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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 – 2013 

 
Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην ανάπτυξη, στην 
απασχόληση και στην αειφορία του αγροτικού τομέα μέσω της στήριξης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
 
Η στήριξη που παρέχεται μέσω του ΕΓΤΑΑ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναδιοργάνωση του 
γεωργικού τομέα, καθώς επίσης και για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της καινοτομίας στις 
αγροτικές περιοχές.  
 
Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική 
Ανάπτυξη μέσω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, 
καθώς και του περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη ύπαιθρο. 
 
Η παραπάνω στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη κατά την 4η Προγραμματική περίοδο θα επιτευχθεί 
μέσω της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος, με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013», το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. Ε(2007) 6012/29-11-2007 Απόφαση 
της Ε.Ε. 
 
Οι Άξονες του Π.Α.Α. είναι οι ακόλουθοι: 
Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της  δασοκομίας 

Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής  οικονομίας 

Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 
 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και 
πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρμογή 
των τοπικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται μέσω της ¨εκ των κάτω προς τα άνω  προσσέγγισης¨ 
από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης  - ΟΤΔ), που 
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.  
 
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) συνιστούν νόμιμη κοινή δομή, το καταστατικό των οποίων ορίζει 
ως σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας τους την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, διασφαλίζει 
την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δημοσίων κονδυλίων. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER 
 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αντιστοιχούν σε μέτρα του Άξονα 1 και 3 του Π.Α.Α., όπως  εμφανίζονται 
παρακάτω: 

41Σ 
 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

41 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 
411 – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 
413 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΣΗ 
 

421ΤΡ 
            
 ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 

431 
     
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΜΨΥΧΩΣΗ 
 

 
 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Τα τοπικά προγράμματα LEADER θα υλοποιηθούν μέχρι το 2015. 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER 
 

Το LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ θα εφαρμοσθεί σε ορεινές, μειονεκτικές αλλά και 
πεδινές περιοχές (συμπεριλαμβανομένων και των νησιωτικών περιοχών της χώρας). 
 
Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων LEADER, οι σχετικές 
παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Δημοτικά/Τοπικά Διαμερίσματα μέχρι 5.000 κατοίκους. 
 
Είναι επιτρεπτή επίσης η υλοποίηση παρεμβάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές 
Δημοτικών/Τοπικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό από 5.000 έως και 10.000 κατοίκους. 
 
Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τα τοπικά προγράμματα LEADER διαφοροποιούνται 
γεωγραφικά από τις περιοχές εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Π.Α.Α. και από τις 
περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται τα τοπικά προγράμματα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013» και δεν επικαλύπτονται. 

 
Σε κομβικά σημεία εκτός της περιοχής παρέμβασης είναι δυνατή η υλοποίηση δράσεων που δεν 
αφορούν υποδομές ή/και  επιχειρηματικότητα, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση  
τεκμηριωμένα εξυπηρετεί την καλύτερη προβολή, προώθηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ή 
τομέων του κοινωνικοικονομικού της  ιστού ,καθώς και δράσεων δικτύωσης. 

 
 

Στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER Ν. Πιερίας δεν υπάρχουν 
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 
οριοθέτησης πληγεισών περιοχών (ΦΕΚ Β 1744 31-08-2007 , ΦΕΚ Β 1845 12-09-2007 , ΦΕΚ Β 
2024 15-10-2007) 

 



 4

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιοχή  εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER αποτελούν τα κάτωθι δημοτικά διαμερίσματα με τους κάτωθι 
περιορισμούς:  

ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
(Οδηγία 75/268) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 
Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 
(πρ. Ανατολικού 

Ολύμπου) 

Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς  Μειονεκτική LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ) 

Δ.Δ. Παντελεήμονος  Ορεινή LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ)

Δ.Δ. Πόρων  Μειονεκτική LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ)

Δ.Δ. Σκοτίνης  Μειονεκτική LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ)

Δ.Δ. Πλαταμώνος  Πεδινή LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ)

ΠΥΔΝΑΣ - 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
(πρ.Αιγινίου) 

Δ.Δ. Αιγινίου  Πεδινή LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ)

