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Υπομέτρο L123:  

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» 

 

Τίτλος Δράσης :  

«L123-α  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Μέσω της δράσης ενισχύονται οι κλάδοι πού αναφέρονται στο Παράρτημα 

ΙΙΙ της ΚΥΑ 401/10-3-2010 μαζί με τις τροποποιήσεις αυτής και 

παρατίθενται παρακάτω.  

Ενδεικτικά η ομάδα λαμβάνοντας υπόψη την περιοχής εφαρμογής του 

προγράμματος ενισχύει :   

 Τη δημιουργία τυροκομείων σε ορεινές περιοχές όπου υπάρχει 

επάρκεια γάλακτος 

 Τη μετεγκατάσταση τυροκομείων που βρίσκονται μέσα σε οικισμούς 

 Τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων τυποποίησης και 

επεξεργασίας μελιού  

 Την ίδρυση ελαιουργείων για επεξεργασία βιολογικής α’ ύλης 

 Την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό τυποποιητηρίων ελαιολάδου, ονομασίας 

προέλευσης  

 Την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων τυποποίησης και 

συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών  

 Την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων επεξεργασίας  επιτραπέζιας 

ελιάς για συσκευασίες καταναλωτή  

 Την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων επεξεργασίας και 

τυποποίησης αρωματικών φυτών (π.χ. λάβδανος)  

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη 
Ίδια Συμμετοχή 

1.151.621,44 € 575.810,72 € 575.810,72 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης  
Η δράση αφορά όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος  

Δικαιούχοι Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 500.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση 
ισχύουν  τα ακόλουθα : 

Ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων 

που καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της συνθήκης (εξαιρουμένων των 

αλιευτικών προϊόντων) καθώς και των προϊόντων της δασοκομίας κατά 

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

Η δράση αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ , που πληρούν, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης, τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή 

διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση 
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των δασών.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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.  

Επίσης  

 Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

του μέτρου 123α, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ  

 Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου τόσο οι πρώτες ύλες όσο 

και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που 

καλύπτεται από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης  

 Δεν παρέχεται στήριξη στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη 

μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίες.  

 Οι κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο 

της δράσης «Αύξηση της αξίας γεωργικών προϊόντων» αναφέρονται 

στο παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 401/10-3-2010  

Από τη δράση 
αποκλείεται η ενίσχυση 
: 

 Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που 

προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.  

 Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή 

υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 

καθώς και του μελιού 

 Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου 

 Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα  

 Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους 

στα πλαίσια του ΚΟΑ 

 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών προϊόντων» 

α) Επιλέξιμες δαπάνες: 

1. διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

2. κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

3. προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου 

και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που 

εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. 

4. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της 

συνολικής επένδυσης. 



«Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή» - 2η πρόσκληση - 

 Σελίδα 4 
 

5. αγορά καινούριων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του 

γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούριων 

οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου  

6. γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας 

δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία 

αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 

(συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 

10% του συνόλου του προϋπολογισμού. 

7. δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται 

από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, 

οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. 

8. αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για 

σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

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

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

1. Αγορά οικοπέδου. 

2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή 

καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 

3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό 

υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 

του δικαιούχου της επένδυσης. 

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

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

προηγούμενη παράγραφο. 

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

σημείο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 

8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 

9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων 

κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων. 

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

ανωτέρω. 

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

αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και 

δύνανται να ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι 

επιλέξιμη δαπάνη. 
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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. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει 

περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 

21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. 

22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και 

κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα 

θέση. 

Παράρτημα ΙΙΙ, ΚΥΑ 401/10-3-2010 «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της 

δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»  

 

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ 

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, 

μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων. 

Δράση 1.4.:  Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών 

και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της 

παραγωγής. 

Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με 

στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας 

(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κ.λπ.). 

 

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 

Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω 

επάρκειας γάλακτος. 
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Δράση 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.  

Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων 

προϊόντων γάλακτος. 

Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων 

παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. 

Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση, μονάδων αξιοποίησης 

παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος.  

 

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 

Δράση 3.1.1.:  Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  

Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 

μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με 

βάση τα αυγά. 

Δράση 3.1.4: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 

τυποποιούνται με  βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές 

εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων. 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 

Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - 

συσκευασία μελιού. 

Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε 

ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης 

– επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού. 

Δράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για 

παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ. 

Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα 

πεδία επιλεξιμότητας του Καν. 797/2004. 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

Δράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

Δράση 5.3. Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.  

Δράση 5.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης 

σαλιγκαριών.  

 

6. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με 

εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.  
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Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 

Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών. 

Δράση 6.4.:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντήριων 

δημητριακών. 

Δράση 6.5.: Συμπλήρωση – εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων 

προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης. 

Δράση 6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.  

Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων 

αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και 

υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση.  

Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων. 

Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 

 

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α) Ελαιόλαδο 

Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  

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.  

Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - 

συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

Δράση 7.3.:  Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή 

επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση 

της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. 

Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς 

αύξηση της δυναμικότητας. 

Β) Άλλα Έλαια 

Δράση 7.5: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή 

χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών 

σπορελαιουργίας. 

 

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 

Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της 

δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 

Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών 

εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της 

ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της 

δυναμικότητας. 

Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 
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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.  

Δράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε 

οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους. 

 

9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

I. Στο επίπεδο της εμπορίας 

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

αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και 

ξηρών καρπών. 

Δράση 9.3.: 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 

Δράση 9.7.: Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας 

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, 

κυρίως όσον αφορά: 

 τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

 την παραγωγή νέων προϊόντων 

χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

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

κ.λπ.) 

α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα  

 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση 

υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, 

βιομηχανικών ροδάκινων 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 

ροδάκινων 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. 
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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. 

Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, 

εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 

μονάδων, κυρίως όσον αφορά :  

 στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και  

 στην παραγωγή νέων προϊόντων  

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

μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών 

λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 

Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης 

υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα 

μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και 

ζωοτροφών. 

Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. 

Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και 

μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, 

νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ. 

Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 

α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

υφισταμένων μονάδων. 

β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και 

σταφίδων. 

III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 

Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς 

αύξηση δυναμικότητας. 

Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή 

και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων. 

Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές 

περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση 

δυναμικότητας. 

ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων 

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

μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη 
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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  

 

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 

Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση 

υφισταμένων μονάδων. 

α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών 

ανθέων και γλαστρικών. 

β) Ίδρυση ξηραντήριων ανθέων. 

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

από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 

 

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων 

επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  

 

13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Δράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών 

και φαρμακευτικών φυτών. 

