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ΕΙΣΑΓ ΓΗ
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ!Ο 2007 – 2013
Η νέα περίοδος προγρα ατισ ού 2007 2013 παρέχει ια ση αντική ευκαιρία στην ανάπτυξη, στην
απασχόληση και στην αειφορία του αγροτικού το έα έσω της στήριξης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Τα είο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η στήριξη που παρέχεται έσω του ΕΓΤΑΑ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναδιοργάνωση του
γεωργικού το έα, καθώς επίσης και για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της καινοτο ίας στις
αγροτικές περιοχές.
Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική
Ανάπτυξη =έσω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού το=έα,
καθώς και του περιβάλλοντος, σε =ία βιώσι=η ύπαιθρο.
Η παραπάνω στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη κατά την 4η Προγρα ατική περίοδο θα επιτευχθεί
έσω της εφαρ ογής ενός εθνικού προγρά ατος, ε τίτλο «Πρόγρα==α Αγροτικής Ανάπτυξης
(Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007%2013», το οποίο εγκρίθηκε ε 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 το έα της γεωργίας και της δασοκο ίας
Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονο ίας
Άξονας 4: Εφαρ ογή της προσέγγισης LEADER

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER εφαρ όζονται τοπικά προγρά ατα ε ολοκληρω ένο και
πολυτο εακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισ ένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρ ογή
των τοπικών προγρα άτων πραγ ατοποιούνται έσω της ¨εκ των κάτω προς τα άνω προσσέγγισης¨
από τοπικά εταιρικά σχή ατα δη οσίου – ιδιωτικού το έα (Ο άδες Τοπικής Eράσης
ΟΤE), που
δραστηριοποιούνται σε συγκεκρι ένη περιοχή παρέ βασης.
Οι Ο άδες Τοπικής Eράσης (Ο.Τ.E.) συνιστούν νό ι η κοινή δο ή, το καταστατικό των οποίων ορίζει
ως σκοπό και αντικεί ενο δραστηριότητας τους την ανάπτυξη της περιοχής παρέ βασης, διασφαλίζει
την εύρυθ η λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δη οσίων κονδυλίων.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚ Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Ν LEADER
Οι προτεινό ενες παρε βάσεις αντιστοιχούν σε έτρα του Άξονα 1 και 3 του Π.Α.Α., όπως ε φανίζονται
παρακάτω:
41Σ
ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
411 – ΑΝΤΑΓ ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
41

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

413 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ζ ΗΣ/ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΣΗ

421ΤΡ

ΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

431

ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΙΟΤΗΤ Ν, ΕΜΨΥΧ ΣΗ

!ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα τοπικά προγρά ατα LEADER θα υλοποιηθούν έχρι το 2015.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚ Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Ν LEADER
Το LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ θα εφαρ οσθεί σε ορεινές, =ειονεκτικές αλλά και
πεδινές περιοχές (συ περιλα βανο ένων και των νησιωτικών περιοχών της χώρας).
Ση=ειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των τοπικών προγρα==άτων LEADER, οι σχετικές
παρε=βάσεις θα πραγ=ατοποιηθούν σε !η=οτικά/Τοπικά !ια=ερίσ=ατα =έχρι 5.000 κατοίκους.
Είναι επιτρεπτή επίσης η υλοποίηση παρε=βάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές
!η=οτικών/Τοπικών !ια=ερισ=άτων =ε πληθυσ=ό από 5.000 έως και 10.000 κατοίκους.
Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρ=οστούν τα τοπικά προγρά==ατα LEADER διαφοροποιούνται
γεωγραφικά από τις περιοχές εφαρ=ογής του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Π.Α.Α. και από τις
περιοχές στις οποίες εφαρ=όζονται τα τοπικά προγρά==ατα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του
Επιχειρησιακού Προγρά==ατος «ΑΛΙΕΙΑ 2007%2013» και δεν επικαλύπτονται.
Σε κο βικά ση εία εκτός της περιοχής παρέ βασης είναι δυνατή η υλοποίηση δράσεων που δεν
αφορούν υποδο ές ή/και επιχειρη ατικότητα, ε την προϋπόθεση ότι η συγκεκρι ένη χωροθέτηση
τεκ ηριω ένα εξυπηρετεί την καλύτερη προβολή, προώθηση και ανάδειξη της περιοχής παρέ βασης ή
το έων του κοινωνικοικονο ικού της ιστού ,καθώς και δράσεων δικτύωσης.
Στην περιοχή εφαρ=ογής του τοπικού προγρά==ατος LEADER Ν. Πιερίας δεν υπάρχουν
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες σύ=φωνα =ε τις σχετικές αποφάσεις
οριοθέτησης πληγεισών περιοχών (ΦΕΚ Β 1744 31%08%2007 , ΦΕΚ Β 1845 12%09%2007 , ΦΕΚ Β
2024 15%10%2007)
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιοχή εφαρ ογής του τοπικού προγρά ατος LEADER αποτελούν τα κάτωθι δη οτικά δια ερίσ ατα
ε τους κάτωθι περιορισ ούς:

