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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

Η περιοχή παρέµβασης του Τοπικού Προγράµµατος LEADER Ν. Καβάλας περιλαµβάνει τους 

παρακάτω δήµους µε τα αντίστοιχα σε αυτούς  τοπικά διαµερίσµατα : 

 

∆ΗΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΚΤΑΣΗ ( Km2 ) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2001 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

Τ.∆ ΧΑΛΚΕΡΟΥ 29,1 190 6,53 
∆. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Τ.∆ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ 46,3 2301 49,70 

Τ.∆ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ1 46,9 8004 170,66 

Τ.∆ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 22,1 883 39,95 

Τ.∆ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 18,1 1793 99,06 

Τ.∆ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ 9,5 849 89,37 

Τ.∆ ΠΕΡΝΗΣ 26,2 941 35,92 

Τ.∆ ΖΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 9 594 66,00 

Τ.∆ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ 19,5 530 27,18 

Τ.∆ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑ∆ΟΥ 26,7 476 17,83 

Τ.∆ ΓΕΡΟΝΤΑ 14,8 450 30,41 

Τ.∆ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ 11 429 39,00 

Τ.∆ ΞΕΡΙΑ 22,5 503 22,36 

Τ.∆ ΑΒΡΑΜΗΛΙΑΣ 8,5 48 5,65 

∆. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Τ.∆ ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ 10,1 178 17,62 

Τ.∆ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 31 896 28,90 

Τ.∆ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 10,3 761 73,88 

Τ.∆ ΚΡΗΝΙ∆ΩΝ 30,4 3295 108,39 

Τ.∆ ΛΥ∆ΙΑΣ 10,1 832 82,38 

Τ.∆ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝΑ 15,1 1697 112,38 

Τ.∆ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 29 135 4,66 

Τ.∆ ΚΟΡΥΦΩΝ 15,9 76 4,78 

Τ.∆ ΛΙΜΝΙΑΣ 42,6 372 8,73 

Τ.∆ ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ 19,9 43 2,16 

Τ.∆ ΖΥΓΟΥ 21,9 2101 95,94 

∆. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Τ.∆ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 12,7 619 48,74 

Τ.∆ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ1 49,2 6116 124,31 

Τ.∆ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ 10,6 1073 101,23 

Τ.∆ ΚΗΠΙΩΝ 21,2 657 30,99 

Τ.∆ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 14,5 1122 77,38 

Τ.∆ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ 24,3 1746 71,85 

∆. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Τ.∆ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ 5,8 687 118,45 

∆. ΠΑΓΓΑΙΟΥ Τ.∆ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 35,4 2451 69,24 
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Τ.∆ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ 20,8 706 33,94 

Τ.∆ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 23,5 1607 68,38 

Τ.∆ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 35,9 631 17,58 
∆. ΠΙΕΡΕΩΝ 

Τ.∆ ΜΕΣΙΑΣ 9,3 412 44,30 

Τ.∆ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 15,3 2489 162,68 

Τ.∆ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 20,2 1325 65,59 

Τ.∆ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 24,5 1152 47,02 

Τ.∆ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 6,6 314 47,58 

∆. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Τ.∆ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 10,5 1003 95,52 

Τ.∆ ΚΑΡΙΑΝΗΣ 33,8 985 29,14 

Τ.∆ ΟΡΦΑΝΙΟΥ 14,5 774 53,38 

Τ.∆ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 21,6 1302 60,28 

Τ.∆ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 58,2 697 11,98 

Τ.∆ ΓΑΛΗΨΟΥ 23,5 433 18,43 

∆. ΟΡΦΑΝΟΥ 

Τ.∆ ΠΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ 49,3 949 19,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.087,70 57.627 52,98 

 

*Σηµείωση 1η : Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο 

πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός 

σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε 

κάθε περίπτωση. 

*Σηµείωση 2η : Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται 

εντός της Περιοχής Παρέµβασης. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα υπάρχουν περιορισµοί ως προς τη 

χωροθέτηση επιµέρους δράσεων, σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα στο εγκεκριµένο Τοπικό 

Πρόγραµµα και το εν λόγω Παράρτηµα I.  

 

1.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA  

 

Οι περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέµβασης είναι οι εξής: 

 

Α/Α Κωδικός  Ονοµασία Έκταση (Km2 ) 

1 GR 1120004 Στενά Νέστου 4,04 

2 GR 1120005 Αισθητικό ∆άσος Νέστου 49,34 

3 GR 1150001 ∆έλτα Νέστου  26,04 

4 GR 1150005 Κορυφές Όρους Παγγαίου 21,13 

5 GR 1150009 Κόλπος Παλαιού - Όρµος Ελευθερών 0,13 

6 GR 1150010 Λιµνοθάλασσες Κεραµωτής ελεύθερη περιοχή & παράκτια ζώνη 31,26 

Ποσοστό στο σύνολο της Περιοχής Παρέµβασης 12,13% 
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1.3. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

2.1. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

• Tις εισηγήσεις και απόψεις φορέων της προτεινόµενης ΠΠ και του τοπικού πληθυσµού, 

• Tην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της ΠΠ  

• Την ανάλυση SWOT και τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών που 
σχετίζονται µε το σύνολο των Συνιστωσών Ενδογενούς ∆υναµικού της ΠΠ. 

• Tην αξιολόγηση των διαθρωτικών παρεµβάσεων που έγιναν κατά τα προηγούµενα χρόνια,  
το Ε.Σ.Σ.Α.Α., καθώς και τις κατευθυντήριες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013 , τις 
κατευθύνσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και ειδικά του Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER), 

• Τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως ενσωµατώνει την περιβαλλοντική διάσταση 
(Γκέτεµποργκ), και τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ, 

Η συνολική Στρατηγική  Τοπικής Ανάπτυξης  για την ΠΠ αποβλέπει : 

στη δηµιουργία µίας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής ανταγωνιστικής οικονοµίας σε τοπικό επίπεδο µε 
υψηλότερη προστιθέµενη αξία  µε κύρια συνιστώσα εφαρµογής την βελτίωση της Τοπικής 
∆ιακυβέρνησης δηλαδή της αλληλεπίδρασης Φορέων, Τοµέων και έργων µέσω της κινητοποίησης 
του Ενδογενούς ∆υναµικού (Ε∆). 

Το αναπτυξιακό Όραµα  µε βάση τα ανωτέρω διατυπώνεται ως: 

 
Η συνδυασµένη και αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη της ΠΠ (Αγροτικές Περιοχές Ν. Καβάλας) 
που επιτυγχάνεται µέσω πολυτοµεακού σχεδιασµού και ενεργοποίησης του ενδογενούς 
δυναµικού σε µια βιώσιµη ύπαιθρο που µε βάση την αλληλεπίδραση Φορέων, έργων και 
κλάδων διεκδικεί δυναµικά την αναπτυξιακή της προοπτική. 

 

Το αναπτυξιακό όραµα για την ΠΠ διαρθρώνει την Στρατηγική τοπικής Ανάπτυξης γύρω από 
ένα Κεντρικό Θεµατικό Άξονα:  

 

Κεντρικός Θεµατικός άξονας Στρατηγικής Τοπικής ανάπτυξης 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
και αύξηση της Προστιθέµενης Αξίας της Περιοχής Παρέµβασης 

 

που εξυπηρετείται από τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους :  

 

Μήτρα 2.1: ∆ιατύπωση Στρατηγικών Στόχων 

Στρατηγικός 
Στόχος 1 

Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου 
δυναµικού µε την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την προώθηση ίσων 
ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες πληθυσµού µέσω της δηµιουργίας 
νέων επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις περιοχές που εξαρτώνται σηµαντικά από την 
µείωση του Πρωτογενή τοµέα και έχουν πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της 
ΚΑΠ 

Στρατηγικός 
Στόχος 2 

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, 
µε την δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, στην 
κατεύθυνση αξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων, ιδιαίτερα στην 
ανάδειξη παραδοσιακών τοπικών τεχνικών, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 
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κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσµού στην 
ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην 
τοπική οικονοµία 

Στρατηγικός 
Στόχος 3 

Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της 
οργάνωσης και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης και των ενδογενών 
δοµών ανάπτυξης που επιτυγχάνεται µε την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονοµίας, την αναγνωρισιµότητα, επισκεψιµότητα 
και εξωστρέφεια της περιοχής και την πολυαπασχόληση των ανθρώπων της 
Υπαίθρου 

Στρατηγικός 
Στόχος 4 

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας που επιτυγχάνεται µε την προστασία αξιοποίηση 
και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού, οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και 
αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς και τοπίου, την ενίσχυση της τοπικής 
οικονοµίας και των υποδοµών στήριξης καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής 
δηµιουργίας των ανθρώπων της υπαίθρου που ενισχύουν τη Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής στην Αγροτική περιοχή 

Στρατηγικός 
Στόχος 5 

Η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και ποιότητας και προστιθέµενης αξίας των 
τοπικών προϊόντων που επιτυγχάνεται µέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας 
στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας, πρωτογενών γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων καθώς και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
καινοτοµιών, στην µεταποίηση και εµπορία τοπικών προϊόντων ποιότητας καθώς 
και ενίσχυση των δικτυώσεων αυτών 

Στρατηγικός 
Στόχος 6 

Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης που επιτυγχάνεται µε την 
συνεχή Στήριξη Φορέων και Πληθυσµού καθώς και η συγκέντρωση τεχνογνωσίας 
και η ανταλλαγή εµπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων 
(ανθρώπινων, φυσικών, οικονοµικών κ.λπ.) 

Στρατηγικός 
Στόχος 7 

Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος µέσω της ορθολογικής 
διαχείρισης των τοπικών πόρων και την ενίσχυση πρωτοβουλιών που εισάγουν 
φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες καθώς και την εισαγωγή 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

 

2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 
Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά και στην οικονοµία της περιοχής, προτεραιότητα θα δοθεί στη 
διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στην καινοτοµία και την οικονοµική διαφοροποίηση µέσω της ολοκληρωµένης 

προσέγγισης που αφορά όλο το τοπικό παραγωγικό σύστηµα και ιδιαίτερα σε κρίσιµους τοµείς και κλάδους, 
που ταυτοποιούνται µε την ίδια την περιοχή και συνδράµουν δραστικά στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και την στήριξη των ανθρώπων της Υπαίθρου. 

