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ΑΞΟΝΑΣ 3
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 312
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 37
και 44 αυτού

2. Της με αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά,
καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007)
6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Π.Α.Α.

3. Της με αριθ. 324005/09-09-08 (ΦΕΚ 1886/Β/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
ΕΓΤΠΕ-Π, η οποία μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και



Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, και με την οποία της ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες
εφαρμογής μέτρων του Π.Α.Α. 2007-1013, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ' αριθ. 135073/03-02-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υφυπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υπουργών
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και
κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886Β΄).

5. Της υπ΄ αριθ. 8932/22-09-08 (ΦΕΚ 2153/Β/2008) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007-2013,
όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Της με αριθ. 9828/21-10-08 (ΦΕΚ 2226/Β/2008) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ στην Ειδική Υπηρεσία
Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, που μετονομάστηκε σε Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α Ανταγωνιστικότητα με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α’/2010), όπως
ισχύει κάθε φορά.

7. Της υπ΄ αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/2009) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών
στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.

8. Της με αριθμό 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/B/2010) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων  για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα
3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ» και ειδικότερα τα άρθρα
7 και 25 αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Της με αριθμ. 5360/02/07/2010 (ΦΕΚ1055/Β/2010) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για τις λεπτομέρειες Εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον
Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ).

10. Της με αριθμ. 5361/02/07/2010 (ΦΕΚ 1028/Β/2010) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την έγκριση των οδηγών υλοποίησης πράξεων ενίσχυσης (οδηγών
εφαρμογής) και φακέλων υποψηφιότητας των Καθεστώτων Ενισχύσεων του Άξονα 3 του
Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013” (ΠΑΑ)

11. Της με αριθμ. 4215/18-05-2009 «Καθορισμός καπνοπαραγωγικών και βαμβακοπαραγωγικών
περιοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ)».

12. Τη με αριθμ.5611/21.12.2012 επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013(Μέτρα 311,312,313) .

13. Το γεγονός ότι οι δαπάνες ύψους 9.750.000€ (ΣΑΕ 082/8 ), που θα προκύψουν από την εφαρμογή
της παρούσας θα καλυφθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της υπ΄ αριθμ.
4424/721/2.6.2010ΚΥΑ(ΦΕΚ772/Β/3.6.2010), όπως ισχύει κάθε φορά.



ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ », του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007-2013.

Το Μέτρο 312 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της Δ΄
Προγραμματικής Περιόδου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Μέτρου (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Δαπάνη) ανέρχεται σε
17.206.928 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 8.155.505 ΕΥΡΩ  είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Μέτρο 312 αποσκοπεί στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε
νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού καθώς και στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης
εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη
συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Δικαιούχοι:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών
παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων
σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που
αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.

Για την κατηγορία ενέργειας «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των
κλάδων της τοπικής οικονομίας» απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από τον
δικαιούχο φορέα της πρότασης, της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου
από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές παρέμβασης του μέτρου
στην ίδια περιφέρεια.

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να υλοποιηθούν στις Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 3, όπως
ορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Για τις ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις του παρόντος μέτρου, εκτός αυτών του γεωργικού τομέα
(εκτός των προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης) που υλοποιούνται στις περιοχές
παρέμβασης του Άξονα 3 από πολύ μικρές επιχειρήσεις, ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά ενίσχυσης
ανά γεωγραφική ενότητα σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Κρατικές
Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013 για την Ελλάδα (ΕΕ ΕΚ 2006/C 286/04
Ανακοίνωση Ν 408/2006 της 31.08.2006) όπως ισχύει:



Ανώτατο όριο περιφερειακών ενισχύσεων

(Για επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών

επιχειρήσεων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS II

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS III

1.1.2011-31.12.2013

1. Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3

στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, έως τις 31.12.2013

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 60%

ΗΠΕΙΡΟΣ 60%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 60%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 50%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 50%

ΚΡΗΤΗ 50%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 50%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3

στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 50%

ΑΤΤΙΚΗ 40%

3. Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση ως περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης

βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 35%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ 35%

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 35%

ΕΥΒΟΙΑ 35%

ΦΩΚΙΔΑ 40%

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 40%

Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 € (πλέον ΦΠΑ).
Στην κατηγορία ενέργειας που αφορά στη «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας»  εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται
επενδύσεις για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το
επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ(πλέον ΦΠΑ).



Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων

Η εξέταση για την υπαγωγή ή μη των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος
Μέτρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια:

1. Έλεγχος της πρότασης ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας
2. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόμενου φακέλου υποψηφιότητας
3. Βαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης-επιλογής

Για τη βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία δεν συντρέχει λόγος απόρριψης, αρμόδιο
όργανο είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται άμεσα, ανάλογα με το χρόνο υποβολής τους και εγκρίνονται με
βάση τη βαθμολογία τους και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Η αναλυτική περιγραφή του Μέτρου, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία
υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών
ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών αναφέρονται στην αριθμ. 4424/721/2.6.2010
(ΦΕΚ 772/Β/3.6.2010), όπως ισχύει κάθε φορά, Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην με
αριθμ 5360/02/07/2010 ΥΑ Λεπτομερειών Εφαρμογής, καθώς και στον Οδηγό Εφαρμογής του
Μέτρου.

Επιλέξιμες Δράσεις-Δαπάνες

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους
όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που
αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, δικτύωση
ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας, (δαπάνες
κτιριακών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προμήθειας και
εγκατάστασης εξοπλισμού, δαπάνες μελετών, δαπάνες προβολής, κ.α)

Οι επενδύσεις που ενισχύονται καθώς και οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για την
χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου, αναφέρονται αναλυτικά στον οικείο
Οδηγό Εφαρμογής.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης-φάκελοι υποψηφιότητας, που περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία,
ο Οδηγός Εφαρμογής του Μέτρου 312, η με αριθμ. 4424/721/2.6.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ
772/Β/3.6.2010) των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 και η με αριθμ. 5360/02/07/2010 ΥΑ
Λεπτομερειών Εφαρμογής, όπως ισχύουν κάθε φορά, είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο, στις
ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφ. Αθηνών 54-56 και 58 – Αθήνα.

2. Στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
(ΠΑΑ) www.agrotikianaptixi.gr.



3. Στους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007- (Κεντρική Δομή και
Παραρτήματα – Αντένες τους ανά Νομό) της Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή
παρέμβασης.

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης, για το οποίο θα μπορούν να αναληφθούν υποχρεώσεις (Νομικές
Δεσμεύσεις) για την προκήρυξη του Μέτρου 312, ανέρχεται στα 9.750.000€. Το ποσό αυτό δύναται
να αυξομειωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού του μέτρου όπως προβλέπεται και όπως θα ισχύει
στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΠΑΑ 2007-2013 ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί ανά
δράση και Περιφέρεια και την ποιότητα των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά φαίνεται στον Πίνακα 2 του παραρτήματος της παρούσας.
Στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που έχει κατανεμηθεί σε μία Περιφέρεια δεν είναι
δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων είναι δυνατή η
μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες.
Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμα, Δήμος και Νομός) και το ποσό της δημόσιας
χρηματοδότησης που χορηγείται, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. Ο κατάλογος με τα
στοιχεία των δικαιούχων στήριξης και τα χορηγούμενα ποσά θα δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.e-enisxyseis.gr

Τόπος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται ως φυσικός φάκελος α)
σφραγισμένος με την ένδειξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ αποτελούμενος από την αίτηση ενίσχυσης η οποία
εκτυπώνεται και υπογράφεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής και το σύνολο
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και β) σφραγισμένος με την ένδειξη ¨ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ¨
αποτελούμενος από το αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης καθώς και αντίγραφα του συνόλου των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, στους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-
2013 (Κεντρική Δομή και Παραρτήματα – Αντένες τους ανά Νομό) της Περιφέρειας στην οποία
εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης. Οι αιτήσεις για τις  Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ θα
υποβληθούν στην ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Οι Διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Κεντρικών Δομών των Υποστηρικτικών Μηχανισμών
παρουσιάζονται στον Πίνακα  που ακολουθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις
Διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Παραρτημάτων-Αντενών ανά Νομό από τις Κεντρικές Δομές των
Υποστηρικτικών Μηχανισμών.

Πίνακας

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αναπτυξιακή
Νομού
Θεσσαλονίκης-
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρία
ΟΤΑ(ΑΝ.ΕΘ Α.Ε.)

Πλούτωνος 27,
546 55,
Θεσσαλονίκη

2310-801070 2310-403593

2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

Αναπτυξιακή
Ροδόπης –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ ΑΕ)

Ν. Πλαστήρα-Κ.
Αντωνιάδη,
69100 Κομοτηνή

25310-
34071-2

25310-34073



3 ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αναπτυξιακή
Δυτικής
Μακεδονίας  Α.Ε. -
ΑΝΚΟ

Φον Καραγιάννη
1-3, 501 00,
Κοζάνη

24610-24022 24610-38628

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-
Περιφερειακή
Εταιρεία
Αγροτικής
Ανάπτυξης ΑΜΚΕ

Σωκράτους
111(Θυρίδα32),
41336 Λάρισα

2410 555282 2410 555283

5 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Αναπτυξιακή
Ιονίων Νήσων –
Ανώνυμη
Αναπτυξιακή
Εταιρεία ΟΤΑ