Δράση13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και 

επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 

2081/92, 2082/92 και Καν.(ΕΚ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και 

αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 
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 Υπομέτρο L311: 

«Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» 

 

Τίτλος Δράσης : 

 «L311-2  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Μέσω της δράσης η Ομάδα προωθεί :  

 

 Την  ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής  

 Τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υφιστάμενων χώρων  

εστίασης και αναψυχής  

 Τη δημιουργία / εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων 

 

Στην περιοχή και ιδιαίτερα στους οικιστικούς τουριστικούς πόλους υπάρχει 

πληθώρα χώρων εστίασης, ενώ σε όλη την περιοχή υπάρχουν παραδοσιακά 

καφενεία, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ανακαινισθεί.  

 

Η ΟΤΔ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην δράση γιατί με ενέργειες χαμηλού 

κόστους μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα. Στην περιοχή, όπως και σε όλη την Κρήτη άλλωστε, η 

διατροφή μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό τουριστικό πόρο (λόγω της 

διεθνούς αναγνώρισης των ευεργετημάτων της κρητικής διατροφής). Η 

ΟΤΔ στο πλαίσιο της LEADER+, οργάνωσε και προώθησε τη δημιουργία 

πιλοτικών χώρων εστίασης με την επωνυμία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ». Η 

ιδιαιτερότητα τους είναι ότι έχουν ενιαίο menu με εδέσματα της κρητικής 

κουζίνας και προωθούν τα εποχικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτής της 

δράσης (αλλά και της δράσης L313-6) η ΟΤΔ θα εμψυχώσει για τη 

δημιουργία παρόμοιων χώρων ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη 

κρίσιμη μάζα που θα δημιουργεί στο επισκέπτη την αίσθηση της 

ιδιαιτερότητας της κρητικής διατροφής. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

100.000,00 € 

 

50.000,00 € 50.000,00 € 
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Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης : 

Από τη δράση, ως προς τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των χώρων 

εστίασης και αναψυχής, εξαιρούνται  

 Η Τοπική Κοινότητα Πανόρμου και  

 ο οικισμός  Μπαλί της Τοπικής Κοινότητας Μελιδονίου του Δήμου 

Μυλοποτάμου.  

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση εφόσον οι 

προτεινόμενες επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία  πιλοτικών  χώρων 

εστίασης (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ).  

Η εξαίρεση ισχύει για τους παρακάτω λόγους : 

1. Στόχος της ΟΤΔ όπως περιγράφηκε και στην πρόταση της, είναι η 

ανάπτυξη εναλλακτικού αγροτουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση 

υποδομών στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη καθώς και ενέργειες 

αξιοποίησης της καλοκαιρινής επισκεψιμότητας της παραλιακής ζώνης. 

2. Οι παραπάνω περιοχές έχουν ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα 

και σχετικά ικανοποιητικό αριθμό χώρων εστίασης για να καλύψουν τις 

ανάγκες που προκύπτουν.  

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων η δράση 

περιλαμβάνει όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 

προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόλους 

όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ. Ανωγείων,   

 T.K. Αξού,  

 T.K. Μαργαριτών, 

 T.K. Μελιδονίου  

 Δ.K. Ζαρού,   

 T.K. Βώρων  

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Τ.Κ. Επισκοπής, 

 Τ.Κ. Γαράζου,  

 Τ.Κ. Κρουσώνα,  

 Τ.Κ. Φουρφουρά  

 Τ.Κ. Αμαρίου,   

 Τ.Κ. Μαράθου,  

 Τ.Κ Γέργερης 

Δικαιούχοι 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. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι  300.000,00 €   

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 
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Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 

σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που 

υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις 

δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, 

βιοτεχνία κ.λπ.).  

 

Σε ότι αφορά τους πιλοτικούς χώρους εστίασης, στο πλαίσιο της 

δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα χρησιμοποιηθούν οι 

προδιαγραφές που είχαν προκύψει μετά από σχετική μελέτη 

εμπειρογνωμοσύνη για  την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος 

LEADER PLUS. Στόχος της Ομάδας είναι να υπάρξει συνέχεια της δράσης με 

την δημιουργία ή προσαρμογή όσο των δυνατόν περισσότερων χώρων 

εστίασης σε χώρους με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των 

«ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ».  

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ [Προδιαγραφές για την 

ίδρυση πιλοτικών χώρων εστίασης με την επωνυμία «Ψηλορείτη Γεύσεις»] 

 

Τα παραδοσιακά καφενεία ανέκαθεν αποτελούσαν και αποτελούν για την 

περιοχή ένα από τα βασικότερα σημεία συνάθροισης του τοπικού 

πληθυσμού όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά και για τη συζήτηση 

των θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Η ΟΤΔ θέλοντας να 

συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά 

και στην αισθητική τους βελτίωση έχει συντάξει ανάλογες προδιαγραφές. 

Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για την 

ένταξη των εν δυνάμει τελικών αποδεκτών αλλά και προκειμένου να 

αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες ως προς τον όρο «παραδοσιακό».  

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ [Προδιαγραφές για 

την ίδρυση και εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων] 

 

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Τίτλος Δράσης  

«L311-6  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Μέσω της δράσης η Ο.Τ.Δ. προωθεί : 

1. Τη  δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών 

προϊόντων. Η  δημιουργία αυτών των χώρων θα αυξήσει τη δυνατότητα 

πώλησης των προϊόντων από πολλές μικρές επιχειρήσεις και γυναικείους 

συνεταιρισμούς που δεν έχουν την δυνατότητα της εισδοχής σε μεγάλες 

αγορές. Παράλληλα θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

προώθησης του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής και θα 

συμβάλλει στην βελτίωση της εικόνας της. 

Η δημιουργία αυτών των χώρων θα γίνει βάσει συγκεκριμένων 
προδιαγραφών που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
2.  Τη δημιουργία / εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, ο καλλωπισμός και 
άλλες που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων και συμβάλλουν 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην 
συγκράτηση του πληθυσμού τους ιδιαίτερα του γυναικείου. Ενδεικτικά 
αναφέρονται επιχειρήσεις όπως φροντιστήρια ξένων γλωσσών, 
στεγνοκαθαριστήρια, κουρεία, κομμωτήρια, κ.α. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

100.000,00 € 

 

50.000,00 € 50.000,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης  

Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων που αφορούν την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων και  συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του 
προγράμματος.  
 
Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία χώρων πώλησης 
χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή 
εφαρμογής του προγράμματος με προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν 
δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 
Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ. Ανωγείων,   

 T.K. Αξού,  

 T.K. Μαργαριτών, 

 T.K. Μελιδονίου  

 Δ.K. Ζαρού,   

 T.K. Βώρων  

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Τ.Κ. Επισκοπής, 

 Τ.Κ. Γαράζου,  

 Τ.Κ. Κρουσώνα,  

 Τ.Κ. Φουρφουρά  

 Τ.Κ. Αμαρίου,   

 Τ.Κ. Μαράθου,  

 Τ.Κ Γέργερης 
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Δικαιούχοι 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. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

 Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, 
που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και 
διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής 
τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με 
τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λπ.).  

 Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 

 Για τους χώρους πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων θα 
τηρηθούν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI [ 
Προδιαγραφές για τη δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης 
χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων ] 
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Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του Υπομέτρου L311 

 

α) Επιλέξιμες Δαπάνες  

α1) Δράσεις  L311-2, L311-6 

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 

με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του 

λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 

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. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η 

αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων 

υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ. στην περίπτωση που η 

χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης  

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

διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που 

καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης 

για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του 

συνολικού κόστους. 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 

του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για 

κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι 
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επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του 

συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

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

του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την 

προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

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

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 

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

τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από 

χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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Υπομέτρο L312: 

«Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

 

Τίτλος Δράσης : 

 «L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή υπάρχει πλήθος πολύ μικρών επιχειρήσεων σε 

ολιγάριθμους κλάδους με πολύ σημαντική συμμετοχή στην τοπική 

οικονομία, οι οποίες δρουν υποστηρικτικά και αξιοποιούν τοπικούς 

φυσικούς πόρους.  

Στην παρούσα δράση περιλαμβάνεται η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός 

επιχειρήσεων των παραπάνω κλάδων.   

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος  

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του  συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός 
αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του άξονα 1 του ΠΑΑ και τα 
υπομέτρα L123 και L313 του άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 

 

 



«Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή» - 2η πρόσκληση - 

 Σελίδα 19 
 

Τίτλος Δράσης : 

  «L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Μέσω της δράσης η Ο.Τ.Δ. προωθεί : 

1. Τη  δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών 

προϊόντων. Η  δημιουργία αυτών των χώρων θα αυξήσει τη δυνατότητα 

πώλησης των προϊόντων από πολλές μικρές επιχειρήσεις και γυναικείους 

συνεταιρισμούς που δεν έχουν την δυνατότητα της εισδοχής σε μεγάλες 

αγορές. Παράλληλα θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

προώθησης του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής και θα 

συμβάλλει στην βελτίωση της εικόνας της. 

Η δημιουργία αυτών των χώρων θα γίνει βάσει συγκεκριμένων 

προδιαγραφών που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

2.  Τη δημιουργία / εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, ο καλλωπισμός και 
άλλες που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων και συμβάλλουν 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην 
συγκράτηση του πληθυσμού τους ιδιαίτερα του γυναικείου. Ενδεικτικά 
αναφέρονται επιχειρήσεις όπως φροντιστήρια ξένων γλωσσών, 
στεγνοκαθαριστήρια, κουρεία, κομμωτήρια, κ.α. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

240.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 
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Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: 

Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών σε ενδεικτικούς τομείς εφαρμόζεται σε ολόκληρη την 
περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.  
 
Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία χώρων πώλησης 
χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή 
εφαρμογής του προγράμματος με προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν 
δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 
Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ. Ανωγείων,   

 T.K. Αξού,  

 T.K. Μαργαριτών, 

 T.K. Μελιδονίου  

 Δ.K. Ζαρού,   

 T.K. Βώρων  

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Τ.Κ. Επισκοπής, 

 Τ.Κ. Γαράζου,  

 Τ.Κ. Κρουσώνα,  

 Τ.Κ. Φουρφουρά  

 Τ.Κ. Αμαρίου,   

 Τ.Κ. Μαράθου,  

 Τ.Κ Γέργερης 
Δικαιούχοι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, 

που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 
800/2008 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

 Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, 
εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του άξονα 1 του ΠΑΑ 
και τα υπομέτρα L123 και L313 του άξονα 4 του ΠΑΑ.  

 Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 

 Για τους χώρους πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων θα 
τηρηθούν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI [ 
Προδιαγραφές για τη δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης 
χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων ] 
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Τίτλος Δράσης : 

  «L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 

διατροφής μετά την α’ μεταποίηση» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που παράγουν 

είδη τροφίμων μετά την πρώτη μεταποίηση.  

Στην παρούσα δράση περιλαμβάνεται η ίδρυση νέων αλλά και ο 

εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων γυναικείων 

συνεταιρισμών, γιατί συμβάλλουν στην απασχόληση των γυναικών που 

αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του τοπικού σχεδίου, αλλά και 

στην δημιουργία τοπικών ποιοτικών προϊόντων. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος  

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός 
αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του άξονα 1 του ΠΑΑ και τα 
υπομέτρα L123 και L313 του άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Τίτλος Δράσης : 

  «L312-5  5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Είναι προφανές ότι σε περιοχές με χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά της 

περιοχής του Ψηλορείτη, η συνεργασία είναι μια παράμετρος ζωτικής 

σημασίας για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παραγωγικών τους 

δυνατοτήτων. Σημαντική παράμετρος στην αναγκαιότητα για συνεργασία 

αποτελεί επίσης ότι ο «χώρος», το σύνολο δηλαδή των κοινωνικών και 

οικονομικών παραμέτρων μιας μικρής, αγροτικής περιοχής,  συντελεί 

καταλυτικά στην γενικότερη εικόνα των προϊόντων και υπηρεσιών της.  

Για αυτό το σκοπό στην LEADER+  έγινε δυνατή η σύσταση ενός δικτύου 

επιχειρήσεων, με την εμψύχωση και καθοδήγηση της ΟΤΔ, με τη νομική 

μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία συμμετέχουν 70 περίπου 

φορείς και επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της τοπικής οικονομικής 

δραστηριότητας (τυροκομεία, συνεταιριστικές ενώσεις, αγροτουριστικά 

καταλύματα, πολιτιστικοί φορείς, χώροι εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.) και ήδη 

απασχολεί ένα άτομο με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.  

Επίσης το δίκτυο σε συνεργασία με την ΟΤΔ , διαχειρίζεται το τοπικό σήμα 

«ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗ» μέσα από την κατάρτιση ενός τοπικού συμφώνου 

ποιότητας. 

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού 

και επέκτασης των δραστηριοτήτων του υπάρχοντος δικτύου, χωρίς να 

αποκλείεται η δημιουργία νέων δικτύων σε άλλους τομείς.  