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Γεωργικού Τοµέα, η ποιοτική παραγωγή τοπικών προϊόντων, 
η προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων ποιότητας, η καθετοποίηση της παραγωγής, η 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας στην παραγωγή καθώς και αξιοποίηση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας για την διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας των µονάδων µεταποίησης, ο 
εκσυγχρονισµός των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τοµέα, µπορούν να συµβάλλουν δραστικά στην 
αναγνωρισιµότητα τοπικών προϊόντων ποιότητας καθώς και στην οικονοµική µεγέθυνση, τη 
διατήρηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 

Οι επιχειρήσεις Αγροδιατροφικού τοµέα, όπως αναλύθηκε στο Κεφ 2 Υφιστάµενη Κατάσταση, αν και 
υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο κατάρτισης στελεχών, συµβάλλουν σηµαντικά στην 
απασχόληση στην ΠΠ, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίµων, καθώς και στην ποικιλία της 
διατροφής. Υστερούν όµως σε προστιθέµενη αξία και χρειάζονται στήριξη για θέµατα υιοθέτησης και 
ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και 
ασφάλειας των προϊόντων τους.. 

Εποµένως θα στηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις και οι νέες σ΄ όλα αυτά τα επίπεδα αλλά και θα προωθηθεί η 
διαδικασία παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων καθώς και Προϊόντων Ποιότητας . 
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Τέλος θα επιδιωχθεί, µέσω του Προγράµµατος, η ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και η προώθηση 
των τοπικών προϊόντων, χαρακτηριστικών δηλαδή ονοµαστών κατά περιοχή προϊόντων της 
πρωτογενούς παραγωγής αλλά και κυρίως προϊόντων της Αγροδιατροφικής αλυσίδας αυτών των 
περιοχών, η ένταξη των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο συνολικότερων προγραµµάτων δικτύωσης 
για την προώθηση τους και η εξειδίκευση των συνεργασιών µε γενικό στόχο την αύξηση της 
αναγνωρισιµότητας των προϊόντων και τη συνέργεια που αυτά δηµιουργούν µε τη συνολική 
εµπόρευµα-τυποποίηση της προσφοράς των αγροτικών περιοχών, θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
εδραίωση των τοπικών προϊόντων και να ενισχύσει τις τοπικές οικονοµίες. 

Επιχειρηµατικότητα και ∆ιαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της ΠΠ. 

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, µε την δηµιουργία 
δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση αξιοποίησης των 
τοπικών παραγωγικών πόρων, δίνει το στίγµα διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης στην 
αγροτική περιοχή και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση συγκράτησης των αγροτικού πληθυσµού στις εστίες 
του, ανάσχεσης της αρνητικής οικονοµικής και κοινωνικής διάρθρωσης των Αγροτικών. 

Με δεδοµένη την υψηλή ανεργία στις περιοχές που είχαν µεγαλύτερη εξάρτηση από την πρωτογενή 
παραγωγή, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε επίπεδο διαφοροποίησης 
των δραστηριοτήτων του αγροτικού τοµέα.  

Τέλος, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας εκτός Γεωργικού τοµέα, ενισχύει την αξιοποίηση των 
τοπικών πόρων, όπως ο Σχιστόλιθος του Παγγαίου, τα Μάρµαρα της Λιµνιάς, παραδοσιακές 
οικοτεχνίες και βιοτεχνίες, των παραδοσιακών τεχνικών της Αγροτικής Υπαίθρου καθώς και συνολικά 
την επιχειρηµατικότητα σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας δηµιουργώντας 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των αγροτικών περιοχών 
και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την εξωστρέφειά τους. 

Ποιότητα Ζωής. Φυσικοί και Πολιτιστικοί πόροι, Αγροτικό τοπίο και Πολιτιστική 
Κληρονοµιά, Περιβάλλον Υπαίθρου, 

Το φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής χαρακτηρίζει κάθε δράση του Προτεινόµενου 
Τοπικού Προγράµµατος LEADER, τόσο από την πλευρά της διατήρησης και προστασίας του, όσο και 
από την πλευρά της ανάδειξης και αξιοποίησής του. 
Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων θα αποτελέσει ένα διακριτό 
τµήµα του προγράµµατος και θα επιδιωχθεί µε ήπιες παρεµβάσεις, κυρίως στις προστατευόµενες 
περιοχές (NATURA 2000) ή σε οικιστικά σύνολα (παραδοσιακοί οικισµοί), καλύπτοντας τις ανάγκες 
διατήρησης της αγροτικής κληρονοµιάς. 
Θέτοντας ως στόχο τον εµπλουτισµό του τοπικού προϊόντος, οι σχετικές παρεµβάσεις θα 
χωροθετηθούν στο σύνολο της ΠΠ. Ειδικότερα, αναφορικά µε την αξιοποίηση της πολιτιστικής 
ποικιλότητας, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση και προβολή των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΠΠ, 
τις παραδόσεις και τη λειτουργία προσθετικά στη δηµιουργία πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής

1
. 

 
Αύξηση Προστιθέµενης αξίας της ΠΠ. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον-_Οργάνωση τουριστικού Προϊόντος. 

Η ΠΠ διαθέτει περιοχές ισχυρής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας (Χώρος Αρχαίου θεάτρου 
Φιλίππων και Βαπτιστήρι Αγίας Λυδίας) και σηµαντικής φυσικής κληρονοµιάς (ποταµός Νέστος, 
Παγγαίο, Όρη Λιµνιάς, Περιοχές Natura). Τα ανωτέρω στοιχεία µπορούν ενισχύσουν την διαδικασία 
διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία της περιοχής και 
ενισχύοντας την επισκεψιµότητα και ελκυστικότητα της, αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα της 
συνολικής Π.Π.  

Βασικός στόχος αποτελεί η οργάνωση µιας ενιαίας τουριστικής περιήγησης σε όλη την περιοχή, 
διαµορφώνοντας µια δυναµική στρατηγική ανάπτυξης της, αξιοποιώντας το τεράστιο απόθεµα της 
περιοχής µε την παραπέρα ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των µορφών Εναλλακτικού Τουρισµού στην 
κατεύθυνση της διαµόρφωσης οµογενοποιηµένων ενιαίων τουριστικών πακέτων, µε αιχµή και θέµα 
την ποικιλία των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και λοιπών πόρων της ΠΠ, ως δίαυλο επικοινωνίας 
και συνεργασίας των επιµέρους περιοχών. Σε αυτήν την βάση της χωρικής διασποράς των πόρων, 
µπορούν να αναπτυχθούν υποδοµές, που σήµερα λείπουν και θα λειτουργήσουν σε συνέργεια µε 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόντα εναλλακτικού τουρισµού. 

Στήριξη της απασχόλησης, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των Νέων, Προώθηση Ίσων 
Ευκαιριών. 

                                                      
1
 Στο πλαίσιο της υφιστάµενης διαφορετικότητας (Θρακιώτες, Πόντιοι, Μικρασιάτες, Εντόπιοι) 
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Όλες οι ∆ράσεις του Τοπικού Προγράµµατος αποβλέπουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και 
απασχολησιµότητας των νέων είτε σε επίπεδο Στήριξης της επιχειρηµατικότητας των νέων είτε σε 
επίπεδο δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές µε επίφαση στην κατάρτιση και 
την παραγωγική ενσωµάτωση νέων απασχολουµένων. 
Ιδιαίτερα προωθείται η δυνατότητα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας σε διαφοροποιηµένους Τοµείς 
της τοπικής οικονοµίας νέων προερχοµένων από Αγροτικές οικογένειες ενισχύοντας την 
πολυαπασχόληση στις Αγροτικές περιοχές και την διαφοροποίηση της παραγωγικής τους βάσης. 

Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης. 

Στο πλαίσιο του προτεινόµενου Τοπικού Προγράµµατος LEADER, η ΟΤ∆ αναλαµβάνει, όχι µόνο να 
διαχειριστεί και να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραµµα, αλλά να προωθήσει και να εδραιώσει µία νέα 
αντίληψη για την οργάνωση της περιοχής, να προωθήσει και να εφαρµόσει νέα µέτρα πολιτικής στο 
πλαίσιο της αλληλεπίδρασης Φορέων τοµέων και έργων, που διαµορφώνουν το πλαίσιο της Τοπικής 
εταιρικής σχέσης για την διοίκηση και υλοποίηση του τοπικού Προγράµµατος. 
Πρόκειται για µία καινοτόµο προσέγγιση, η οποία δεν εστιάζεται µόνο στους υποψήφιους επενδυτές 
του Τοπικού Προγράµµατος, αλλά αγκαλιάζει όλο τον κοινωνικό ιστό της ΠΠ, σε µια προσπάθεια 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του, αναφορικά µε όλους τους τοµείς της κοινωνικοοικονοµικής, 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής πραγµατικότητας, έχοντας ως τελικό σκοπό την κινητοποίηση όλου 
του υφιστάµενου ανθρώπινου δυναµικού στην γενικότερη αναπτυξιακή διαδικασία της ίδιας τους της 
περιοχής. Η Ενίσχυση της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης αποσκοπεί στην δηµιουργία δικτυώσεων µεταξύ 
όλων των κοινωνικών οµάδων της ΠΠ, των νέων, των γυναικών, των εθελοντών, των ηλικιωµένων, 
ειδικών οµάδων πληθυσµού, των ανέργων, και πολλών άλλων κατηγοριών του τοπικού πληθυσµού, 
δικτυώσεις οι οποίες µέσα από την ενηµέρωση και την εµψύχωση της Ο.Τ.∆ θα καταφέρουν να 
συνδράµουν στην  ενεργή παρουσία της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε ο ίδιος αυτός κοινωνικός 
ιστός να µπορεί να οργανώσει και να καθορίσει την αναπτυξιακή του συνέχεια µετά το πέρας της 
Τέταρτης Προγραµµατικής περιόδου. 
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί µε την διοργάνωση διαδοχικών ηµερίδων στα Τ∆ της ΠΠ, σε µια 
προσπάθεια διάχυσης της Φιλοσοφίας Leader στον τοπικό πληθυσµό, παράλληλα µε την ενηµέρωση 
υποψήφιων επενδυτών για την υλοποίηση του προγράµµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ                                          Σελ.  
 