!ΗΜΟΣ

!ή=ος Ανατολικού
Ολύ=που

!ή=ος Αιγινίου

!ή=ος Κατερίνης

!ή=ος Κολινδρού

!ή=ος Κορινού

!ή=ος Μεθώνης

!ή=ος Παραλίας
!ή=ος Πύδνας

!ΗΜΟΤΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

!ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

(Οδηγία 75/268)

!΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ!ΟΥ

E.E. Λεπτοκαρυάς

Μειονεκτική

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ)

E.E. Παντελεή ονος

Ορεινή

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ)

E.E. Πόρων

Μειονεκτική

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ)

E.E. Σκοτίνης

Μειονεκτική

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ)

E.E. Πλατα ώνος

Πεδινή

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ)

E.E. Αιγινίου

Πεδινή

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ)

E.E. Καταχά

Πεδινή

LEADER

E.E. Άνω Αγίου Ιωάννου

Πεδινή

LEADER

E.E. Γανοχώρας

Πεδινή

LEADER

E.E. Νεοκαισαρείας

Πεδινή

LEADER

E.E. Σβορώνου

Πεδινή

LEADER

E.E. Κολινδρού

Πεδινή

LEADER

E.E. Καστανέας

Μειονεκτική

LEADER

E.E. Λιβαδίου

Μειονεκτική

LEADER

E.E. Ρυακίων

Μειονεκτική

LEADER

E.E. Κάτω Αγίου Ιωάννου

Πεδινή

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ)

E.E. Κούκκου

Μειονεκτική

LEADER

E.E. Νέας Τραπεζούντος

Μειονεκτική

LEADER

E.E. Σεβαστής

Μειονεκτική

LEADER

Πεδινή

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ)

E.E. Καλλιθέας

Πεδινή

LEADER (ΜΟΝΟ EΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ)

E.E. Περιστάσεως
E.E.Αλωνίων

Πεδινή
Μειονεκτική

LEADER (ΜΟΝΟ EΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ)

E.E.Παλαιόστανης

Μειονεκτική

LEADER

E.E.Παλαιού
Ελευθεροχωρίου
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LEADER

!ή=ος Λιτοχώρου

E.E.Σφενδα ίου

Μειονεκτική

LEADER

E.E. Λιτοχώρου

Πεδινή

LEADER (ΠΑΝK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟEΟ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

Ο συνολικός πληθυσ=ός της περιοχής παρέ=βασης ανέρχεται στους 41.171 κατοίκους ενώ η
έκτασή της στα 687,80 τ.χλ= σύ=φωνα =ε το εγκεκρι=ένο τοπικό πρόγρα==α.
Υπάρχουν οι κάτωθι περιορισ=οί ως προς τη χωροθέτηση επι=έρους δράσεων:
Στα Eη οτικά Eια ερίσ ατα Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονος, Πόρων, Σκοτίνης, Πλατα ώνος, Αιγινίου,
Λιτοχώρου, Κάτω Αγίου Ιωάννου και Παλαιού Ελευθεροχωρίου οι παρε βάσεις θα χωροθετούνται
εκτός της παραλιακής ζώνης, όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της Εθνικής Οδού (ΠΑΘΕ).
Στα E.E. Καλλιθέας και E.E. Περίστασης θα υλοποιηθούν όνον δράσεις εταποίησης, δράσεις
στήριξης πολύ ικρών επιχειρήσεων και δράσεις δη οσίου ενδιαφέροντος.
Από την περιοχή παρέ βασης εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού Συγκροτή ατος του E. E.
Λιτοχώρου καθόσον ο οικισ ός υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.
Η περιοχή παρέ βασης του τοπικού προγρά ατος LEADER ε φανίζεται ε το κίτρινο χρώ α στο
χάρτη του Νο ού Πιερίας που ακολουθεί.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το τοπικό πρόγρα α LEADER περιλα βάνει τα ακόλουθα =έτρα και υπο=έτρα:
Μέτρο
411
Ανταγωνιστικότητα