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

35.000,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης : Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος 

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

Ύψος παρεμβάσεων Το συνολικό κόστος της επένδυσης μπορεί να φτάσει μέχρι : 

 300.000,00 € ή  

 100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την 
προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 

Ποσοστό επιχορήγησης 50 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός 
αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του άξονα 1 του ΠΑΑ και τα 
υπομέτρα L123 και L313 του άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δράση αποτελεί η εξασφάλιση από το 
δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του 
δικτύου  με πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του 
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συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιούνται στην  περιοχή παρέμβασης του τοπικού 
προγράμματος, σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και 
δραστηριότητες που 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.Δ. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
σύσταση διακριτού νομικού προσώπου.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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1.1.1 Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του Υπομέτρου L312 

 

α) Επιλέξιμες Δαπάνες 

α1) Δράσεις L312-1, L312-2, L312-3 

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, 

υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 

με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του 

λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

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. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η 

αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων 

υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η 

χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.  

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

διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που 

καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά 

όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων 

αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους. 

α2) Δράση L312-5: "Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των 

κλάδων της τοπικής οικονομίας" 

1. Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών 

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός 

και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού 

προσώπου. 

3. Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων 

υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, 

αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ. 
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4. Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των 

προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου. 

5. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, 

αξιοποίηση του διαδικτύου, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των μελών 

του. 

6. Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων 

εφαρμογών. 

β) Μη επιλέξιμες Δαπάνες 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται 

στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για 

κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι 

επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του 

συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την 

προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

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

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 

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

τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού 

από χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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Υπομέτρο L313: «Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων» 

 

α) Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα 

 

 Τίτλος Δράσης :  

«L313-1  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Σε όλη την έκταση του ορεινού Ψηλορείτη έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια διάφορες οικοτουριστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες που 

στόχο έχουν να προβάλουν τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος 

του βουνού και να πληροφορήσουν τον επισκέπτη για την αξία του.  

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές αφορούν σε χάραξη και 

σήμανση μονοπατιών, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, ανάδειξη 

συγκεκριμένων μνημείων του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, 

δημιουργία υποδομών ενημέρωσης και εκπαίδευσης, όπως επίσης 

υποδομών εστίασης και φιλοξενίας επισκεπτών. Αναπτύχθηκαν από 

διάφορους φορείς, Δήμους, αναπτυξιακές εταιρείες και ιδιώτες και είναι 

διασκορπισμένες σε όλη την έκταση της περιοχής. Πολλές από αυτές ο 

επισκέπτης είναι δύσκολο να τις «ανακαλύψει» αφού δεν υπάρχει η 

κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση στους χώρους όπου αυτός 

συνήθως θα διαμείνει και έτσι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 

αναξιοποίητες. 

Υπάρχει συνεπώς η αναγκαιότητα για τη δημιουργία σημείων 

πληροφόρησης όπου ο επισκέπτης να μπορεί να αντλήσει όλη την 

πληροφορία που του χρειάζεται . 

Σημαντική παράμετρος της δράσης είναι το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  

το οποίο έχει ως στόχο εκτός των άλλων την συντονισμένη προβολή – 

προώθηση των ιδιαίτερων φυσικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής. Ήδη λειτουργεί ένα κέντρο ενημέρωσης στα Ανώγεια με 

σημαντική επισκεψιμότητα.  Μια από τις προϋποθέσεις ίδρυσης αυτών των 

κέντρων ενημέρωσης θα είναι η ύπαρξη υλικού που έχει εκδώσει το 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ . 

Επίσης ένας άλλος στόχος που επιδιώκεται μέσω της δημιουργίας των 

κέντρων – περιπτέρων ενημέρωσης είναι η αξιοποίηση  κομβικών σημείων 

όπου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα  και τα οποία είναι εκτός περιοχής 

παρέμβασης όπως π.χ. ο αρχαιολογικός χώρος της ΦΑΙΣΤΟΥ. 

Χαρακτηριστικά Κέντρων – Περιπτέρων Πληροφόρησης 

Τα κέντρα πληροφόρησης  θα δημιουργηθούν σε κομβικά σημεία και σε 

περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα ή σε κομβικά σημεία από τα οποία 

διέρχονται οι περισσότεροι επισκέπτες, ώστε να είναι προσιτά από όσο το 

δυνατό περισσότερους. 

Θα  έχουν διάφορο πληροφοριακό υλικό με τη μορφή μικρών αναρτήσεων, 

όπου με συντομία θα δίνεται η γενική πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά 

της ευρύτερης περιοχής όπου αυτά θα είναι εγκαταστημένα, αλλά και για 

τις άλλες κοντινότερες περιοχές. Η παρουσία ενός χάρτη σε μεγάλη κλίμακα 
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είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να δει συνολικά τα 

αξιοθέατα και τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής, να αντιληφθεί τις 

αποστάσεις αλλά και τις υποδομές που υπάρχουν. 

Θα υπάρχει διαθέσιμος Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και έτοιμες σχετικές 

συνδέσεις με διάφορες ιστοσελίδες ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής 

ή του Ψηλορείτη γενικότερα ή άλλων παρόμοιων περιοχών, καθώς και  

ειδικές προθήκες στις οποίες θα συγκεντρώνεται το έντυπο υλικό 

(φυλλάδια, χάρτες, περιοδικά, εφημερίδες κλπ.) που αφορά σε υποδομές 

και χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα κέντρα αυτά θα μπορούσαν να έχουν και 

εκθέματα που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της περιοχής (πχ. 

Απολιθώματα). 

Τα κέντρα αυτά θα συνδεθούν με υπάρχουσες δομές ή εγκαταστάσεις οι 

οποίες θα μπορούσαν να τα τροφοδοτήσουν με το απαραίτητο προσωπικό 

για να λειτουργήσουν. 

Χωροθέτηση  των Κέντρων – Περιπτέρων Πληροφόρησης 

Θεωρείται αναγκαίο τα κέντρα αυτά να βρίσκονται σε κομβικά ή πολύ 

επισκέψιμα σημεία.  

Τα κέντρα ενημέρωσης θα μπορούσαν ενδεικτικά να δημιουργηθούν  : 

 Στα Ανώγεια όπου είναι η έδρα του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη 

και όπου θα μπορεί να δίνεται γενική πληροφορία για το Πάρκο 

αλλά και την ευρύτερη περιοχή. 

 Στη Γέργερη όπου είναι και το σχετικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

και το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη νότια πύλη του Πάρκου. Το 

κέντρο μπορεί να εκθέτει απολιθώματα των θαλάσσιων 

οργανισμών που έζησαν πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια στην 

περιοχή. Εναλλακτικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί και στο Ζαρό 

όπου υπάρχει σημαντική επισκεψιμότητα και εναλλακτικές 

δραστηριότητες (ορειβατικές, φυσιολατρικές κ.α.) 

