.0

245.1
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Κατασκευή ξυλουργικών
προϊόντων για την οικοδοµική

Παραγωγή σαπουνιών και
απορρυπαντικών, προϊόντων
καθαρισµού και στίλβωσης

246.3

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.53.1

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

261.3

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.13.1

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

262.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών
οικιακής χρήσης και
κεραµικών διακοσµητικών
ειδών

23.41.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών
οικιακής χρήσης και κεραµικών
διακοσµητικών ειδών

262.5

Κατασκευή άλλων κεραµικών
προϊόντων

23.49.1

Παραγωγή άλλων προϊόντων
κεραµικής
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286.1

286.2

293.9
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Κατασκευή ειδών
µαχαιροποιίας

25.71.1

Κατασκευή µαχαιροπίρουνων

25.73.1

Κατασκευή εργαλείων χειρός των
τύπων που χρησιµοποιούνται στη
γεωργία, στην κηπουρική ή στη
δασοκοµία

25.73.2

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων
για πριόνια κάθε είδους

25.73.3

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4

Κατασκευή εναλλάξιµων εργαλείων
για εργαλεία χειρός ή για
εργαλειοµηχανές, που είτε
λειτουργούν µε ρεύµα είτε χωρίς
ρεύµα

25.73.5

Κατασκευή µητρών· κασών
(πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια
µετάλλου· βάσεων µητρών·
µοντέλων για µήτρες

25.73.6

Κατασκευή άλλων εργαλείων

28.30.3

Κατασκευή µηχανηµάτων εδάφους

28.30.4

Κατασκευή χορτοκοπτικών
µηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή
αθλητικά γήπεδα

28.30.5

Κατασκευή θεριστικών
µηχανηµάτων

28.30.6

Κατασκευή µηχανηµάτων για
εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό
υγρών ή κονιοποιηµένων
προϊόντων για τη γεωργία ή την
κηπουρική

28.30.7

Κατασκευή ρυµουλκούµενων ή
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων που
διαθέτουν συστήµατα φόρτωσης ή
εκφόρτωσης, για γεωργικούς
σκοπούς

Κατασκευή εργαλείων

Κατασκευή άλλων γεωργικών
και δασοκοµικών
µηχανηµάτων

ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

361.1

361.2

361.3

361.4

362.9

363.0
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28.30.8

Κατασκευή άλλων αγροτικών
µηχανηµάτων

28.30.9

Κατασκευή µερών αγροτικών
µηχανηµάτων και εξοπλισµού·
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο
της διαδικασίας κατασκευής
γεωργικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων

31.01.11

Κατασκευή µεταλλικών επίπλων,
περιλαµβανοµένων και των
καθισµάτων, που χρησιµοποιούνται
σε γραφεία και καταστήµατα

31.01.12

Κατασκευή ξύλινων επίπλων,
περιλαµβανοµένων και των
καθισµάτων, που χρησιµοποιούνται
σε γραφεία

31.01.1

Κατασκευή επίπλων γραφείων και
καταστηµάτων και µερών τους

31.01.91

Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος
καρεκλών και καθισµάτων γραφείου

31.02.1

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.09.1

Κατασκευή άλλων επίπλων και
µερών τους

31.09.91

Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος
καρεκλών και καθισµάτων, όχι
γραφείου και εκτός οχηµάτων

31.09.92

Υπηρεσίες τελειοποίησης
(φινιρίσµατος) νέων επίπλων (εκτός
του ταπετσαρίσµατος καρεκλών και
καθισµάτων)

32.12.1

Κατασκευή κοσµηµάτων και
συναφών ειδών

32.20.1

Κατασκευή πιάνων και άλλων
έγχορδων και πνευστών µουσικών
οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων µε
κλίµακα πλήκτρων, µετρονόµων,
διαπασών· µηχανισµών για
µουσικά κουτιά

32.20.2

Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων
µουσικών οργάνων

Κατασκευή καρεκλών και
καθισµάτων

Κατασκευή άλλων επίπλων
για γραφεία και καταστήµατα

Κατασκευή άλλων επίπλων
κουζίνας

Κατασκευή άλλων επίπλων

Κατασκευή κοσµηµάτων και
συναφών ειδών

Κατασκευή µουσικών
οργάνων
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521.2

Λιανικό εµπόριο ειδών
παντοπωλείου

47.11.10.04

Λιανικό εµπόριο ειδών
οινοπαντοπωλείου

Παντοπωλεία

522.5

Λιανικό εµπόριο
οινοπνευµατωδών και λοιπών
ποτών

47.25.2

Λιανικό εµπόριο ποτών σε
εξειδικευµένα καταστήµατα

525.5

Λιανικό εµπόριο
αναµνηστικών ειδών και
ειδών λαϊκής τέχνης

47.78.89.04

Λιανικό εµπόριο διάφορων
τουριστικών και λοιπών παρόµοιων
ειδών λαϊκής τέχνης

528.1

Επισκευή υποδηµάτων κάθε
είδους και άλλων δερµάτινων
ειδών

95.23

Επιδιόρθωση υποδηµάτων και
δερµάτινων ειδών

90.01

Τέχνες του θεάµατος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για
τις τέχνες του θεάµατος

90.03

Καλλιτεχνική δηµιουργία

923.1
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47.11.10.05

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική
δηµιουργία και ερµηνεία

923.2

Εκµετάλλευση αιθουσών
θεαµάτων και συναφείς
δραστηριότητες

90.04

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων
και συναφείς δραστηριότητες

923.3

Υπαίθριες ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις και πάρκα
αναψυχής

93.21

∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής
και άλλων θεµατικών πάρκων

930.1

Πλύσιµο και στεγνό
καθάρισµα
κλωστοϋφαντουργικών και
γούνινων προϊόντων

96.01

Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα
κλωστοϋφαντουργικών και
γούνινων προϊόντων

930.2

∆ραστηριότητες
κοµµωτηρίων, κουρείων

96.02.1

Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και άλλες
υπηρεσίες καλλωπισµού

930.4

∆ραστηριότητες σχετικές µε
τη φυσική ευεξία

96.04

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη
φυσική ευεξία
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