Υπο=έτρο

!ράση

L 123
Αύξηση της αξίας των
γεωργικών και δασοκο ικών
προϊόντων

L 123α
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
L311%1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί ικρής δυνα ικότητας
υποδο ών διανυκτέρευσης

L 311
Eιαφοροποίηση προς η
γεωργικές δραστηριότητες

L 312
413
Ποιότητα ζωής /
Eιαφοροποίηση

Στήριξη της δη ιουργίας και
ανάπτυξης πολύ ικρών
επιχειρήσεων

L311%2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί χώρων εστίασης και
αναψυχής
L311%5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί ονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών ονάδων
L311%7
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής ετά την α΄ εταποίηση
L312%1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ οί βιοτεχνικών
ονάδων
L312%3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ οί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής ετά την α΄ εταποίηση
L312%4
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του
υπο έτρου) για τη χρήση ανανεώσι ων πηγών ενέργειας
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιο άζας, γεωθερ ίας) ε
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
L312%5
Eικτύωση ο οειδών ή συ πληρω ατικών επιχειρήσεων
L313%4
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτη άτων
των περιοχών

L 313
Ενθάρρυνση τουριστικών
δραστηριοτήτων

L313%5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί ικρής δυνα ικότητας
υποδο ών διανυκτέρευσης
L313%6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί χώρων εστίασης και
αναψυχής
L313%9
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του
υπο έτρου) για τη χρήση ανανεώσι ων πηγών ενέργειας
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιο άζας, γεωθερ ίας) ε
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
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Μέτρο

Υπο=έτρο

L 321
Βασικές υπηρεσίες για την
οικονο ία και τον αγροτικό
πληθυσ ό
413
Ποιότητα ζωής /
Eιαφοροποίηση

L 323
Eιατήρηση και αναβάθ ιση
της αγροτικής κληρονο ιάς

!ράση
L321%1
Έργα υποδο ής ικρής κλί ακας ( ικρά εγγειοβελτιωτικά
έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, ικρά έργα
πρόσβασης στις γεωργικές εκ εταλλεύσεις)
L321%2
Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης,
όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,
δη οτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
L321%3
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονο ιάς –
στήριξη πολιτιστικών φορέων για ικρής κλί ακας υποδο ή,
προ ήθεια εξοπλισ ού, ουσικών οργάνων, στολών
L323%1
Eιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθ ιση περιοχών, όπως
βελτίωση – σή ανση ονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες,
τεχνικά έργα ικρής κλί ακας για την προστασία του
εδάφους, δια όρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
L323%4
Παρε βάσεις σε υφιστά ενα κτίρια για τη ετατροπή τους σε
ουσεία συλλογές εκθετήρια που σχετίζονται ε τη
λαογραφική αγροτική πολιτιστική κληρονο ιά.
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Ο διαθέσι=ος προϋπολογισ=ός και οι αντίστοιχες πιστώσεις !η=όσιας !απάνης των δράσεων είναι
ενδεικτικά οι κάτωθι:

Ενδεικτικό
Συνολικό
Κόστος

Ενδεικτική
!η=όσια !απάνη
(Κοινοτική
& Εθνική
συ==ετοχή)

1.000.000,00

500.000,00

L311 1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί ικρής
δυνα ικότητας υποδο ών διανυκτέρευσης

400.000,00

200.000,00

L311 2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί χώρων εστίασης
και αναψυχή

100.000,00

50.000,00

L311 5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί ονάδων
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών ονάδων

400.000,00

200.000,00

400.000,00

200.000,00

L312 1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ οί βιοτεχνικών
ονάδων

1.020.000,00

510.000,00

L312 3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ οί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής ετά την α΄ εταποίηση

800.000,00

400.000,00

L312 4
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις
του υπο έτρου) για τη χρήση ανανεώσι ων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιο άζας,
γεωθερ ίας) ε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης.