 Στην περιοχή του Αμαρίου, το οποίο θα αποτελεί και την δυτική 

πύλη του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ . 

 Στον κάτω Μυλοπόταμο για να κατευθύνει τους επισκέπτες στην 

περιοχή του Κουλούκωνα και του Κάτω Μυλοποτάμου. Κομβικά 

σημεία στην περιοχή είναι το Μελιδόνι και οι Μαργαρίτες από 

άποψη επισκεψιμότητας και το Γαράζο ως έδρα του Δήμου και 

Παραδοσιακού οικισμού. 

 Στα ανατολικά του Ψηλορείτη που να καλύπτει τις ανατολικές 

παρυφές του και την είσοδο από το Ηράκλειο. Σαν χώρος 

δημιουργίας θα μπορούσε να προταθεί η περιοχή της Τυλίσσου ή 

και το παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος. 

 Στο Σπήλαιο Σφεντόνι, με έμφαση στα χαρακτηριστικά του 

σπηλαίου αλλά προωθώντας παράλληλα υλικό και για όλα τα 
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υπόλοιπα σπήλαια της περιοχής 

 Σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης 

1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένας από τους στόχους της υλοποίησης της 

δράσης είναι η αξιοποίηση κομβικών σημείων με μεγάλη επισκεψιμότητα.  

Ένα από αυτά τα σημεία βρίσκεται κοντά στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Φαιστού. Η περιοχή υπάγεται στο ΔΔ Καμηλαρίου που είναι ένα από τα 

τρία ΔΔ του Δήμου που δεν συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή εφαρμογής 

του τοπικού σχεδίου. 

Το κέντρο ενημέρωσης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προβολή 

των ορεινών περιοχών του Δήμου, που υπάγονται και στην περιοχή 

παρέμβασης,  αξιοποιώντας την επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού 

χώρου. Το 2007, στον αρχαιολογικό χώρο της ΦΑΙΣΤΟΥ, διατέθηκαν  

128.278 εισιτήρια, αριθμός που αποτελεί το 12,8% των εισιτηρίων όλων 

των αρχαιολογικών χώρων του Ν. Ηρακλείου (για το 2007).  

Σε αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε ο Δήμος Τυμπακίου σχεδιάζει σχετική 

πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή από τον αρχαιολογικό χώρο ως 

τις ορεινές περιοχές του, με σκοπό να αξιοποιήσει, όσον το δυνατόν σε 

μεγαλύτερο βαθμό  την επισκεψιμότητα του προς όφελος της ορεινής 

ζώνης. 

2. Το δεύτερο κομβικό σημείο που βρίσκεται εκτός περιοχής παρέμβασης 

αφορά την πόλη του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της δράσης θα είναι δυνατή η 

διαμόρφωση κατάλληλου χώρου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για την ενημέρωση – πληροφόρηση των δυνητικών 

επισκεπτών (ντόπιων και αλλοδαπών) για το σύνολο της περιοχής 

εφαρμογής του τοπικού σχεδίου. Φορείς υλοποίησης αυτής της ενέργειας 

μπορεί να είναι δίκτυα επιχειρήσεων, άλλοι συλλογικοί φορείς,  ΟΤΑ κ.α. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

88.000,00 € 88.000,00 € 0,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η εφαρμογή παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα που 
αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην 
ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας της 
περιοχής παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς 
και στην προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
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περιοχής.  

Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
δράσης δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου.   

Επιπλέον μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Τίτλος Δράσης :  

«L313-5  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  μικρής δυναμικότητας υποδομών 

διανυκτέρευσης» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η ΟΤΔ  μέσω της δράσης προωθεί : 

 Την ίδρυση νέων υποδομών διανυκτέρευσης και  

 Τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών των υφιστάμενων υποδομών.  

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

506.383,10 € 253.191,55 € 253.191,55 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης : 

Η προτεινόμενη δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης πλην 

της Τ.Κ Πανόρμου, της Δ.Κ  Περάματος και του οικισμού Μπαλί της Τ.Κ 

Μελιδονίου.  

Η εξαίρεση πραγματοποιείται για τους παρακάτω λόγους : 

 Στόχος της ΟΤΔ όπως περιγράφηκε και στην πρόταση της, είναι η 

ανάπτυξη εναλλακτικού αγροτουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση 

υποδομών στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη 

 Οι παραπάνω περιοχές έχουν ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα και 

σχετικά ικανοποιητικό αριθμό κλινών. Πολλές από αυτές τις κλίνες 

δημιουργήθηκαν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 600.000,00 € και έως 40 κλίνες 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008.  

Σε ότι αφορά τις υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009)  
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.  

Για τα περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι 
σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύοντα υποχρεωτικά με αύξηση 
της δυναμικότητάς τους στο όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ’ 
ύψος ή και κατ’ επέκταση.  
 
Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 



«Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή» - 2η πρόσκληση - 

 Σελίδα 31 
 

Τίτλος Δράσης  

«L313-6  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η ΟΤΔ  μέσω της δράσης προωθεί :  

 Την  ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής  

 Τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υφιστάμενων χώρων  

εστίασης και αναψυχής  

 Τη δημιουργία / εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων 

Στην περιοχή και ιδιαίτερα στους οικιστικούς τουριστικούς πόλους υπάρχει 

πληθώρα χώρων εστίασης, ενώ σε όλη την περιοχή υπάρχουν παραδοσιακά 

καφενεία, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ανακαινισθεί.  

Η ΟΤΔ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην δράση γιατί με ενέργειες χαμηλού 

κόστους μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα. Στην περιοχή, όπως και σε όλη την Κρήτη άλλωστε, η 

διατροφή μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό τουριστικό πόλο (λόγω της 

διεθνούς αναγνώρισης των ευεργετημάτων της κρητικής διατροφής). Η 

ΟΤΔ στο πλαίσιο της LEADER+, οργάνωσε και προώθησε τη δημιουργία 

πιλοτικών χώρων εστίασης με την επωνυμία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ». Η 

ιδιαιτερότητα τους είναι ότι έχουν ενιαίο menu με εδέσματα της κρητικής 

κουζίνας και προωθούν τα εποχικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτής της 

δράσης (αλλά και της L311-2) η ΟΤΔ θα εμψυχώσει για τη δημιουργία 

παρόμοιων χώρων ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη κρίσιμη μάζα που 

θα δημιουργεί στο επισκέπτη την αίσθηση της ιδιαιτερότητας της κρητικής 

διατροφής. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: 

Από τη δράση, ως προς τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των χώρων 

εστίασης και αναψυχής, εξαιρούνται οι Τοπικές Κοινότητες   

 Πανόρμου και  

 ο οικισμός  Μπαλί της Τοπικής Κοινότητας Μελιδονίου του Δήμου 

Μυλοπόταμου.  