Δ.Δ. Καταχά Πεδινή LEADER 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Δ.Δ. Άνω Αγίου Ιωάννου Πεδινή LEADER 

Δ.Δ. Γανοχώρας Πεδινή LEADER 

Δ.Δ. Νεοκαισαρείας Πεδινή LEADER 

Δ.Δ. Σβορώνου Πεδινή LEADER 

ΠΥΔΝΑΣ - 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

(πρ.Κολινδρού) 

Δ.Δ. Κολινδρού Πεδινή LEADER 

Δ.Δ. Καστανέας Μειονεκτική LEADER 

Δ.Δ. Λιβαδίου Μειονεκτική LEADER 

Δ.Δ. Ρυακίων Μειονεκτική LEADER 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
(πρ.Κορινού) 

Δ.Δ. Κάτω Αγίου Ιωάννου  Πεδινή LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ) 

Δ.Δ. Κούκκου Μειονεκτική LEADER 

Δ.Δ. Νέας Τραπεζούντος Μειονεκτική LEADER 

Δ.Δ. Σεβαστής Μειονεκτική LEADER 

ΠΥΔΝΑΣ - 
KΟΛΙΝΔΡΟΥ 
(πρ.Μεθώνης) 

Δ.Δ.Παλαιού 
Ελευθεροχωρίου  

Πεδινή LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ) 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
(πρ.Παραλίας) 

Δ.Δ. Καλλιθέας  Πεδινή LEADER (ΜΟΝΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ) 

Δ.Δ. Περιστάσεως  Πεδινή LEADER (ΜΟΝΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ) 
ΠΥΔΝΑΣ - 

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
(πρ.Πύδνας) 

Δ.Δ.Αλωνίων Μειονεκτική LEADER 

Δ.Δ.Παλαιόστανης Μειονεκτική LEADER 

Δ.Δ.Σφενδαμίου Μειονεκτική LEADER 

ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ 
(πρ.Λιτοχώρου) Δ.Δ. Λιτοχώρου   Πεδινή LEADER (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ  

ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ) 
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Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται στους 41.171 κατοίκους ενώ η 
έκτασή της στα 687,80 τ.χλμ σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα. 
 
Υπάρχουν οι κάτωθι περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων: 
Στα Δημοτικά Διαμερίσματα Λεπτοκαρυάς, Παντελεήμονος, Πόρων, Σκοτίνης, Πλαταμώνος, Αιγινίου, 
Λιτοχώρου,  Κάτω Αγίου Ιωάννου και  Παλαιού Ελευθεροχωρίου  οι παρεμβάσεις θα χωροθετούνται 
εκτός της παραλιακής ζώνης, όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της  Εθνικής Οδού (ΠΑΘΕ). 
Στα Δ.Δ. Καλλιθέας και Δ.Δ. Περίστασης  θα υλοποιηθούν μόνον δράσεις μεταποίησης, δράσεις 
στήριξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.  
Από την περιοχή παρέμβασης εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Δ. Δ. 
Λιτοχώρου   καθόσον ο οικισμός υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.  
Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος LEADER εμφανίζεται με το κίτρινο χρώμα στο 
χάρτη του Νομού Πιερίας που ακολουθεί. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το τοπικό  πρόγραμμα LEADER περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα και υπομέτρα: 
 

Μέτρο Υπομέτρο Δράση 

411  
Ανταγωνιστικότητα 

L 123 
Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών και 
δασοκομικών προϊόντων 

 

L 123α 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

 

L 312 
Στήριξη της δημιουργίας 
και ανάπτυξης πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 

L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 

βιοτεχνικών μονάδων 
 

L312-3 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 
α΄ μεταποίηση 

L 313 
Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 
 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των περιοχών 
L313-5 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 

 
L313-6 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 

 

413 
Ποιότητα ζωής / 
Διαφοροποίηση 

L 321 
Βασικές υπηρεσίες για 
την οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό 

L321-1 
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά 

εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών 
πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις) 
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. 
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Μέτρο Υπομέτρο 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 

L 323 
Διατήρηση και 
αναβάθμιση της 

αγροτικής κληρονομιάς 

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 

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 
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Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των δράσεων είναι 
ενδεικτικά οι κάτωθι: 

 
 

Υπομέτρο Δράση 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Ενδεικτική Δημόσια 
Δαπάνη (Κοινοτική & 
Εθνική συμμετοχή) 

L312 L312-3 86.000,00 43.000,00 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ – ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ  
3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΣ 413 

Υπομέτρο 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

 
Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 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. 
 