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139 

10 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 

3.1. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων 

 

∆ΡΑΣΗ 1
η
  (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L123α) 

ΤΙΤΛΟΣ: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η δράση αποβλέπει στην ενίσχυση επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας τοπικών προϊόντων του 
Αγροδιατροφικού τοµέα στην κατεύθυνση ανάπτυξης µιας δοµηµένης Στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο, 
που αποβλέπει στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ποιότητας και προστιθέµενης αξίας των 
τοπικών προϊόντων. 

Οι παρεµβάσεις αφορούν την ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισµό και µετεγκατάσταση επιχειρήσεων 
µεταποίησης / εµπορίας αγροτικών προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτηµα 1 της Συνθήκης 
και τα άρθρα 20 (β) (ιιι) και 28 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 19 και σηµείο 5.3.1.2.3 
Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006,  

Οι ενισχυόµενοι Τοµείς της ανωτέρω συνθήκης αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 Παράρτηµα 4.1. 
σελίδα43 της παρούσης. 

 

Οι επενδύσεις θα αποβλέπουν: 

• Στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας, στην προώθηση της 
µεταποίησης της γεωργικής παραγωγής, στην ενθάρρυνση της παραγωγής µε αξιοποίηση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας, στη διάνοιξη 
νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα, 

• Στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, 

• Στην βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της υγιεινής και 
καλής διαβίωσης των ζώων, 

Ειδική πριµοδότηση δίνεται στην δυνατότητα αξιοποίησης  επιτόπου της παραγωγής τοπικών 
προϊόντων ( Οπωροκηπευτικά στους ΟΤΑ Χρυσούπολης, Ελευθερών και Ορφανού, Οίνοι στους 
ΟΤΑ Ελευθερών, Πιερρέων, Ορφανού και Φιλίππων, Γαλακτοκοµικά στους ΟΤΑ Παγγαίου, 
Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης και ∆ηµητριακά στους ΟΤΑ Ελευθερούπολης, Παγγαίου, 
Φιλίππων και Χρυσούπολης).  

∆εν είναι επιλέξιµα στα πλαίσια της παρούσας δράσης επενδύσεις στον Τοµέα των 
Οπωροκηπευτικών από αναγνωρισµένες ή προαναγνωρισµένες από τη ∆/νση ΠΑΠ 
∆ενδροκηπευτικής Οµάδες Παραγωγών (Συνεταιρισµοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν 
αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών),  διότι οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιµες µόνο για τα µικρά 
Νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (µέχρι 3.100 κατοίκους). 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχορηγούνται παρεµβάσεις κατά 50% µέχρι 500.000€ συνολικού κόστους. 

 

• ∆ικαιούχοι: 

Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν πολύ µικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. ∆εν παρέχεται στήριξη σε 
επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την µορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου και 
κοινοπραξίας. 
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• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

50,00% 80,00% 20,00% 50,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει και µετά τις 31/12/2010. 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση θα υλοποιηθεί σε όλη την ΠΠ ανάλογα µε την παραγωγική εξειδίκευση της κάθε περιοχής. 

Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 
5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν 
λόγω δηµοτικών διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 

3.2. Επιλέξιµες ∆απάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης 
 

• Επιλέξιµες ∆απάνες 

1. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

3. Προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένου και του 
λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού των εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη 
λειτουργία της µονάδας. 

4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού όχι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής 
επένδυσης. 

5. Αγορά καινούργιων οχηµάτων - ισοθερµικών βυτίων, αναγκαίων για τη µεταφορά του γάλακτος 
προς το χώρο τυποποίησης – µεταποίησης. 

6. Γενικά έξοδα, όπως αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόµησης, 
δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για τη δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του 
προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του 
προϊόντος (συσκευασία, επισήµανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και µέχρι ορίου 
10% του συνόλου του προϋπολογισµού. 

7. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 
και ποιοτικών σηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), 
καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισµένους, από τα 
αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων 
αυτών. 

8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισµού για σύνδεση µε 
ευρυζωνικές υποδοµές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι του ποσού των €50.000. 

•  Μη Επιλέξιµες ∆απάνες  

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.). 
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6. Αγορά οχηµάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο. 

7. Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (αριθµοµηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των 
αναφεροµένων στο σηµείο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 

8. Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους. 

9. Μη φυσικές επενδύσεις συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε 
βάρος των δικαιούχων. 

10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφεροµένων στο σηµείο 7 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 

11. ∆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. 

 

• Όροι περιορισµοί και προϋποθέσεις υλοποίησης (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010) 

1. Στο πλαίσιο του υποµέτρου ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων µεταποίησης / εµπορίας προϊόντων 
που καλύπτονται από το Παράρτηµα I της Συνθήκης (εξαιρουµένων των αλιευτικών προϊόντων), κατά 
την έννοια του άρθρου 28 του Καν (ΕΚ) 1698/2005. 

2. Το υποµέτρο αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα µε τον τοµέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά 
µε το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια. 

3. Επιχορηγούνται παρεµβάσεις κατά 50% µέχρι 500.000€ συνολικού κόστους. 

4. Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L123α, αναφέρονται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 της παρούσας. 

5. ∆εν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπο την µορφή της κοινωνίας, της εταιρίας 
αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

6. Αποκλείεται η ενίσχυση: 

α) Επενδύσεων για την µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ. 

β) Επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του γάλακτος 
και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς και του µελιού. 

γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εµπορίου 

δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα. 

ε) Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ.  

• Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων 

1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράµµατος πραγµατοποιείται µε διαφάνεια και µε τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική µε το είδος του έργου και τη φύση του 
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δικαιούχου νοµοθεσία, τα προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή 
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συµβάσεων του υπογράφονται µεταξύ 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και µεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και δικαιούχων.  

2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε δεν µπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο µέτρου 41 του τοπικού 
προγράµµατος.  

3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (Αναπτυξιακή Εταιρεία) µε σύµβαση εργασίας ή έργου 
δεν αποδέχονται άµεσα ή έµµεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή µέρους έργου που 
εντάσσεται στο µέτρο 41.  

4. Στο πλαίσιο του µέτρου 41 οι µέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δηµόσια 
δαπάνη των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  

5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, 
νοµικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δηµόσια δαπάνη των οποίων 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% της δηµόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (µέτρο 
41). Ωστόσο, η δηµόσια δαπάνη έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% της 
δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  

6. Η ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συµπίπτει µε αυτή της έγκρισης του 
τοπικού προγράµµατος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Ειδικότερα, για το 
µέτρο 41 ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Για τα υποµέτρα L123α, L321, L322, L323, 
καθώς και για τις παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα του υποµέτρου L313 µπορούν να γίνουν 
αποδεκτές αµοιβές εκπόνησης µελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης.  

7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριµένη από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
µελέτη, όπως αυτή περιλαµβάνεται στη σύµβαση µεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και δικαιούχου και τηρώντας 
όλες τις επίσηµες προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  

Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της µελέτης θα 
πρέπει, προκειµένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουµένως από την 
ΑΝ.ΚΑ Α.Ε η σχετική τροποποίηση µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το 
χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσµατικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του.  

Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, η τελευταία αποστέλλει την 
τροποποιηµένη µελέτη στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ, η οποία µπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις 
της, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, εντός 20 ηµερών. 

Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εµβαδά, όγκοι, 
δυναµικότητες) επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισµός ισχύει ανεξάρτητα 
αν ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόµενα. 

8. Τα ενισχυόµενα έργα πρέπει: 

i) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ να 
µην υποστούν σηµαντική τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,  

ii) για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ 
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008,  

iii) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον πρόκειται για 
παρεµβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεµβάσεις του υποµέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή 
LEADER, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.  

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόµενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σηµείων (i), (ii) 
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτηµα, µε εξαίρεση την τροποποίηση της µελέτης της παραγράφου 7 
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το 
οποιασδήποτε φύσης οικονοµικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συµµετοχής του. Σε περίπτωση µεταβίβασης παγίων 
περιουσιακών στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα από 
άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα δε δικαιολογείται 
η εκµίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.  

iv) να µην έχουν χρηµατοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.  

Στις περιπτώσεις µη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας 
επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
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9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία 
αποπληρωµής του έργου του να καλύψει τις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύµβαση 
µε την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.  

10. Για τα έργα που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων τηρούνται τα προβλεπόµενα 
στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) ως προς την προέγκριση δηµοπράτησης, προέγκριση 
σύµβασης και προέγκριση τροποποίησης σύµβασης  ΑΠΕ.  

11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η 
σύµβαση µεταξύ ΟΤ∆ και δικαιούχου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Σ∆Ε του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, 
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.  

12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί 
επεξηγηµατική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδοµής, το συνολικό κόστος των οποίων 
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφηµιστικά πλαίσια. 

13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:  

• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, η σύµβαση µε 
την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε,  

• οι εγκεκριµένες µελέτες,  

• οι βεβαιώσεις και άδειες νοµιµότητας υλοποίησης και λειτουργίας,  

• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης συµβάσεων,  

• οι επιµετρήσεις από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,  

• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά 
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε,  

• τα Αιτήµατα Πληρωµής του δικαιούχου και τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
(προκαταβολών και δαπανών),  

• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιµολόγιο),  

• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την υλοποίηση του έργου.  

14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να 
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκοµίζοντας 
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. 
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 
χρηµατοδοτούµενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη 
µετά από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η τελική πληρωµή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον 
Οργανισµό Πληρωµών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω 
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος 
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το 
οποίο καθορίζονται οι οικονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.  