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση εφόσον οι 

προτεινόμενες επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία  πιλοτικών  χώρων 

εστίασης (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ).  

Η Ομάδα στόχο έχει την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τουριστικού 

μοντέλου στην ενδοχώρα της περιοχής του Ψηλορείτη έτσι ώστε στη 

συνέχεια να υπάρξει δυνατότητα διασύνδεσης με την παραλιακή ζώνη. 

Η εξαίρεση των παραπάνω περιοχών συμβαίνει επειδή : 

 οι περιοχές Πανόρμου και Μπαλί έχουν ιδιαίτερα αυξημένη 

τουριστική δραστηριότητα βασισμένη στο κλασικό τουριστικό 

μοντέλο και επαρκή αριθμό κλινών για να καλύψουν τις ανάγκες 

και  
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 η περιοχή Περάματος χαρακτηρίζεται κυρίως για τον αστικό της 

χαρακτήρα γεγονός που σημαίνει  ότι υπάρχει δυσκολία στην 

υποστήριξη ενός εναλλακτικού τουριστικό μοντέλου όπως αυτό 

που προωθεί η Ομάδα.  

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων η δράση 

περιλαμβάνει όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 

προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόλους 

όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ. Ανωγείων,   

 T.K. Αξού,  

 T.K. Μαργαριτών, 

 T.K. Μελιδονίου  

 Δ.K. Ζαρού,   

 T.K. Βώρων  

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Τ.Κ. Επισκοπής, 

 Τ.Κ. Γαράζου,  

 Τ.Κ. Κρουσώνα,  

 Τ.Κ. Φουρφουρά  

 Τ.Κ. Αμαρίου,   

 Τ.Κ. Μαράθου,  

 Τ.Κ Γέργερης 

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008 

 

Σε ότι αφορά τους πιλοτικούς χώρους εστίασης, στο πλαίσιο της 

δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα χρησιμοποιηθούν οι 

προδιαγραφές που είχαν προκύψει μετά από σχετική μελέτη 

εμπειρογνωμοσύνη για  την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος 

LEADER PLUS. Στόχος της Ομάδας είναι να υπάρξει συνέχεια της δράσης με 

την δημιουργία ή προσαρμογή όσο των δυνατόν περισσότερων χώρων 

εστίασης σε χώρους με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των 

«ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ».  

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ [Προδιαγραφές για την 

ίδρυση πιλοτικών χώρων εστίασης με την επωνυμία «Ψηλορείτη Γεύσεις»] 

 

Τα παραδοσιακά καφενεία ανέκαθεν αποτελούσαν και αποτελούν για την 

περιοχή ένα από τα βασικότερα σημεία συνάθροισης του τοπικού 
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πληθυσμού όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά και για τη συζήτηση 

των θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Η ΟΤΔ θέλοντας να 

συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά 

και στην αισθητική τους βελτίωση έχει συντάξει ανάλογες προδιαγραφές. 

Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για την 

ένταξη των εν δυνάμει τελικών αποδεκτών αλλά και προκειμένου να 

αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες ως προς τον όρο «παραδοσιακό».  

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ [Προδιαγραφές για 

την ίδρυση και εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων] 

 

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Τίτλος Δράσης :  

«L313-7  Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 

προώθησης αγροτικού τουρισμού» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

O βασικός στόχος της ΟΤΔ είναι η δόμηση ενός διακριτού αγροτουριστικού 

προϊόντος με την ονομασία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΚΡΗΤΗ». 

Η επιτυχία του παραπάνω στόχου προϋποθέτει εκτός των άλλων την 

οργανωμένη και συγκροτημένη προώθηση του στις αγορές. 

Η ανοργάνωτη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την 

αύξηση της προσφοράς τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην παραλιακή ζώνη, 

πιθανόν να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της μορφής του εναλλακτικού 

τουριστικού προϊόντος  (επίδραση από τους Tour Operators) 

Η ΟΤΔ για την καλύτερη προώθηση των αγροτουριστικών υπηρεσιών, ήδη 

από την Leader+, χρηματοδότησε την δημιουργία τριών κέντρων 

ενημέρωσης σε περιοχές που είχαν την δυνατότητα ανάπτυξης 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

 Οι επενδύσεις αυτής ήταν μικρού κόστους αφού αφορούσαν διαμορφώσεις 

χώρων και αγορά μικρής δυναμικότητας εξοπλισμού.  

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΟΤΔ σχεδιάζει την δημιουργία ενός ακόμη 

αγροτουριστικού κέντρου ενημέρωσης στο βόρειο τμήμα της  περιοχής,  και  

τον εκσυγχρονισμό ενός υφιστάμενου, που  παρουσιάζει τα καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Ενδεικτικά στις δραστηριότητες των γραφείων προώθησης του 

αγροτουριστικού προϊόντος περιλαμβάνονται: η ενημέρωση των 

επισκεπτών σχετικά με την περιοχή, η προβολή των ιδιαίτερων 

γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής με την έκδοση ενημερωτικών 

φυλλαδίων και άλλων σχετικών εντύπων, η διοργάνωση εκδρομών και 

διαδρομών με την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού (ενημερωτικών 

φυλλαδίων, διάθεση μεταφορικών οχημάτων κ.λπ.) 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

80.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 
προτεραιότητα για την ίδρυση νέου γραφείου στο βόρειο τμήμα της 
περιοχής παρέμβασης (Μυλοπόταμος και Ορεινό Μαλεβύζι) 

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  
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Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008. 
 
Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Τίτλος Δράσης : 

«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» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός διακριτού αγροτουριστικού προϊόντος  

βασική παράμετρος είναι η διαφοροποίηση του  σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. 

Η περιοχή μας διαθέτει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο για την 

διαμόρφωση ποικίλων εναλλακτικών προτάσεων στον επισκέπτη. 

Ήδη το Φυσικό  Πάρκο Ψηλορείτη, που είναι ενταγμένο στο παγκόσμιο 

δίκτυο των Γεωπάρκων της UNESCO, λειτουργεί ως καταλύτης για την 

δόμηση εναλλακτικών προτάσεων προς τον επισκέπτη. 

Σημαντική παράμετρος σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα σπήλαια και οι 

καταβόθρες που υπάρχουν στο Ψηλορείτη, που θα μπορούσαν από μόνα 

τους να συνθέσουν ένα διακριτό σπηλαιολογικό πάρκο. 

Η ΟΤΔ σχεδιάζει την  δημιουργία ενός  κέντρου που θα προσφέρει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τον σπηλαιολογικό τουρισμό. 