100.000,00

50.000,00

80.000,00

40.000,00

2.654.000,00

1.327.000,00

300.000,00

150.000,00

Υπο=έτρο

!ράση

L 123

L 1.2.3. α
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

L 311

L311 7
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής ετά την α΄ εταποίηση

L312

L312 5
Eικτύωση ο οειδών ή συ πληρω ατικών επιχειρήσεων

L313

L313 5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί ικρής
δυνα ικότητας υποδο ών διανυκτέρευσης
L313 6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί χώρων εστίασης
και αναψυχής
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Υπο=έτρο

L321

L323

!ράση

Ενδεικτικό
Συνολικό
Κόστος

Ενδεικτική
!η=όσια !απάνη
(Κοινοτική
& Εθνική
συ==ετοχή)

L313 9
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις
του υπο έτρου) για τη χρήση ανανεώσι ων πηγών
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιο άζας,
γεωθερ ίας) ε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης

100.000,00

50.000,00

L321 1
Έργα υποδο ής ικρής κλί ακας ( ικρά
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών
πόρων, ικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές
εκ εταλλεύσεις)

740.000,00

740.000,00

L321 2
Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών,
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,
καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών
προσχολικής ηλικίας, δη οτικές βιβλιοθήκες, ωδεία
κ.λπ.

370.000,00

370.000,00

L321 3
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονο ιάς –
στήριξη πολιτιστικών φορέων για ικρής κλί ακας
υποδο ή, προ ήθεια εξοπλισ ού, ουσικών οργάνων,
στολών

80.000,00

60.000,00

L323 1
Eιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθ ιση περιοχών,
όπως βελτίωση – σή ανση ονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα ικρής κλί ακας για την
προστασία του εδάφους, δια όρφωση θέσεων θέας,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

50.000,00

50.000,00

L323 4
Παρε βάσεις σε υφιστά ενα κτίρια για τη ετατροπή
τους σε ουσεία συλλογές εκθετήρια που σχετίζονται
ε τη λαογραφική αγροτική πολιτιστική κληρονο ιά.

300.000,00

300.000,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡ Ν – ΥΠΟΜΕΤΡ Ν – !ΡΑΣΕ Ν
1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΜΑ!Α ΥΠΟΜΕΤΡ Ν ΑΝΤΑΓ ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κ !ΙΚΟΣ 411

Υπο=έτρο 123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκο=ικών προϊόντων»
Το παρόν υπο έτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων τόσο για την ίδρυση νέων ονάδων
εταποίησης και ε πορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων, όσο και αναβάθ ιση των υφιστά ενων
ονάδων εταποίησης και ε πορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων.
Το υπο έτρο προτάσσει την αύξηση της προσφοράς και βελτίωσης της ποιότητας εταποιη ένων
γεωργικών προϊόντων, προκει ένου να εξασφαλισθεί η αύξηση της προστιθέ ενης αξίας του τοπικά
παραγό ενου προϊόντος.
Στο πλαίσιο του υπο έτρου ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων εταποίησης / ε πορίας προϊόντων που
καλύπτονται από το Παράρτη α 1 της Συνθήκης (εξαιρου ένων των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και
προϊόντων της δασοκο ίας, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Καν(ΕΚ) 1698/2005.
Το υπο έτρο αφορά πολύ ικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα ε τον το έα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά ε
το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την αειφόρο
διαχείριση των δασών.
Στο τοπικό πρόγρα α LEADER στο υπο έτρο εντάσσεται η ακόλουθη δράση:
• 123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων».
Το ποσοστό της ενίσχυσης καθώς και ο διαθέσι=ος προϋπολογισ=ός δια=ορφώνονται ως εξής:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

L 123α

!ΡΑΣΗ

Αύξηση της
αξίας των
γεωργικών
προϊόντων

Κοινοτική

Εθνική

Συνολικό

!η=όσια

Συ==ετοχή

Συ==ετοχή

Ιδιωτική

κόστος

δαπάνη

(ποσοστό

(ποσοστό

Συ==ετοχή

επί !/!)

επί !/!)