15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ 
σχετικά µε την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε µορφή ανάλογη µε την κατά περίπτωση ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά 
τηρούν και παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 
επιχορηγήσεις µε ιδιαίτερη λογιστική µερίδα στα βιβλία τους, µε τις κατάλληλες λογιστικές 
αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το 
επενδυτικό σχέδιο.  

Εσφαλµένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά 
περίπτωση, σηµαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχοµένως δηµοσιονοµικές διορθώσεις 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

16. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που προµηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και 
αµεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό µαζί µε το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκοµιστεί 
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός 
αριθµός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισµού και ο σειριακός αριθµός του µηχανήµατος, ή τα 
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό. 
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17. Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται κατά το αίτηµα πληρωµής 
εκτός των άλλων και το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά 
εµβάσµατα, δηλαδή: 

• Εντολή έκδοσης εντάλµατος / γραµµατίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος 
καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού 

• Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου 
παραστατικού. 

 

3.3. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

 

∆ΡΑΣΗ 1
η
  (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-1) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η δυνατότητα ενίσχυσης του εισοδήµατος της αγροτικής οικογένειας µέσα από δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα, διαµορφώνοντας µια ήπια Αγροτουριστική προσφορά στις 
Αγροτικές περιοχές, αποβλέπει στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των ανωτέρω συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Π.Π σε συνδυασµό µε την 
διαφοροποίηση της παραγωγικής δοµής και ιδιαίτερα δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για εργασία, 
πολυαπασχόληση και επιπλέον εισόδηµα στο αγροτικό νοικοκυριό. 
 
Η υλοποίηση της δράσης αφορά κυρίως σε παρεµβάσεις σε µικρής δυναµικότητας υποδοµές 
διανυκτέρευσης ώστε να ενισχυθεί το εναλλακτικό τουριστικό προϊόν που θα συνεισφέρει 
αποτελεσµατικά στην κατεύθυνση αξιοποίησης του τεράστιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος 
της ΠΠ. Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που 
διαµορφώθηκε στο Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 
Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης. 

Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/08-04-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) των Υπουργών Α.Α.Τ &Τουριστικής Ανάπτυξης, 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη δαπάνη κατασκευής και 
εξοπλισµού και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 600.000 € και έως 40 κλίνες. 

∆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. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει και µετά τις 31/12/2010. 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 
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Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

∆ΡΑΣΗ 2
η
  (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-2) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Σε συνέχεια της προηγούµενης δράσης και στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της παραγωγικής 
βάσης της Αγροτικής οικογένειας και στην δυνατότητα απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων 
ενισχύεται η ίδρυση η επέκταση και εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής.  

Ιδιαίτερα η τοπική γαστρονοµία µπορεί να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιµο Αγροτουριστικό Προϊόν σε 
άµεση σύνδεση µε τις προσφερόµενες Αγροτουριστικές Υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται στις 
Αγροτικές περιοχές σε συνεκτική σχέση µε τα τοπικά ονοµαστά προϊόντα που αποτελούν την βάση 
αυτής της Γαστρονοµίας, ανατροφοδοτώντας την υφιστάµενη επισκεψιµότητα και αναπτύσσοντας 
παραπέρα αυτήν.  

Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που διαµορφώθηκε στο 
Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 
 Πλέον των ανωτέρω και εφόσον η ανάπτυξη της τοπικής Γαστρονοµίας είναι συνυφασµένη µε τις 
παραδοσιακές συνταγές και τα τοπικά προϊόντα που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την Ύπαιθρο 
υπάρχουν κίνητρα πριµοδότησης  για την χωροθέτηση των εν λόγω επιχειρήσεων εκτός παραλιακής 
ζώνης µε προτεραιότητα τους ορεινούς οικισµούς.  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη δαπάνη κατασκευής και 
εξοπλισµού και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 

• ∆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. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει και µετά τις 31/12/2010. 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

 

∆ΡΑΣΗ 3
η
  (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-3) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Σε όλη την ΠΠ υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης Αγροτικού τουρισµού στο Αγρόκτηµα 
σαν µια προσέγγιση επαφής του επισκέπτη µε το αγροτικό περιβάλλον, τους ανεξάντλητους φυσικούς 
και πολιτιστικούς πόρους και των τοπικών προϊόντων.  
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Με τη δράση επιδιώκεται η ανάπτυξη και οργάνωση του Αγροτικού Τουρισµού στην περιοχή µέσα 
από τη δηµιουργία επισκέψιµου αγροκτήµατος µε πρόβλεψη υποδοµών διανυκτέρευσης µε σκοπό: 

• Την άρση της αποµόνωσης ορισµένων αποµακρυσµένων και αποµονωµένων ορεινών 
περιοχών. 

• Την ανάδειξη του περιβάλλοντος, της ιστορίας και του πολιτισµού καθώς και των τοπικών 
προϊόντων των περιοχών. 

• Στη διαφοροποίηση και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος µε συναφείς παραγωγικές 
αγροτικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν το αγροτικό περιβάλλον. 

Οι δραστηριότητες στα αγροκτήµατα αυτά πλέον των υποδοµών διανυκτέρευσης θα 
προσανατολίζονται στη ζωική και φυτική παραγωγή ή σε παραγωγικές διαδικασίες (αµπελουργία, 
πατητήρια, κελάρια κ.λ.π.) 

Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που διαµορφώθηκε στο 
Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 

Η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20 στρεµµάτων. 

Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/08-04-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) των Υπουργών Α.Α.Τ &Τουριστικής Ανάπτυξης, 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Στην περίπτωση που η παρέµβαση περιλαµβάνει και υποδοµή διανυκτέρευσης το συνολικό κόστος 
µπορεί να ανέλθει έως 600.000€ και έως 40 κλίνες. Σε κάθε άλλη περίπτωση έως 300.000€ µε 
επιχορήγηση κατά 60%. 

• ∆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. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει και µετά τις 31/12/2010. 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης  

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

 

∆ΡΑΣΗ 4
η
  (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-5) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην αγροτική περιοχή υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ίδρυση µικρών βιοτεχνικών µονάδων 
καθώς και µονάδων οικοτεχνίας , χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης  εφόσον τα µάρµαρα 
και ο σχιστόλιθος είναι συνυφασµένοι τοπικοί πόροι και χαρακτηριστικό παραγωγικό δρώµενο των 
ορέων Λεκάνης (Λιµνιάς) (το µάρµαρο) και του Παγγαίου (ο Σχιστόλιθος) αντίστοιχα καθώς και λοιποί 
πόροι που µπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.  

Με την δράση αυτή επιδιώκεται πλέον της διαφοροποίησης και της πολυσυλλεκτικής βάσης του 
αγροτικού εισοδήµατος: 
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• Η διατήρηση και ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισµού της περιοχής, όσον 
αφορά τις παραδοσιακές τεχνικές.  

• Η ενθάρρυνση των µελών των αγροτικών οικογενειών να ασχοληθούν µε αυτές. 

• Η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη περαιτέρω µικρών επιχειρήσεων στην Μικρή 
Βιοτεχνία και στον ∆ευτερογενή τοµέα. 

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών µονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και βιοτεχνικών µονάδων σε ενδεικτικούς 
κλάδους µε βάση την ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας 
Καλυπτόµενων τοµέων. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000€. 
• ∆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. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 

 

 

∆ΡΑΣΗ 5
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-6) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Ο Τριτογενής Τοµέας δραστηριότητας στην προτεινόµενη περιοχή LEADER παρουσιάζει γενικά 
µεγάλα ποσοστά ανάπτυξης. Ιδιαίτερα οι δραστηριότητες στο εµπόριο και τις υπηρεσίες απορροφούν 
την συνεχή έξοδο των παραγωγικών συντελεστών από τον Πρωτογενή Τοµέα ενώ ολόκληρες 
περιοχές της ΠΠ έχουν διαφοροποιήσει την εξειδίκευση τους από την πρωτογενή παραγωγή στον 
Τριτογενή τοµέα (χαρακτηριστικό παράδειγµα ο ∆ήµος Ελευθερούπολης που καταγράφει 51% του 
Τριτογενή τοµέα και 13% στον Πρωτογενή στην οικονοµική διάρθρωση των Κλάδων της Παραγωγής) 

Την οµοιόµορφη ανάπτυξη του λιανικού εµπορίου και του χονδρεµπορίου, και των υπηρεσιών µέσω 
της ενθάρρυνσης των µελών των αγροτικών οικογενειών να ασχοληθούν µε αυτές σε ευνοεί τη 
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της περιοχής και να διαµορφώσει συνθήκες υπέρβασης των 
οικονοµικών και κοινωνικών αδιεξόδων της περιοχής αναφοράς. 

Η δράση αποβλέπει να στηρίξει νέες δραστηριότητες στον τοµέα των υπηρεσιών στις Αγροτικές 
περιοχές που συµβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών και υποστηρίζουν την 
βελτίωση του επίπεδο ζωής των ανθρώπων της Υπαίθρου, όπως δυνατότητες αξιοποίησης 
ενισχύσεων σε περιπτώσεις όπως παντοπωλεία και επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, εκµετάλλευση 
αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες ειδών λαϊκής τέχνης, κλπ. 
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Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση την ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ όπως αυτοί 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας Καλυπτόµενων τοµέων. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000€. 

• ∆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. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 

 

∆ΡΑΣΗ 6
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-7) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η παρασκευή αρτοσκευασµάτων, ζυµαρικών κλπ αποτελούσε από παλιά χαρακτηριστικό γνώρισµα 
της Π.Π. Οι παραδοσιακές Ποντιακές πίτες αποτελούν χαρακτηριστικό έδεσµα της περιοχής. Εκτός 
αυτών η παραγωγή των παραδοσιακών προϊόντων συνιστά πολιτισµικό δρώµενο, ελκτικό για τους 
επισκέπτες εφόσον συνδέεται άµεσα µε την ταυτότητα της κάθε περιοχής.  

Η υλοποίηση της δράσης αφορά στην ίδρυση ή εκσυγχρονισµό µικρών επιχειρήσεων πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση την 
ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας Καλυπτόµενων τοµέων. 