Στην επιτροπή διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου συμμετέχει το Ινστιτούτο 

Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, με το οποίο υπάρχει συνεργασία προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

Άλλες υπηρεσίες που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω της παρούσας 

δράσης είναι  εκείνες που αναφέρονται στην γευσιγνωσία, σε ήπιες μορφές 

αθλητικών δραστηριοτήτων, στην δημιουργική απασχόληση επισκεπτών 

κ.α. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: Η δράση εφαρμόζεται σε όλη της περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής 2003/631/ΕΚ και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008 

 

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες Δαπάνες του υπομέτρου 313 

α) Επιλέξιμες Δαπάνες 

α1) Δράση L313-1: "Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής 

πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)" 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου 

του λογισμικού, καθώς και δαπάνες δημιουργίας βάσεων δεδομένων 

4. Δαπάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής, καθώς και ιστοσελίδα 

Α2) Δράσεις L313-5 έως L313-8  

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 

με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του 

λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών 

μόνο για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για 

την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. 

5. Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη 

μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους. 

6. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, 

δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για 

μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι 

ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της 

επένδυσης. 

7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η 

αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

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

διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που 

καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης 

για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του 

συνολικού κόστους. 

 

β) Μη επιλέξιμες Δαπάνες 
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1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από 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. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την 

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την 

προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

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

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 

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

τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού 

από χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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  Υπομέτρο L321: 

«Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» 

 

Τίτλος Δράσης :  

«L321-1  Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 

διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην περιοχή υπάρχει σημαντική έλλειψη σε υποδομές όπως είναι οι 

ταμιευτήρες, η αγροτική οδοποιία κ.α.,  

Η ΟΤΔ προωθεί μέσω του τοπικού της σχεδίου σημαντικές παρεμβάσεις σε 

αυτήν την κατεύθυνση.  

Η δράση αφορά κυρίως την υλοποίηση μικρών έργων στην ορεινή περιοχή 

του Δήμου Τυμπακίου. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

274.811,71 € 274.811,71 € 0,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης με προτεραιότητα 
την ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου του Δήμου 
Φαιστού. 

Δικαιούχοι ΟΤΑ α’ βαθμού 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 500.000,00 €  

Ποσοστό επιχορήγησης 100% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Τίτλος Δράσης :  

«L321-2  Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων , καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης , όπως  κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κτλ» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή και κυρίως στο ορεινό τμήμα αν και 

εμφανίζεται να διαμένει σημαντικός αριθμός νέων διαπιστώνεται έλλειμμα 

υποδομών σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και 

ψυχαγωγίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι νέοι της περιοχής να μην έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής ή οργάνωσης δραστηριοτήτων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος όπως παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών, 

ανάγνωση ή δανεισμού βιβλίων σε οργανωμένους χώρους κ.λπ.  

Με την παρούσα δράση η Ομάδα προτείνει τη δημιουργία χώρων άσκησης 

πολιτιστικών και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως είναι για 

παράδειγμα η δημιουργία βιβλιοθηκών, μικρών κινηματογραφικών 

αιθουσών κ.λπ.  

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

293.621,71 € 293.621,71 € 0,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης : Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 €  

Ποσοστό επιχορήγησης 100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Τίτλος Δράσης :  

«L321-3  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 

κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Ο  Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με 

το Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική 

αναπτυξιακή στρατηγική. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις  δίνουν αφενός ευκαιρίες εξωτερίκευσης της 

τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και αφετέρου λειτουργούν ως ερέθισμα  

για την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε δραστηριότητες που 

εκφράζουν, εκτός των άλλων, την θέληση για σύσφιξη των κοινωνικών 

δεσμών και σχέσεων. 

Στην περιοχή μας υπάρχει ένα σημαντικό πολιτιστικό δυναμικό και σε 

ορισμένες περιοχές ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο από νεανικό 

δυναμισμό. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

που πραγματοποιούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Είναι γεγονός επίσης ότι πολλές φορές οι πολιτιστικές παρεμβάσεις, 

ανεξάρτητα από τον ενθουσιασμό που διακρίνει τους διοργανωτές τους, 

γίνονται αποσπασματικά, με πρότυπα σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις 

αστικού τύπου, και αφορούν κάθε Δήμο ξεχωριστά. 

Η ΟΤΔ θεωρεί ότι, αν και χρειάζονται και εκδηλώσεις όπως τις παραπάνω, 

πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες που να έχουν έντονο το «χρώμα» της 

ταυτότητας της περιοχής. Γι αυτό εκπόνησε μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη 

όπου εξετάζονταν σε λεπτομερή βάση τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία 

της περιοχής και πως αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε  καινοτόμες 

πολιτιστικές παρεμβάσεις. 

Στην κατεύθυνση αυτή η ΟΤΔ θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα συμπεράσματα 

και τις προτάσεις της προηγούμενης μελέτης, εμψυχώνοντας και  

χρηματοδοτώντας καινοτόμες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πολλές από 

αυτές θα είναι απόρροια συνεργασίας πολιτιστικών και άλλων φορέων. 

Οι παρεμβάσεις της παρούσας δράσης μπορεί να είναι η οργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, η έκδοση εντύπων ιστορικού και λαογραφικού 

ενδιαφέροντος κ.α. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

156.680,01 € 117.510,01 € 39.170,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 30.000,00 €  
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Ποσοστό επιχορήγησης 75% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 

 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου L321 

α) Επιλέξιμες Δαπάνες 

α1) Δράση L321-1: "Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 

διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)" 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κατασκευής. 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 

α2) Δράση L321-2: "Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, 

ωδεία κ.λπ." 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων. 

3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με 

δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του 

λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού. 

6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι 

πλήρως αιτιολογημένη από το είδος του έργου. 

α3) Δράση L321-3: "Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας 

υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών" 

1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής 

των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.). 

2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.  

4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, 

περίπτερα προβολής και πληροφόρησης κ.λπ.). 
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5. Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων 

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

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

7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων 

κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους. 

8. Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και θεατρικών 

συγκροτημάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία 

κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το 

κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της 

εκδήλωσης. 

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

αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών. 

10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου 

(Η/Υ, fax, έπιπλα γραφείου – βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με 

βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέμβασης του υπομέτρου και σε ποσοστό 

που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης. 

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται 

στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υπομέτρων 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. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την 

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την 

προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 
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10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

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

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 

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

τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού 

από χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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Υπομέτρο L322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» 

 

Τίτλος Δράσης : 

 «L322-2  Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή και κυρίως στο ορεινό τμήμα αν και 

εμφανίζεται να διαμένει σημαντικός αριθμός νέων διαπιστώνεται έλλειμμα 

υποδομών σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και 

ψυχαγωγίας. Με την παρούσα δράση η Ομάδα προτείνει τη δημιουργία 

χώρων ή αιθουσών πολλαπλών χρήσεων με σκοπό την οργάνωση 

πολιτιστικών και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.  