100%

50%

80%

20%

50%

1.000.000

500.000

400.000

100.000

500.000

Περιοχή εφαρ=ογής δράσης: Tο σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα Eη οτικά Eια ερίσ ατα
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Λιτοχώρου, Κάτω Αγίου Ιωάννου
και Παλαιού Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή
οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
!ικαιούχοι είναι φυσικά και νο ικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν
επενδύσεις σε πολύ ικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Οι παρε βάσεις είναι περιορισ ένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους =έχρι € 500.000.
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Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το αποτέλεσ α της
επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το Παράρτη α I της Συνθήκης.
!εν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την =ορφή της κοινωνίας, της
εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Αποκλείεται η ενίσχυση:
α) επενδύσεων για τη εταποίηση ή την ε πορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.
β) επενδύσεων παρασκευής και ε πορίας προϊόντων απο ί ησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και
των γαλακτοκο ικών προϊόντων και του ελιού
γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού ε πορίου
δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιη ένα προϊόντα
ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ.
Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο παρόν υπο=έτρο δεν =πορούν να ενισχυθούν για το ίδιο ή
συ=πληρω=ατικό φυσικό αντικεί=ενο και από το =έτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ.
!ράση 123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Ενισχύονται δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της προστιθέ ενης αξίας των γεωργικών
προϊόντων, ε την στήριξη επιχειρήσεων εταποίησης και ε πορίας γεωργικών προϊόντων.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που χρησι οποιούν τοπικά προϊόντα.
Με την υλοποίηση της δράσης θα δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθούν νέα τοπικά προϊόντα ποιότητας τα
οποία θα συ βάλλουν στην προώθηση της γεωργικής παραγωγής αλλά και την προβολή της περιοχής
παρέ βασης.
Το σύνολο των επιχειρήσεων που θα προκύψουν θα είναι επισκέψι ες.
Προκει ένου να αυξηθεί η προστιθέ ενη αξία όλων των παρε βάσεων θα πρέπει να τηρηθούν οι
προδιαγραφές του Τοπικού Συ=φώνου Ποιότητας (που πρόεκυψε στο πλαίσιο του LEADER+) και
της ε=πειρογνω=οσύνης «Εξοικονό=ηση ενέργειας στις επενδύσεις του Τοπικού Προγρά==ατος
LEADER Ν. Πιερίας» . Οι ε πειρογνω οσύνες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τ ή α της προσκλησης
στοχεύοντας να διασφαλίσουν την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και
την εφαρ ογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας δια ορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής.
Το Τοπικό Σύ=φωνο Ποιότητας και η ε πειρογνω οσύνη «Εξοικονό=ηση ενέργειας στις
επενδύσεις του Τοπικού Προγρά==ατος LEADER Ν. Πιερίας» πρόκειται να δια ορφώσουν
πολιτικές που να επηρεάζουν την γενικότερη οικονο ικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας
πρότυπα κατασκευής, λειτουργίας και συ περιφοράς τα οποία θα συ βάλλουν στην αειφορία της
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδή ατος και της απασχόλησης.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ:
1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ
!ράση 1.3.: Εκσυγχρονισ ός – επέκταση ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων, ονάδων
τε αχισ ού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασ άτων.
!ράση 1.4.: Ίδρυση ονάδων τε αχισ ού – τυποποίησης κρέατος θηρα ατικών ειδών και παραγωγής
κρεατοσκευασ άτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
!ράση 1.5.: Ίδρυση ονάδων τε αχισ ού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασ άτων,
σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδο ή, ε στόχο την προστασία της δη όσιας υγείας.
12