Στην δράση δεν εντάσσονται παρεµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο της δράσης L123α,β. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000€. 

• ∆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. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 
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• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 
Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 
 

∆ΡΑΣΗ 7
η
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-8) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για 
τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Τόσο σε Νοµού Καβάλας, όσο και στην ΠΠ η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
παραµένει σε πολύ χαµηλό επίπεδο παρά τις µεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή 
εξαιτίας των ευνοϊκών καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (µεγάλη περίοδος ηλιοφάνειας, ικανό 
αιολικό δυναµικό) καθώς και δυνατοτήτων αξιοποίησης της Γεωθερµίας (Γεωθερµικό πεδίο 
Ερατεινού).  

Η αυτοδυναµία στην ενέργεια µέσω εγκατάστασης ΑΠΕ, αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την 
λειτουργία των επιχειρήσεων του Τουριστικού Τοµέα ιδιαίτερα σε περιόδους αιχµής (θερινούς µήνες). 

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται: 

• η πιλοτική εφαρµογή ΑΠΕ σε καταλύµατα, µε απώτερο στόχο να προωθηθεί η χρήση τους, 
τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την εξοικονόµηση κόστους των 
επιχειρήσεων, 

• η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακής και αιολικής, µέσω φωτοβολταϊκών 
πάνελ ή ανεµογεννητριών) από το σύνολο των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο υποµέτρο, 
για αυτοκατανάλωση, προκειµένου να µειώσουν το κόστος λειτουργίας,  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 

∆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. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 
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3.4. Επιλέξιµες ∆απάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης 
• Επιλέξιµες ∆απάνες 

∆ράσεις  L311-1, L311-2, L311-8 

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών, υδραυλικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ. 

2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες µεταφοράς 
και εγκατάστασης. 

4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών µόνο για τις 
περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισµού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για 
δραστηριότητες περιήγησης. 

5. ∆απάνες αγοράς οχηµάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού µε σκοπό τη µεταφορά 
ειδικού εξοπλισµού και εφόσον τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους. 

6. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, δαπάνες 
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας και 
οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

7. ∆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. 

∆ράση L311-3 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. 

∆ράσεις L311-5, L311-6, L311-7 

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. 
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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. 

• Μη Επιλέξιµες ∆απάνες 

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. 

• Όροι περιορισµοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010, ΚΥΑ 

2974/08.04.2009  και η 1
η 

τροποποίηση της µε αριθ. 3427/09.06.2010, και όροι του Π.Α.Α 

1. Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση ως ανωτέρω και διαφοροποιούν τις 
δραστηριότητές της γεωργικής εκµετάλλευσής τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε 
σχετίζονται µε τη γεωργία ( Αγροτικός τουρισµός, Βιοτεχνία κλπ).    

2. Στο παρών υποµέτρο δεν περιλαµβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του Μέτρου 
123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ, και του υποµέτρου  L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

3. Οι επενδύσεις των υποδοµών διανυκτέρευσης και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων θα 
υλοποιηθούν υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/08-04-2009 
(ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) των Υπουργών Α.Α.Τ &Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Οι παρεµβάσεις του υποµέτρου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

• Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων 

1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράµµατος πραγµατοποιείται µε διαφάνεια και µε τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική µε το είδος του έργου και τη φύση του 
δικαιούχου νοµοθεσία, τα προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή 
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συµβάσεων του υπογράφονται µεταξύ 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και µεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και δικαιούχων.  

2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε δεν µπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο µέτρου 41 του τοπικού 
προγράµµατος.  

3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (Αναπτυξιακή Εταιρεία) µε σύµβαση εργασίας ή έργου 
δεν αποδέχονται άµεσα ή έµµεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή µέρους έργου που 
εντάσσεται στο µέτρο 41.  

4. Στο πλαίσιο του µέτρου 41 οι µέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δηµόσια 
δαπάνη των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  
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5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, 
νοµικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δηµόσια δαπάνη των οποίων 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% της δηµόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (µέτρο 
41). Ωστόσο, η δηµόσια δαπάνη έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% της 
δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  

6. Η ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συµπίπτει µε αυτή της έγκρισης του 
τοπικού προγράµµατος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Ειδικότερα, για το 
µέτρο 41 ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Για τα υποµέτρα L123α, L321, L322, L323, 
καθώς και για τις παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα του υποµέτρου L313 µπορούν να γίνουν 
αποδεκτές αµοιβές εκπόνησης µελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης.  

7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριµένη από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
µελέτη, όπως αυτή περιλαµβάνεται στη σύµβαση µεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και δικαιούχου και τηρώντας 
όλες τις επίσηµες προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  

Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της µελέτης θα 
πρέπει, προκειµένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουµένως από την 
ΑΝ.ΚΑ Α.Ε η σχετική τροποποίηση µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το 
χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσµατικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του.  

Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, η τελευταία αποστέλλει την 
τροποποιηµένη µελέτη στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ, η οποία µπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις 
της, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, εντός 20 ηµερών. 

Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εµβαδά, όγκοι, 
δυναµικότητες) επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισµός ισχύει ανεξάρτητα 
αν ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόµενα. 

8. Τα ενισχυόµενα έργα πρέπει: 

i) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ να 
µην υποστούν σηµαντική τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,  

ii) για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ 
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008,  

iii) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον πρόκειται για 
παρεµβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεµβάσεις του υποµέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή 
LEADER, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.  

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόµενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σηµείων (i), (ii) 
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτηµα, µε εξαίρεση την τροποποίηση της µελέτης της παραγράφου 7 
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το 
οποιασδήποτε φύσης οικονοµικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συµµετοχής του. Σε περίπτωση µεταβίβασης παγίων 
περιουσιακών στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα από 
άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα δε δικαιολογείται 
η εκµίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.  

iv) να µην έχουν χρηµατοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.  

Στις περιπτώσεις µη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας 
επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία 
αποπληρωµής του έργου του να καλύψει τις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύµβαση 
µε την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.  

10. Για τα έργα που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων τηρούνται τα προβλεπόµενα 
στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) ως προς την προέγκριση δηµοπράτησης, προέγκριση 
σύµβασης και προέγκριση τροποποίησης σύµβασης  ΑΠΕ.  

11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η 
σύµβαση µεταξύ ΟΤ∆ και δικαιούχου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Σ∆Ε του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, 
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.  
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12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί 
επεξηγηµατική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδοµής, το συνολικό κόστος των οποίων 
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφηµιστικά πλαίσια. 

13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:  

• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, η σύµβαση µε 
την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε,  

• οι εγκεκριµένες µελέτες,  

• οι βεβαιώσεις και άδειες νοµιµότητας υλοποίησης και λειτουργίας,  

• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης συµβάσεων,  

• οι επιµετρήσεις από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,  

• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά 
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε,  

• τα Αιτήµατα Πληρωµής του δικαιούχου και τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
(προκαταβολών και δαπανών),  

• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιµολόγιο),  

• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την υλοποίηση του έργου.  

14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να 
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκοµίζοντας 
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. 
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 
χρηµατοδοτούµενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη 
µετά από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η τελική πληρωµή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον 
Οργανισµό Πληρωµών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω 
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος 
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το 
οποίο καθορίζονται οι οικονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.  

15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ 
σχετικά µε την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε µορφή ανάλογη µε την κατά περίπτωση ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά 
τηρούν και παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 
επιχορηγήσεις µε ιδιαίτερη λογιστική µερίδα στα βιβλία τους, µε τις κατάλληλες λογιστικές 
αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το 
επενδυτικό σχέδιο.  

Εσφαλµένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά 
περίπτωση, σηµαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχοµένως δηµοσιονοµικές διορθώσεις 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

16. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που προµηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και 
αµεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό µαζί µε το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκοµιστεί 
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός 
αριθµός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισµού και ο σειριακός αριθµός του µηχανήµατος, ή τα 
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό. 

17. Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται κατά το αίτηµα πληρωµής 
εκτός των άλλων και το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά 
εµβάσµατα, δηλαδή: 

• Εντολή έκδοσης εντάλµατος / γραµµατίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος 
καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού 

• Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου 
παραστατικού. 
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3.5. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312 Στήριξη της δηµιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

 

∆ΡΑΣΗ 1
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-1) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Βιοτεχνικών µονάδων. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην περιοχή υπάρχουν πολλές µικρές βιοτεχνίες – οικοτεχνίες οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε 
παραδοσιακούς κλάδους που τείνουν να εξαλειφθούν και πρέπει να εκσυγχρονισθούν. Η τέχνη των 
σαµαράδων, των καλαθάδων και των σιδεράδων καθώς και αυτή της επεξεργασία του ξύλου για την 
κατασκευή επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης καθώς και αντικειµένων χρήσιµων στις καθηµερινές 
γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. Ιδιαίτερη άνθηση γνώρισαν 
οι παραπάνω δραστηριότητες στο Παγγαίο Όρος. Η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισµός της ΠΠ, 
καθόρισε αποκλειστικά την τεχνοτροπία της κάθε τεχνικής. 

Χαρακτηριστικές είναι οι Βιοτεχνίες επίπλων στις περιοχές των ΟΤΑ Φιλίππων και Χρυσούπολης, 
Κεραµικά στις περιοχές Ελευθερών, Παγγαίου και Καρβάλης, Αγγειοπλαστική στα Τ∆ Αβραµηλιάς, 
Λεύκης, Κοκκινοχώµατος, Επεξεργασία Γυαλιού στα Αµισιανά, Παραδοσιακά κουφώµατα στον 
Αµυγδαλεώνα κ.ο.κ.  