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

58.000,00 € 58.000,00 € 0,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

Ύψος παρεμβάσεων Για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης κτιρίων για κοινωφελή χρήση το 
ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 300.000,00 €  

Ποσοστό επιχορήγησης 100 %  επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης 
συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και 
ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού.  

Η παρέμβαση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς 
οικισμούς.  

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν 
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου L322 

α) Επιλέξιμες δαπάνες 

α2) Δράση L322-2: "Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση" 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, 

υδραυλικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με 

δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 

του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υπομέτρων 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. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση 

του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την 

προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

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

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 
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12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 

τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από 

χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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Υπομέτρο L323 : Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

 
 Τίτλος Δράσης : «L323-1  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως 

βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής 

κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η προτεινόμενη περιοχή διαθέτει πλήθος αξιόλογων γεωφυσικών, 

ιστορικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών καθώς και περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χρήσουν προστασίας. Εξαιτίας αυτού ένα 

μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000. 

Παράλληλα όμως υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση κυρίως λόγω της υπερβόσκησης στις ορεινές 

περιοχές, της χρήσης φυτοφαρμάκων κυρίως στην περιοχή του Τυμπακίου 

και τέλος λόγω της ανεξέλεγκτης και χωρίς προγραμματισμό διάνοιξης 

αγροτικών δρόμων. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα θέλοντας να ενισχύσει την 

προσπάθεια για αποκατάσταση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων 

περιοχών αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού 

πληθυσμού σε θέματα περιβάλλοντος προτείνει την υλοποίηση ενεργειών 

που σχετίζονται με το περιβάλλον όπως δημιουργία θέσεων θέας, σήμανση 

και βελτίωση μονοπατιών κ.α.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει πολλές προσπάθειες 

τόσο από την Ομάδα με την δημιουργία του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

όσο και από τους φορείς της περιοχής (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δήμοι, Περιβαλλοντικά κινήματα κ.λπ.) για 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

138.811,71 € 138.811,71 € 0,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης: Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

Ύψος παρεμβάσεων Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 300.000,00 €  

Ποσοστό επιχορήγησης 100% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου.  

Η δράση L323-1 εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές Natura 
2000. 
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Τίτλος Δράσης :  

 «L323-2β  Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών 

της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το 

παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως 

μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)» 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Ο  Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με 

το Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική 

αναπτυξιακή στρατηγική. 

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια από τις παραμέτρους του 

πολιτισμού της περιοχής. Τα μνημεία αυτής της κληρονομιάς τα συναντά 

κανείς διάσπαρτα τόσο στο δομημένο οικιστικό περιβάλλον όσο και στην 

αγροτική ύπαιθρο. Τα περισσότερα από αυτά τα μνημεία χρησίμευαν στην 

παραγωγή διαφόρων προϊόντων και αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι 

της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 

Τέτοια μνημεία της αγροτικής κληρονομιάς είναι οι νερόμυλοι, που τους 

συναντάμε εντός και εκτός των οικισμών, οι «φάμπρικες» ή ελαιοτριβεία, 

τα πατητήρια κ.α.  

Σημαντικό μνημείο της αγροτικής κληρονομιάς είναι για την περιοχή τα 

λεγόμενα «μιτάτα». Τα μιτάτα θα μπορούσαν να είναι και το σύμβολο του 

Ψηλορείτη αφού με αυτήν την αρχιτεκτονική μορφή δεν υπάρχουν 

πουθενά αλλού. Είναι  θολωτά κτίσματα και αποτελούσαν ουσιαστικά το 

κατάλυμα και τον χώρο εργασίας του βοσκού. Σε αυτό το χώρο ο βοσκός 

διέμενε, , άρμεγε τα αιγοπρόβατα, τυροκομούσε και σε ιδιαιτέρους χώρους 

(τυροκέλι) φύλασσε για να ωριμάσει το τυρί.  

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα προωθεί τη συντήρηση, 

ανάδειξη και αποκατάσταση αυτών των μνημείων με έμφαση στα μιτάτα, 

τις φάμπρικες και τους νερόμυλους. 

Χρηματοδοτικά 
στοιχεία 

 

Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

140.000,00 € 105.000,00 € 35.000,00 € 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης : Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα 

Ύψος παρεμβάσεων Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 200.000,00 €  

Ποσοστό επιχορήγησης 75%  επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση 
ισχύουν τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου.  

Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2 θα πρέπει 
να ισχύουν τα ακόλουθα : 
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Α) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά 

Β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
συνεισφέρουν στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού 
φυσικού περιβάλλοντος  

Γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων  

Τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2β θα πρέπει : 

Α) να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα 

Β) να μη χρησιμοποιούνται / χρησιμοποιηθούν ως κατοικία  

Κατά την εφαρμογή της δράσης 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. 
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Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου 323 

α)  Επιλέξιμες δαπάνες 

α1) Δράση L323-1: "Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – 

σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την 

προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης" 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών  

2. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

3. Δαπάνες για εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών, θέσεων θέας – 

παρατήρησης και χώρων δασικής αναψυχής, φυτοτεχνικές εργασίες. 

4. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου (όπως 

πινακίδες, εξοπλισμός παρατήρησης, εξοπλισμός δασικής αναψυχής) 

5. Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών, 

δαπάνες σχεδιασμού και αναπαραγωγής ενημερωτικού – εκπαιδευτικού – 

πληροφοριακού υλικού, δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων 

ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δαπάνες 

μίσθωσης χώρου για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, δαπάνες 

μίσθωσης εποπτικού υλικού, εξοπλισμού για τις ανάγκες εκδηλώσεων ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς, video κ.λπ.). 

 

α2) Δράση L323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική 

δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν 

επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) (παραγωγικά κατά 

το παρελθόν): 

1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 

για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση 

και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των 

μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας 

του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές 

περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ. 

2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 

το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης 

εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών 

αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - 

ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, 

αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και 

γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης 

δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και 

συγκεκριμένα αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών 

κουφωμάτων, εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών 

εγκαταστάσεων κ.λπ. 
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3. Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας και 

αποκατάστασης – συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας και 

εγκατάστασης του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβίωση 

της παραδοσιακής παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης 

εγκεκριμένης μελέτης. Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης 

δαπάνες για θέρμανση – κλιματισμό. 

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.). 

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 

του δικαιούχου. 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για 

κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι 

επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του 

συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

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

του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την 

προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

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

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 

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

τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από 

χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

 

 

 