!ράση 1.6.: Εκσυγχρονισ ός – συ πλήρωση, χωρίς αύξηση δυνα ικότητας, ε ή χωρίς
ετεγκατάσταση ονάδων παραγωγής προϊόντων ε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κ.λπ.).
2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ
!ράση 2.1: Ίδρυση − επέκταση τυροκο είων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.
!ράση 2.2.: Εκσυγχρονισ ός τυροκο είων ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί
όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
!ράση 2.4.: Ίδρυση ικρών ονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυ ού ενων προϊόντων
γάλακτος.
!ράση 2.5.: Εκσυγχρονισ ός – επέκταση ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ονάδων παραγωγής γιαούρτης
και λοιπών ζυ ού ενων προϊόντων γάλακτος.
!ράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισ ός – επέκταση, ονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα),
που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ
!ράση 3.1.1.: Ίδρυση ονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
!ράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισ ός – επέκταση ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων ονάδων
τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
!ράση 3.1.3: Ίδρυση ονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων ε βάση τα αυγά.
!ράση 3.1.4: Ίδρυση ονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που
τυποποιούνται ε βάση αναγνωρισ ένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.)
στα πλαίσια καθετοποίησης των ονάδων.
4. ΤΟΜΕΑΣ: 8ΙΑΦΟΡΑ Ζ<Α
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ
!ράση 4.1.: Εκσυγχρονισ ός χωρίς αύξηση δυνα ικότητας ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων
ονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – εταποίησης − συσκευασία ελιού.
!ράση 4.2.: Ίδρυση ικρών ονάδων τυποποίησης – συσκευασίας ελιού όνο σε ορεινές – νησιωτικές
περιοχές, ε προτεραιότητα στις ονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – εταποίησης βιολογικού
ελιού.
!ράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισ ός – επέκταση − ετεγκατάσταση ονάδων για παραγωγή
σακχαρωδών προϊόντων ε βάση το έλι, snacks κλπ.
Στον υποτο έα του ελιού κα ία από τις ανωτέρω δράσεις δεν ε πίπτει στα πεδία επιλεξι ότητας του
Καν. 797/2004.
5. ΤΟΜΕΑΣ: 8ΙΑΦΟΡΑ Ζ<Α
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ8Η
!ράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων ονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
!ράση 5.2.: Εκσυγχρονισ ός, βελτίωση υφιστα ένων ονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
!ράση 5.3. Ίδρυση – επέκταση ονάδων εταποίησης σαλιγκαριών.
!ράση 5.4.: Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ονάδων εταποίησης σαλιγκαριών.
6. ΤΟΜΕΑΣ: 8ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
!ράση 6.1.: Εκσυγχρονισ ός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δη ητριακών και ε εγκαταστάσεις
αερισ ού ή ε ψυχρό αέρα.
!ράση 6.2.: Εκσυγχρονισ ός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
!ράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δη ητριακών.
!ράση 6.4.: Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων ξηραντηρίων δη ητριακών.
!ράση 6.5.: Συ πλήρωση – εκσυγχρονισ ός χωρίς αύξηση δυνα ικότητας υφιστα ένων
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού ε τοποθέτηση συστη άτων προκαθορισ ού ξήρανσης και
ψύξης.
!ράση 6.6.: Ίδρυση νέων ονάδων αποφλοίωσης − επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.
!ράση 6.7.: Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων ονάδων αποφλοίωσης ρυζιού
ε εξοπλισ ό λείανσης, χρω ατοδιαλογής και υγροθερ ικής επεξεργασίας και τυποποίησης –
συσκευασίας ε ή χωρίς ετεγκατάσταση.
!ράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κό βους σύγχρονων δια ετακο ιστικών κέντρων.
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!ράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α) Ελαιόλαδο
!ράση 7.1.: Ελαιοτριβεία
α) Εκσυγχρονισ ός, ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυνα ικότητας ε
προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων ε δυνα ικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και όνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από βιολογική
πρώτη ύλη.
!ράση 7.2.: Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση τυποποιητηρίων − συσκευαστηρίων
ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυνα ικότητας.
!ράση 7.3.: Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυ ων
ποιοτικών, ε πορεύσι ων συσκευασιών, ε στόχο την αύξηση της προστιθέ ενης αξίας του προϊόντος.
!ράση 7.4.: Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της
δυνα ικότητας.
Β) Άλλα Έλαια
!ράση 7.5: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισ ός χωρίς αύξηση δυνα ικότητας ε ή χωρίς
ετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιο ηχανιών σπορελαιουργίας.
8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ
!ράση 8.1.: Εκσυγχρονισ ός οινοποιείων ε ή χωρίς ετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της
δυνα ικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.
!ράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων ε παράλληλο εκσυγχρονισ ό (κτιριακών εγκαταστάσεων και
ηχανολογικού εξοπλισ ού) για βελτίωση της ποιότητας και είωση του κόστους παραγωγής, χωρίς
αύξηση της δυνα ικότητας.
!ράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές
β) ονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής α πελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και
συστη άτων ολοκληρω ένης διαχείρισης.
!ράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισ ός, επέκταση γρα ής ε φιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την
κάλυψη των αναγκών ε φιάλωσης της παραγωγής τους.
9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠ<ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
I. Στο επίπεδο της ε πορίας
!ράση 9.1.: Ίδρυση ονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
!ράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή ικρής δυνα ικότητας
συσκευαστηρίων κηπευτικών ε δυνατότητα προ ήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων όνο στα
νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
!ράση 9.3.: Εκσυγχρονισ οί ή/και επέκταση ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστά ενων ονάδων
συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών,
πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών:
II. Στο επίπεδο της εταποίησης
!ράση 9.7.: Μεταποίηση Βιο ηχανικής το άτας
Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων ονάδων, κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της
δυνα ικότητας.
!ράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, ήλα, δα άσκηνα κ.λπ.)
α) Κονσερβοποιεία – Χυ οί φρούτων – Αποξηρα ένα φρούτα
• Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφιστα ένων ονάδων κονσερβοποίησης
οπωροκηπευτικών, βιο ηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως
όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
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• την παραγωγή νέων προϊόντων.
• Ίδρυση νέων ονάδων εταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιο ηχανικής
το άτας), βιο ηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.
β) Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφιστα ένων ονάδων χυ οποίησης,
κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
γ) Ίδρυση νέων ονάδων χυ οποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας.
δ) Αποξηρα ένων φρούτων
Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ή/και επέκταση ονάδων αποξήρανσης φρούτων
(δα άσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.).
ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ονάδων παραγωγής αρ ελάδων και γλυκών
κουταλιού.
στ) Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων ονάδων, χυ οποίησης εσπεριδοειδών
κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• τις ψυκτικές εγκαταστάσεις,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
!ράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων ονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισ ός και επέκταση
ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων ονάδων, κυρίως όσον αφορά:
• στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και
• στην παραγωγή νέων προϊόντων
β) Ίδρυση νέων ονάδων ή εκσυγχρονισ ός – επέκταση ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων
ονάδων για την παραγωγή χυ ών λαχανικών κύβων ή ιγ άτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.
!ράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισ ού και αξιοποίησης υπολει άτων των
χρησι οποιού ενων πρώτων υλών του το έα εταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή
λιπασ άτων ή/και ζωοτροφών.
!ράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών.
Ίδρυση νέων ονάδων, εκσυγχρονισ ός και επέκταση ή και ετεγκατάσταση υφιστα ένων ονάδων για
παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ.
!ράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων − σταφίδων
α) Εκσυγχρονισ ός και επέκταση ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων ονάδων.
β) Ίδρυση νέων ονάδων εταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.
III. Στον το έα των ονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
!ράση 9.13.: Εκσυγχρονισ ός των ονάδων επεξεργασίας βρωσί ων ελαιών, χωρίς αύξηση
δυνα ικότητας.
!ράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση ονάδων όνο για γρα ές συσκευασίας καταναλωτή και γρα ές
παραγωγής νέων προϊόντων.
!ράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την εταφορά ονάδων από τις αστικές περιοχές, για
λόγους που σχετίζονται ε τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυνα ικότητας.