Με την δράση αυτή επιδιώκεται η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων που δίνει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης και διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγικής διάρθρωσης 

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών βιοτεχνικών µονάδων 
σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση την ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 
4.2 Πίνακας Καλυπτόµενων τοµέων. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των 
δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 800/2008. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων της ΠΠ και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει µεγαλύτερη 
επικέντρωση της Βιοτεχνικής ∆ραστηριότητας. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Χρυσούπολης & 
Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η 
υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών διαµερισµάτων, 
εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 
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∆ΡΑΣΗ 2
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-2) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η δράση αποβλέπει να στηρίξει νέες δραστηριότητες στον τοµέα των υπηρεσιών στις Αγροτικές 
περιοχές που συµβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών και υποστηρίζουν την 
βελτίωση του επίπεδο ζωής των ανθρώπων της Υπαίθρου, όπως δυνατότητες αξιοποίησης 
ενισχύσεων σε περιπτώσεις όπως παντοπωλεία και επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου (πλην γεωργικών 
προϊόντων α’ µεταποίησης), εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες ειδών 
λαϊκής τέχνης, κ.λ.π. 

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση την ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ όπως αυτοί 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας Καλυπτόµενων τοµέων. 

 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης έως 300.000€. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των 
δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 800/2008. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 

 

∆ΡΑΣΗ 3
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-3) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Ενισχύονται µικρές επιχειρήσεις σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α' µεταποίηση σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση την 
ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.2 Πίνακας Καλυπτόµενων τοµέων. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη περίπτωση υποδοµών διανυκτέρευσης µέχρι 
ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 
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• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των 
δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 800/2008. 

 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 

 

∆ΡΑΣΗ 4
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-4) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για 
τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

 

• Αναλυτική περιγραφή: 

Για την εξοικονόµηση της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων του Υποµέτρου, καινοτοµική 
προσέγγιση είναι η αξιοποίηση δυνατοτήτων που παρέχονται για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακή αυτονοµία, ειδικά λόγω της επισφάλειας που παρουσιάζεται από την έλλειψη επάρκειας 
των υποδοµών ενέργειας στην ΠΠ ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. 

Η αυτοδυναµία στην ενέργεια µέσω εγκατάστασης µέσω ΑΠΕ, αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και να µειώσει το κόστος παραγωγής τους. 

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται: 

• Η εφαρµογή ΑΠΕ σε επιχειρήσεις, µε απώτερο στόχο να προωθηθεί η χρήση τους, τόσο για 
την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την εξοικονόµηση κόστους των επιχειρήσεων 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των 
δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 800/2008. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
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επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 5
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-5) 

ΤΙΤΛΟΣ: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

 

• Αναλυτική περιγραφή: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ υλοποιήθηκε µία ∆ράση ∆ιεπαγγελµατικής 
Συνεργασίας η οποία και προσδιόρισε ένα συνολικό πλαίσιο συµµόρφωσης σε ελάχιστα αποδεκτά 
επίπεδα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και διασύνδεσης µεταξύ Τοµέων και κλάδων για 
την διευκόλυνση της εµπορίας των προϊόντων και υπηρεσιών των συµµετεχόντων επιχειρήσεων. 
Αυτό το πλαίσιο ωρίµασε τις προϋποθέσεις για δικτυώσεις οµοειδών επιχειρήσεων για την προώθηση 
και διευκόλυνση στην διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών και για τα προϊόντα της 
πρωτογενούς παραγωγής αλλά και για τους λοιπούς κλάδους της τοπικής οικονοµίας που µπορούν 
να οµογενοποιήσουν την συνολική προσφορά του κάθε κλάδου και να συνεισφέρουν σηµαντικά στην 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.  

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται η δικτύωση οµοειδών η συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων της τοπικής οικονοµίας. 

Μέσω των ∆ικτυώσεων θα επιδιωχθεί: 

• κοινή προώθησης – προβολής των προϊόντων 

•  κοινού δικτύου διανοµής 

•  κοινής πολιτική τιµών 

• ∆ιευκόλυνσης εξαγωγών  

• προώθηση προϊόντων στα αγροτουριστικά καταλύµατα και στους χώρους εστίασης της 
ΠΠ. 

Ενδεικτικές επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να ενισχυθούν µέσω της είναι κατ΄ αρχήν οι 
εντασσόµενες στο Τοπικό Πρόγραµµα καθώς και λοιπές οµοειδείς της Περιοχής Παρέµβασης που θα 
προσαρµόζονται σε κάθε περίπτωση στην απαιτήσεις των δικτύων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από τον δικαιούχο της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας 
για τη βιωσιµότητα του δικτύου από 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Π.Π. 
του τοπικού προγράµµατος, σε αντικείµενο που σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που 
εντάσσονται στον Άξονα 4. Σε περίπτωση επιλογής πρότασης που έχει υποβληθεί από υπό σύσταση 
φορέα, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε την Ο.Τ.∆. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
σύσταση διακριτού νοµικού προσώπου. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Τα επενδυτικά Σχέδια επιχορηγούνται κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €  και 
µέχρι 100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προµήθεια εξοπλισµού ή την 
κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των 
δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 800/2008. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης  

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
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επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 

3.6. Επιλέξιµες ∆απάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης 
 

• Επιλέξιµες ∆απάνες 

∆ράσεις L312-1, L312-2, L312-1-3, L312-4 

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, από τα αρµόδια εθνικά όργανα, οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική 
πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3% του συνολικού κόστους. 

∆ράση L312-5 

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. 

6. ∆ιοργάνωση διαγωνισµών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρµογών. 

• Μη Επιλέξιµες ∆απάνες 

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 
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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. 

• Όροι περιορισµοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010) 

Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται στο 
πλαίσιο του Μέτρου 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ, και των υποµέτρων  L123 και L313 του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ. 

• Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων 

1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράµµατος πραγµατοποιείται µε διαφάνεια και µε τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική µε το είδος του έργου και τη φύση του 
δικαιούχου νοµοθεσία, τα προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή 
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συµβάσεων του υπογράφονται µεταξύ 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και µεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και δικαιούχων.  

2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε δεν µπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο µέτρου 41 του τοπικού 
προγράµµατος.  

3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (Αναπτυξιακή Εταιρεία) µε σύµβαση εργασίας ή έργου 
δεν αποδέχονται άµεσα ή έµµεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή µέρους έργου που 
εντάσσεται στο µέτρο 41.  

4. Στο πλαίσιο του µέτρου 41 οι µέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δηµόσια 
δαπάνη των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  

5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, 
νοµικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δηµόσια δαπάνη των οποίων 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% της δηµόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (µέτρο 
41). Ωστόσο, η δηµόσια δαπάνη έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% της 
δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  

6. Η ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συµπίπτει µε αυτή της έγκρισης του 
τοπικού προγράµµατος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Ειδικότερα, για το 
µέτρο 41 ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Για τα υποµέτρα L123α, L321, L322, L323, 
καθώς και για τις παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα του υποµέτρου L313 µπορούν να γίνουν 
αποδεκτές αµοιβές εκπόνησης µελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης.  

7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριµένη από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
µελέτη, όπως αυτή περιλαµβάνεται στη σύµβαση µεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και δικαιούχου και τηρώντας 
όλες τις επίσηµες προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  

Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της µελέτης θα 
πρέπει, προκειµένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουµένως από την 
ΑΝ.ΚΑ Α.Ε η σχετική τροποποίηση µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το 
χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσµατικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του.  
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Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, η τελευταία αποστέλλει την 
τροποποιηµένη µελέτη στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ, η οποία µπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις 
της, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, εντός 20 ηµερών. 

Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εµβαδά, όγκοι, 
δυναµικότητες) επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισµός ισχύει ανεξάρτητα 
αν ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόµενα. 

8. Τα ενισχυόµενα έργα πρέπει: 

i) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ να 
µην υποστούν σηµαντική τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,  

ii) για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ 
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008,  

iii) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον πρόκειται για 
παρεµβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεµβάσεις του υποµέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή 
LEADER, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.  

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόµενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σηµείων (i), (ii) 
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτηµα, µε εξαίρεση την τροποποίηση της µελέτης της παραγράφου 7 
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το 
οποιασδήποτε φύσης οικονοµικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συµµετοχής του. Σε περίπτωση µεταβίβασης παγίων 
περιουσιακών στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα από 
άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα δε δικαιολογείται 
η εκµίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.  

iv) να µην έχουν χρηµατοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.  

Στις περιπτώσεις µη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας 
επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία 
αποπληρωµής του έργου του να καλύψει τις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύµβαση 
µε την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.  

10. Για τα έργα που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων τηρούνται τα προβλεπόµενα 
στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) ως προς την προέγκριση δηµοπράτησης, προέγκριση 
σύµβασης και προέγκριση τροποποίησης σύµβασης  ΑΠΕ.  

11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η 
σύµβαση µεταξύ ΟΤ∆ και δικαιούχου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Σ∆Ε του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, 
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.  

12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί 
επεξηγηµατική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδοµής, το συνολικό κόστος των οποίων 
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφηµιστικά πλαίσια. 

13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:  

• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, η σύµβαση µε 
την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε,  

• οι εγκεκριµένες µελέτες,  

• οι βεβαιώσεις και άδειες νοµιµότητας υλοποίησης και λειτουργίας,  

• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης συµβάσεων,  

• οι επιµετρήσεις από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,  

• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά 
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε,  

• τα Αιτήµατα Πληρωµής του δικαιούχου και τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
(προκαταβολών και δαπανών),  

• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιµολόγιο),  

• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την υλοποίηση του έργου.  

14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να 
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκοµίζοντας 
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οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. 
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 
χρηµατοδοτούµενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη 
µετά από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η τελική πληρωµή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον 
Οργανισµό Πληρωµών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω 
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος 
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το 
οποίο καθορίζονται οι οικονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.  

15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ 
σχετικά µε την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε µορφή ανάλογη µε την κατά περίπτωση ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά 
τηρούν και παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 
επιχορηγήσεις µε ιδιαίτερη λογιστική µερίδα στα βιβλία τους, µε τις κατάλληλες λογιστικές 
αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το 
επενδυτικό σχέδιο.  

Εσφαλµένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά 
περίπτωση, σηµαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχοµένως δηµοσιονοµικές διορθώσεις 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

16. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που προµηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και 
αµεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό µαζί µε το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκοµιστεί 
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός 
αριθµός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισµού και ο σειριακός αριθµός του µηχανήµατος, ή τα 
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό. 

17. Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται κατά το αίτηµα πληρωµής 
εκτός των άλλων και το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά 
εµβάσµατα, δηλαδή: 

• Εντολή έκδοσης εντάλµατος / γραµµατίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος 
καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού 

• Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου 
παραστατικού. 
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3.7. ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 Παρεµβάσεις ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

∆ΡΑΣΗ 1
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-5) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην Περιοχή Παρέµβασης  υπάρχει ένα τεράστιο απόθεµα στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
που δεν υπακούει σε καµία συνολική οργάνωση και αξιοποίηση του σε αναβαθµισµένες υπηρεσίες 
εφόσον το υφιστάµενο τουριστικό προϊόν της ΠΠ (πλην της επισκεψιµότητας στον αρχαιολογικό χώρο 
των Φιλίππων), προσανατολίζεται προς το µαζικό τουρισµό στις παραθαλάσσιες περιοχές 
Ελευθερών και Ορφανού που  αναπτύσσεται κυρίως σε µέσης προς χαµηλή ποιότητας ξενοδοχειακές 
υποδοµές, περιορισµένης ανταγωνιστικότητας και υψηλού βαθµού εποχικότητας. 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ιδρύσεις  η επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί υποδοµών 
διανυκτέρευσης σε λειτουργικές µορφές καταλυµάτων  υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών ΑΑΤ και 
Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού, οι σχετικές 
παρεµβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της δυναµικότητάς τους µέχρι το 
όριο των 40 κλινών, µε προσθήκη καθ’  ύψος ή και κατ’ επέκταση. 
Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που διαµορφώθηκε στο 
Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη δαπάνη κατασκευής και 
εξοπλισµού και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 600.000 € και έως 40 κλίνες. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 
L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό 800/2008. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

 

∆ΡΑΣΗ 2
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-6) 

ΤΙΤΛΟΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Σε συνέχεια της προηγούµενης δράσης και στην κατεύθυνση της οργάνωσης του τουριστικού 
προϊόντος είναι ανάγκη να δηµιουργηθούν ποιοτικές υποδοµές εστίασης συνδεδεµένες µε την 
Αγροτουριστική προσφορά της Υπαίθρου. 
Ιδιαίτερα η τοπική γαστρονοµία µπορεί να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιµο Αγροτουριστικό Προϊόν σε 
άµεση σύνδεση µε τις προσφερόµενες Αγροτουριστικές Υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται στις 
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Αγροτικές περιοχές σε συνεκτική σχέση µε τα τοπικά ονοµαστά προϊόντα που αποτελούν την βάση 
αυτής της Γαστρονοµίας, ανατροφοδοτώντας την υφιστάµενη επισκεψιµότητα και αναπτύσσοντας 
παραπέρα αυτήν.  
Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που διαµορφώθηκε στο 
Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 
Πλέον των ανωτέρω και εφόσον η ανάπτυξη της τοπικής Γαστρονοµίας είναι συνυφασµένη µε τις 
παραδοσιακές συνταγές και τα τοπικά προϊόντα που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την Ύπαιθρο 
υπάρχουν κίνητρα πριµοδότησης  για την χωροθέτηση των εν λόγω επιχειρήσεων εκτός παραλιακής 
ζώνης µε προτεραιότητα τους ορεινούς οικισµούς 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% και µέχρι ανώτατου ύψους 
επένδυσης 300.000 €. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 
L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό 800/2008. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

 

∆ΡΑΣΗ 3
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-8) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του τουρισµού, (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές 
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην ΠΠ υπάρχουν µεγάλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σηµαντικών εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού. Η ανάπτυξη του Αγροτουρισµού (δηλαδή όλων των εναλλακτικών µορφών τουρισµού) 
αποβλέπει στην ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και φυσικού πλούτου 
και στην ανατροφοδότηση του τουριστικού δυναµικού σε όλη την ΠΠ.  

� Η δηµιουργία ή ο εκσυγχρονισµός µονάδων εναλλακτικού τουρισµού, όπως ορειβασία, 
trekking, canyoning, mountain bike, ιπποτουρισµός, πίστες αναρρίχησης, ανεµοπτερισµός, 
καταδυτικά κέντρα, κλπ.  

� H δηµιουργία επισκέψιµων χώρων γευσιγνωσίας αγροτικών προϊόντων (κρασί, λάδι, 
τσίπουρο κλπ)  καθώς και  χώρων αθλοπαιδιών 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που θα αποσκοπούν:  

• στην εξασφάλιση επισκεψιµότητας και εκτός της τουριστικής περιόδου, µε τη δηµιουργία 
ελκυστικών και πρωτότυπων τουριστικών προϊόντων (π.χ. διαδροµές για παιδιά µε στόχο την 
περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση)  

• στην προβολή και προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων υπαίθρου µέσα από την 
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού,  

 
Προς αυτήν την κατεύθυνση πριµοδοτούνται επιπλέον οι ανάλογες παρεµβάσεις-δραστηριότητες που 
χωροθετούνται εντός περιοχών NATURA (π.χ παραποτάµιες δραστηριότητες στα Στενά Νέστου, 
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ποδηλατικές διαδροµές, ανεµοπτερισµός κ.λ.π. στο Παγγαίο) καθώς και εναλλακτικές δραστηριότητες 
εντός των  Τ.∆. µε έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον του ∆ήµου Φιλίππων (Τ.∆. Κρηνίδων, Φιλίππων, 
Πολύστυλου και Λυδίας). 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% και µέχρι ανώτατου ύψους 
επένδυσης 300.000 €. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 
L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό 800/2008. 

• Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

 

∆ΡΑΣΗ 4
η
 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-9) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για 
τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Για την εξοικονόµηση της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων του Υποµέτρου, καινοτοµική 
προσέγγιση είναι η αξιοποίηση δυνατοτήτων που παρέχονται για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακή αυτονοµία, ειδικά λόγω της επισφάλειας που παρουσιάζεται από την έλλειψη επάρκειας 
των υποδοµών ενέργειας στην ΠΠ ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. 

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται: 

• η πιλοτική εφαρµογή ΑΠΕ σε καταλύµατα, µε απώτερο στόχο να προωθηθεί η χρήση τους, 
τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την εξοικονόµηση κόστους των 
επιχειρήσεων, 

• η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακής και αιολικής, µέσω φωτοβολταϊκών 
πάνελ ή ανεµογεννητριών), για αυτοκατανάλωση, προκειµένου να µειώσουν το κόστος 
λειτουργίας,  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 
L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό 800/2008. 
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•  Ποσοστό Ενίσχυσης – Πηγές Χρηµατοδότησης 

∆ηµόσια ∆απάνη Κοινοτική Συµµετοχή 

ΕΓΤΑΑ (% επι Τ.∆) 

Εθνική Συµµετοχή  

(% επι Τ.∆) 

Ιδιωτική Συµµετοχή 

60,00% 80,00% 20,00% 40,00% 

Η ανωτέρω ένταση ενίσχυσης παραµένει ως έχει, και µετά τις 31/12/2010 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης 

Η ∆ράση µπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την Περιοχή Παρέµβασης. Στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι 
επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών 
διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

Εξαιρούνται επίσης οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται εντός της 
Περιοχής Παρέµβασης. 

 

3.8. Επιλέξιµες ∆απάνες – Προϋποθέσεις υλοποίησης 
 

• Επιλέξιµες ∆απάνες 

∆ράσεις L313-5, L313-6, L313-8, L313-9 

1. ∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών, υδραυλικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ. 

2. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες µεταφοράς 
και εγκατάστασης. 

4. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών µόνο για τις 
περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισµού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για 
δραστηριότητες περιήγησης. 

5. ∆απάνες αγοράς οχηµάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού µε σκοπό τη µεταφορά 
ειδικού εξοπλισµού και εφόσον τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους. 

6. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, δαπάνες 
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας και 
οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

7. ∆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. 

• Μη Επιλέξιµες ∆απάνες 

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 
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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. 

 

• Όροι περιορισµοί και προϋποθέσεις υλοποίησης: (ΚΥΑ 401/ 10.03.2010, ΚΥΑ 

2974/08.04.2009  και η 1
η 

τροποποίηση της µε αριθ. 3427/09.06.2010, και όροι του Π.Α.Α 

1. Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που αφορούν την βελτίωση και 
οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της 
επισκεψιµότητας της περιοχής παρέµβασης, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και την 
προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής παρέµβασης.  

2. Οι επενδύσεις των υποδοµών διανυκτέρευσης και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων θα 
υλοποιηθούν υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/08-04-2009 
(ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) των Υπουργών Α.Α.Τ &Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

3. Ειδικότερα όσον αφορά την δράση L313-5, και για περιπτώσεις εκσυγχρονισµού υποδοµών 
διανυκτέρευσης οι σχετικές παρεµβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της 
δυναµικότητάς τους µέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω, µε  προσθήκη καθ΄ ύψος ή/και επέκταση. 

4. Οι παρεµβάσεις του υποµέτρου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

 

• Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων 

1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράµµατος πραγµατοποιείται µε διαφάνεια και µε τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική µε το είδος του έργου και τη φύση του 
δικαιούχου νοµοθεσία, τα προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή 
του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συµβάσεων του υπογράφονται µεταξύ 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και µεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και δικαιούχων.  

2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε δεν µπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο µέτρου 41 του τοπικού 
προγράµµατος.  

3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (Αναπτυξιακή Εταιρεία) µε σύµβαση εργασίας ή έργου 
δεν αποδέχονται άµεσα ή έµµεσα από το δικαιούχο την ανάθεση του συνόλου ή µέρους έργου που 
εντάσσεται στο µέτρο 41.  