Στο υπομέτρο L312 του τοπικού προγράμματος εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (σε €) 

L312-3 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, εκτός 

των δικαιούχων του 
υπομέτρου 311,  
που δύνανται να 
υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ 
μικρών 

επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τη 
Σύσταση της 
Επιτροπής 

2003/361/ ΕΚ και 
τον Καν. (ΕΚ) 

800/2008 
 

300.000 

 
 
 
Το ποσοστό της ενίσχυσης καθώς και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός διαμορφώνονται ως εξής:  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΗ 
Συνολικό 
κόστος 

Δημόσια 
δαπάνη 

Κοινοτική 
Συμμετοχή 
(ποσοστό 
επί Δ/Δ) 

Εθνική 
Συμμετοχή 
(ποσοστό 
επί Δ/Δ) 

Ιδιωτική  
Συμμετοχή 

L312-3 
 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις 
και εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών 

διατροφής μετά την α΄ 
μεταποίηση 

100% 50% 95% 5% 50% 

86.000 43.000 40.850 2.150 43.000 
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Προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία όλων των παρεμβάσεων θα πρέπει να τηρηθούν οι 
προδιαγραφές του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (που πρόεκυψε στο πλαίσιο του LEADER+) και 
της εμπειρογνωμοσύνης «Εξοικονόμηση ενέργειας στις επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος 
LEADER Ν. Πιερίας»  . Οι εμπειρογνωμοσύνες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προσκλησης 
στοχεύοντας να διασφαλίσουν την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και 
την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας  διαμορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 
 

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας  και η εμπειρογνωμοσύνη «Εξοικονόμηση ενέργειας στις 
επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER Ν. Πιερίας»  πρόκειται να διαμορφώσουν 
πολιτικές που να επηρεάζουν την γενικότερη οικονομικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας 
πρότυπα κατασκευής, λειτουργίας και συμπεριφοράς τα οποία θα συμβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και της απασχόλησης. 

 
 
 
Η δράση L312-3 αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων προϊόντων 
διατροφής που παράγονται με χρήση μεταποιημένων πρώτων υλών. Πρόκειται για μικρές εταιρείες που 
θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της τυποποίησης ειδών διατροφής φυτικής ή και ζωικής παραγωγής. 
Περιοχή εφαρμογής των ανωτέρω δράσεων  είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Στα ΔΔ 
Λεπτοκαρυάς, Παντελεήμονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλαταμώνα, Αιγινίου,  Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου  & Π. 
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο Δ.Δ. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος  περιοχή. 
Ενδεικτικά προϊόντα που θα μπορούσαν να ενισχυθούν στα πλαίσια της δράσης είναι: 

o ο Είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής 
o Παραδοσιακά ζυμαρικά 
o Φρυγανιές, μπισκότα και διατηρούμενα είδη ζαχαροπλαστικής 
o Ζυμαρικά και αλευρούχα 
o Έτοιμα γεύματα 

Στην παρούσα δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο της δράσης L123. 
Τα παραγόμενα προϊόντα μπορεί να έχουν σχέση με την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία. 
Κατά περίπτωση και ο τρόπος παραγωγής τους μπορεί να βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές. Στους 
δικαιούχους δίνεται η δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε δυναμικούς κλάδους 
της μεταποίησης, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων. 
 
Περιοχή εφαρμογής των ανωτέρω δράσεων  είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Στα Δ.Δ. 
Λεπτοκαρυάς, Παντελεήμονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλαταμώνα, Αιγινίου,  Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου  &  
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ.  
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (για το Υπομέτρο L312):  
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 
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οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π. 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.λ.π.), 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. 
 
 
 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
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.  
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. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 
9. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους 
σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 
10. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες 
επιλέξιμων δαπάνες. 
11. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται 
ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 
12. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
 
 