Μαντζάρου
13,49100
Κέρκυρα

26610 81310 26610 81311

6 ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΧΑΪΑ ΑΕ-
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ(ΑΧΑΪΑ
Αναπτυξιακή ΑΕ)

Αγ. Αλεξίου &
Ασημάκη
Φωτήλα, 25001
Καλάβρυτα

26920 24442-
3

26920024333

7 ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Οργανισμός
Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας Ανώνυμη
Αναπτυξιακή
Εταιρεία ΟΤΑ-
ΟΑΣΕ

Μιαούλη
8,35100 Λαμία

2231066553-
4

2231066575

8 ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΥΕ ΠΑΑ -
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ
54-56,10441

2105275203-
4

2105275268

9 ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΕ ΠΑΑ -
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ

Λ. ΑΘΗΝΩΝ
54-56,10441

2105275203-
4

2105275268

10 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ Κοινοπραξία για
την Ανάπτυξη της
Υπαίθρου στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου

Επισκοπή
Τεγέας,22012
Τρίπολη
Αρκαδίας

2710-557058 2710-557060

11 ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ

Δίκτυο
Συνεργαζόμενων
Ο.Τ.Δ. Βορείου
Αιγαίου

Ερμού 4 ,
811 00,
Μυτιλήνη

22510-29400 22510-29577

12 ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ

Κοινοπραξία των
εταιρειών
΄΄Αναπτυξιακή
Εταιρεία
Κυκλάδων
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.&
Αναπτυξιακή
Δωδεκανήσου

Πλατεία
Τσιροπινά 84100
Ερμούπολη
Σύρος

22810 88834 22810 87982



Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.

13 ΚΡΗΤΗ Αναπτυξιακή
Ηρακλείου
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.

Αρχάνες
Ηρακλείου, 701
00, Ηράκλειο

2810-753300 2810-753310

Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των ανωτέρω θεωρούνται ως μηδέποτε
υποβληθείσες.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΠΑΑ, οφείλουν να δημοσιεύσουν καταλλήλως (μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά) την παρούσα
πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση
για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της. Επίσης οι Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί του Άξονα 3 του
ΠΑΑ 2007-2013 (Κεντρική Δομή και Παραρτήματα – Αντένες τους ανά Νομό) της Περιφέρειας στην
οποία εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης παρέχουν τη μέγιστη δυνατή διάχυση πληροφοριών και
συμβάλλουν στη δημοσίευση της πρόσκλησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Το κείμενο που θα δημοσιευτεί μπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και να
παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μέσω του
διαδικτύου και χωρίς επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων.

Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
έως 24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στους Φορείς
Υποδοχής εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής
υποβολής.
Το πρωτόκολλο υποβολής του φυσικού φακέλου στον φορέα υποδοχής, είναι αυτό το οποίο
λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας και της σειράς προτεραιότητας όπου αυτή εφαρμόζεται.

Αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και υποβληθεί εντός
των ανωτέρω ημερομηνιών θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθέντες.

Για τις αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελους υποψηφιότητας που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να
εξασφαλίζεται με ευθύνη του υποψηφίου, ότι παραδίδονται στον φορέα υποδοχής εντός της ανωτέρω
χρονικής προθεσμίας.

Παράταση της ως άνω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης δύναται να χορηγείται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1: Περιοχές Παρέμβασης των Μέτρων του Άξονα 3



Πίνακας 2: Δημόσια Δαπάνη ανά Περιφέρεια για το Μέτρο 312

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας
Δαπάνης σε €

1. ΗΠΕΙΡΟΣ 500.000
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 800.000
3 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 500.000
4 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 600.000
5 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 800.000
6 ΚΡΗΤΗ 600.000
7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 250.000
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 800.000
9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 1.000.000
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2.500.000
11 ΑΤΤΙΚΗ 300.000
12 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 200.000
13 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 900.000

ΣΥΝΟΛΟ 9.750.000



Πίνακας 3: Βασικοί κλάδοι και υποκλάδοι σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία
Οικονομικών Δραστηριοτήτων, (η αριθμ. Πρωτ.1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών) για τους οποίους ισχύουν τα ποσοστά ενίσχυσης της
παρούσας πρόσκλησης

Κ.Α.Δ.
2008 1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

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

10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
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
10.73.1 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και

παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.83.1 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.89.1 Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής·

εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
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
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
13.93.1 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 Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων
ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

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



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

17.21.1 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί
και χαρτόνι.

20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα
20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού
20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
23.13.1 Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.41.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών

διακοσμητικών ειδών
23.49.1 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
25.71.11 Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και

λεπίδων τους
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
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
28.30.8 Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων
28.30.9 Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού·
31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
31.02 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
47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου
47.25.2 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης

95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
90.03.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους



καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων

προϊόντων
96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

1 ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008