4. Στο πλαίσιο του µέτρου 41 οι µέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δηµόσια 
δαπάνη των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  

5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, 
νοµικά πρόσωπα αυτών και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δηµόσια δαπάνη των οποίων 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% της δηµόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (µέτρο 
41). Ωστόσο, η δηµόσια δαπάνη έργων µε δικαιούχους ΟΤΑ, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% της 
δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 41.  

6. Η ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συµπίπτει µε αυτή της έγκρισης του 
τοπικού προγράµµατος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Ειδικότερα, για το 
µέτρο 41 ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Για τα υποµέτρα L123α, L321, L322, L323, 
καθώς και για τις παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα του υποµέτρου L313 µπορούν να γίνουν 
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αποδεκτές αµοιβές εκπόνησης µελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης.  

7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριµένη από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
µελέτη, όπως αυτή περιλαµβάνεται στη σύµβαση µεταξύ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και δικαιούχου και τηρώντας 
όλες τις επίσηµες προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  

Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της µελέτης θα 
πρέπει, προκειµένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουµένως από την 
ΑΝ.ΚΑ Α.Ε η σχετική τροποποίηση µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το 
χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσµατικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του.  

Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, η τελευταία αποστέλλει την 
τροποποιηµένη µελέτη στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ, η οποία µπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις 
της, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, εντός 20 ηµερών. 

Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εµβαδά, όγκοι, 
δυναµικότητες) επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισµός ισχύει ανεξάρτητα 
αν ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόµενα. 

8. Τα ενισχυόµενα έργα πρέπει: 

i) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ να 
µην υποστούν σηµαντική τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005,  

ii) για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ 
να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008,  

iii) για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωµή τους, εφόσον πρόκειται για 
παρεµβάσεις εκτός ΜΜΕ και για παρεµβάσεις του υποµέτρου 123α να διατηρηθούν στην περιοχή 
LEADER, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ.  

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόµενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σηµείων (i), (ii) 
& (iii) ανωτέρω, το σχετικό αίτηµα, µε εξαίρεση την τροποποίηση της µελέτης της παραγράφου 7 
ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το 
οποιασδήποτε φύσης οικονοµικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συµµετοχής του. Σε περίπτωση µεταβίβασης παγίων 
περιουσιακών στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα από 
άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα δε δικαιολογείται 
η εκµίσθωση παγίων στοιχείων του έργου.  

iv) να µην έχουν χρηµατοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.  

Στις περιπτώσεις µη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας 
επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία 
αποπληρωµής του έργου του να καλύψει τις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύµβαση 
µε την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.  

10. Για τα έργα που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων τηρούνται τα προβλεπόµενα 
στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) ως προς την προέγκριση δηµοπράτησης, προέγκριση 
σύµβασης και προέγκριση τροποποίησης σύµβασης  ΑΠΕ.  

11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η 
σύµβαση µεταξύ ΟΤ∆ και δικαιούχου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Σ∆Ε του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, 
δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 18 της παρούσας.  

12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί 
επεξηγηµατική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδοµής, το συνολικό κόστος των οποίων 
υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφηµιστικά πλαίσια. 

13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:  

• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, η σύµβαση µε 
την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε,  

• οι εγκεκριµένες µελέτες,  

• οι βεβαιώσεις και άδειες νοµιµότητας υλοποίησης και λειτουργίας,  

• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης συµβάσεων,  
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• οι επιµετρήσεις από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,  

• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά 
την ειδική σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε,  

• τα Αιτήµατα Πληρωµής του δικαιούχου και τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε 
(προκαταβολών και δαπανών),  

• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιµολόγιο),  

• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την υλοποίηση του έργου.  

14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να 
επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκοµίζοντας 
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. 
και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 
χρηµατοδοτούµενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη 
µετά από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η τελική πληρωµή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον 
Οργανισµό Πληρωµών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω 
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος 
κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το 
οποίο καθορίζονται οι οικονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005.  

15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ 
σχετικά µε την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε µορφή ανάλογη µε την κατά περίπτωση ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υποχρεωτικά 
τηρούν και παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 
επιχορηγήσεις µε ιδιαίτερη λογιστική µερίδα στα βιβλία τους, µε τις κατάλληλες λογιστικές 
αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το 
επενδυτικό σχέδιο.  

Εσφαλµένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά 
περίπτωση, σηµαντικές παρατυπίες και επιφέρουν ενδεχοµένως δηµοσιονοµικές διορθώσεις 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

16. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που προµηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και 
αµεταχείριστος. Για το σκοπό αυτό µαζί µε το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να προσκοµιστεί 
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός 
αριθµός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισµού και ο σειριακός αριθµός του µηχανήµατος, ή τα 
στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό. 

17. Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται κατά το αίτηµα πληρωµής 
εκτός των άλλων και το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά 
εµβάσµατα, δηλαδή: 

• Εντολή έκδοσης εντάλµατος / γραµµατίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος 
καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού 

• Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου 
παραστατικού. 
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3.9. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
                   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ -  ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ 

 

ΜΕΤΡΑ / ΥΠΟΜΕΤΡΑ / ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

Κοινοτική 
Συµµετοχή 

Εθνική 
Συµµετοχή 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 1.400.000 € 700.000 € 560.000 € 140.000 € 700.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 1.400.000 € 700.000 € 560.000 € 140.000 € 700.000 € 

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 800.000 € 480.000 € 384.000 € 96.000 € 320.000 € 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 300.000 € 180.000 € 144.000 € 36.000 € 120.000 € 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων. 600.000 € 360.000 € 288.000 € 72.000 € 240.000 € 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  300.000 € 180.000 € 144.000 € 36.000 € 120.000 € 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 200.000 € 120.000 € 96.000 € 24.000 € 80.000 € 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 300.000 € 180.000 € 144.000 € 36.000 € 120.000 € 

L311-8 Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) 
µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 150.000 € 90.000 € 72.000 € 18.000 € 60.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 2.650.000 € 1.590.000 € 1.272.000 € 318.000 € 1.060.000 € 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί  Βιοτεχνικών µονάδων  600.000 € 360.000 € 288.000 € 72.000 € 240.000 € 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  300.000 € 180.000 € 144.000 € 36.000 € 120.000 € 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την α΄ µεταποίηση  450.000 € 270.000 € 216.000 € 54.000 € 180.000 € 

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την ίδια κατανάλωση. 150.000 € 90.000 € 72.000 € 18.000 € 60.000 € 

L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 83.333 € 50.000 € 40.000 € 10.000 € 33.333 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 1.583.333 € 950.000 € 760.000 € 190.000 € 633.333 € 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης. 1.500.000 € 900.000 € 720.000 € 180.000 € 600.000 € 
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L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Χώρων εστίασης και αναψυχής. 450.000 € 270.000 € 216.000 € 54.000 € 180.000 € 

L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου, (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές 
τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 333.333 € 200.000 € 160.000 € 40.000 € 133.333 € 

L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων(που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την ίδια κατανάλωση. 150.000 € 90.000 € 72.000 € 18.000 € 60.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 2.433.333 € 1.460.000 € 1.168.000 € 292.000 € 973.333 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 8.066.666 € 4.700.000 € 3.760.000 € 940.000 € 3.366.666 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8.066.666 € 4.700.000 € 3.760.000 € 940.000 € 3.366.666 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

4.1. Ενισχυόµενοι τοµείς της ∆ράσης 123α «Αύξηση της αξίας των 
Γεωργικών Προϊόντων» 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ 

∆ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, µονάδων 
τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων. 

∆ράση 1.4.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. 

∆ράση 1.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο την προστασία της 
δηµόσιας υγείας. 

∆ράση 1.6.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία -κονσέρβες 
κ.λπ.). 

 

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. 

∆ράση 3.1.4: Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 
τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά 
κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων. 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ 

∆ράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 
µονάδων τυποποίησης - επεξεργασίας - µεταποίησης - συσκευασία µελιού. 

∆ράση 4.2.: Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης - συσκευασίας µελιού µόνο σε ορεινές - 
νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης - επεξεργασίας - µεταποίησης 
βιολογικού µελιού. 

∆ράση 4.3.: Ίδρυση - εκσυγχρονισµός - επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για παραγωγή 
σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 

Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία επιλεξιµότητας του 
Καν. 797/2004. 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ: ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
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ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 

∆ράση 5.1.:  Ίδρυση - επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

∆ράση 5.2.:  Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

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

∆ράση 5.4.:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών. 

6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

∆ράση 6.1.: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε εγκαταστάσεις 
αερισµού ή µε ψυχρό αέρα. 

∆ράση 6.2.:   Εκσυγχρονισµός - βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.  

∆ράση 6.3.:   Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών. 

∆ράση 6.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξηραντηρίων δηµητριακών. 

∆ράση 6.5.: Συµπλήρωση - εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφισταµένων 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων προκαθορισµού ξήρανσης & 
ψύξης. 

∆ράση 6.6.:   Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας - τυποποίησης ρυζιού. 

∆ράση 6.7.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων αποφλοίωσης 
ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής επεξεργασίας και τυποποίησης - 
συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση. 

∆ράση 6.8.:   Ίδρυση 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 9.3.: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων 
συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, 
πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών: 

 

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. 

γ) Ίδρυση νέων µονάδων χυµοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας. 

δ) Αποξηραµένων φρούτων 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξήρανσης φρούτων 
(δαµάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.). 

ε) Ίδρυση - εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής µαρµελάδων και 
γλυκών κουταλιού. 

στ) Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, χυµοποίησης 
εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

• τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 

• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

∆ράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισµός και επέκταση 
µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά : 

• στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και 

• στην παραγωγή νέων προϊόντων 

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. 
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∆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. 

∆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. 

IV. 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 & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

∆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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4.2. Πίνακας καλυπτόµενων τοµέων 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 311 

Κ.Α.∆. 2008 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

55 Καταλύµατα* 

56 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

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 
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20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασµάτων πλύσης και καθαρισµού 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών 

20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

3.13.1 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 

79.1 ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδιών 

77.21.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισµού 

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 ∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

93.11 Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

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 
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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 
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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 ∆ραστηριότητες 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 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 

 

 

 


