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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER  

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) :  

«ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος με τίτλο «Ψηλορείτης, ο Μύθος 

εμπνέει τη ζωή» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-

2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους  

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα. 

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, 

αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER της ΟΤΔ, όπως 

αυτή περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω :  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δημοτική Ενότητα Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας, Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα και 

Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου, Δημοτική Ενότητα Ζαρού καθώς και οι 

Δημοτική/Τοπικές Κοινότητες   Τυμπακίου, Βώρων, Γρηγοριάς, Καμαρών, Κλήματος, 

Λαγολίου, Μαγαρικαρίου και Φανερωμένης της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου του 

Δήμου Φαιστού. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Δήμος Ανωγείων, Δήμος Μυλοπόταμου, η Δημοτική Ενότητα Κουρητών του Δήμου 

Αμαρίου καθώς και οι Τοπικές Κοινότητες Αποστόλων, Αμαρίου, Άνω Μέρους, 

Βισταγής, Βρυσών, Γερακαρίου, Ελενών, Θρόνου, Καλογέρου, Μέρωνα και 

Μοναστηρακίου της Δημοτικής Ενότητας Σιβρίτου του Δήμου Αμαρίου. 

 

Στη Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού, μπορούν να υλοποιηθούν 

δράσεις του προγράμματος μόνο στο εκτός σχεδίου τμήμα του. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί 

ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 

στο Παράρτημα I της αναλυτικής πρόσκλησης. 

 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

(υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: 

«Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και για τα ακόλουθα Υπομέτρα και δράσεις: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 
Δικαιούχοι Περιοχής παρέμβασης 

41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 1.919.339,73 
   

411 Ανταγωνιστικότητα  545.000,00 
   

L123 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών 

και δασοκομικών προϊόντων  
545.000,00 

   

L123α 
L123α «Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών προϊόντων» 
545.000,00 50,00% 

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. 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 

413 Ποιότητα Ζωής / Διαφοροποίηση  1.374.339,73 
   

L311 
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 

δραστηριότητες 
50.000,00 

   

L311-4 

L311-4 « Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 

εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές 

τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 

γευσιγνωσίας)» 

50.000,00 50,00% 

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. 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 

L312 

Στήριξη της δημιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 

650.000,00 
   

L312-1 

L 312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 

μονάδων» 

250.000,00 50,00% 

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα εκτός των 

δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται 

να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό 

(ΕΚ) 800/2008. 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 



 

 3 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 
Δικαιούχοι Περιοχής παρέμβασης 

L312-2 

L 312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών» 

200.000,00 50,00% 

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα εκτός των 

δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται 

να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό 

(ΕΚ) 800/2008. 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 

L312-3 

L 312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 

παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 

α΄ μεταποίηση» 

200.000,00 50,00% 

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 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 

L313 
Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 
150.000,00 

   

L313-6 

L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 

εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και 

αναψυχής» 

150.000,00 50,00% 

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 

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 και τον 

εκσυγχρονισμό  παραδοσιακών 

καφενείων. 

L321 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία 

και τον αγροτικό τουρισμό  

193.506,39  
   

L321-2 

L321-2 «Χώροι άσκησης 

πολιτιστικών, αθλητικών, 

εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής 

193.506,39 100% 

ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, 

Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου 

χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

 

Ποσοστό 

ενίσχυσης 
Δικαιούχοι Περιοχής παρέμβασης 

προστασίας και αλληλεγγύης, όπως 

κέντρα φροντίδας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.» 

σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα 

L323 

Διατήρηση και αναβάθμιση της 

αγροτικής κληρονομιάς 

330.833,34 
   

L323-1 

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» 

110.833,34 100% 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό 

σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 

L323-4 

L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα 

κτίρια για τη μετατροπή τους σε 

μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που 

σχετίζονται με τη λαογραφική / 

αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά» 

120.000,00 100% 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό 

σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 

L323-5 

L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 

ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 

κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών 

φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, 

προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών 

οργάνων, στολών» 

100.000,00 75,00% 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με 

καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό 

σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα 

Όλη η περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος 
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Οι δράσεις αναλυτικά, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των 

προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, τα υποδείγματα φακέλων υποψηφιότητας, οι 

προδιαγραφές των δράσεων, οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, ενστάσεων, 

ένταξης, υλοποίησης, καταβολής της ενίσχυσης καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι 

και η διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος περιγράφονται στην αναλυτική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και στα παραρτήματα, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το παραπάνω υλικό από τα γραφεία του 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 15:00) καθώς και από την ιστοσελίδα της 

εταιρείας www.leader.akomm.gr  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31
η
 Αυγούστου 2015, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 74051 είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή 

ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ.  ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ»  

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με 

συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να 

περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη 

των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες στο τμήμα LEADER του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΕ ΟΤΑ και στα τηλέφωνα +302834031402, +302834031793, +302834031606, στο 

email leader@akomm.gr  και στην ιστοσελίδα www.leader.akomm.gr  

 

Εγκρίνεται με την αριθμό 3/ΕΔΠ Νο 58/20-5-2015 απόφαση του Επιπέδου Λήψης 

Αποφάσεων της Ομάδας Τοπικής Δράσης: ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος  

 

Σωκράτης Κεφαλογιάννης  

 

 

 

 

   

ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

LEADER 

 

http://www.leader.akomm.gr/
mailto:leader@akomm.gr
http://www.leader.akomm.gr/