ΙV. Στον το έα των Γεω ήλων
!ράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων ονάδων, εκσυγχρονισ ός – επέκταση, ε ή χωρίς ετεγκατάσταση,
συ πλήρωση υφιστα ένων ονάδων, ή προσθήκη γρα ών σε υφιστά ενες ονάδες εταποίησης
γεω ήλων ε προορισ ό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως:
• προτηγανισ ένης / κατεψυγ ένης πατάτας,
• τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ.
• άλλα νέα προϊόντα
Έργα του Το έα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισ ένες ή προαναγνωρισ ένες
από τη E/νση ΠΑΠ Eενδροκηπευτικής Ο άδες Παραγωγών (Συνεταιρισ οί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες
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που έχουν αναγνωρισ ένη Ο άδα Παραγωγών), είναι επιλέξι α όνο για τα ικρά Νησιά του Αιγαίου
και Ιονίου ( έχρι 3.100 κατοίκους).
10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ
!ράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εταποίησης ή εκσυγχρονισ ός ή επέκταση υφιστα ένων
ονάδων.
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισ ός και επέκταση τυποποιη ένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών.
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.
!ράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων ε πορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανο ής) από
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.
12. ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡ<Ν ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
!ράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση ονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού.
Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση υφιστα ένων ονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης
σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
13. ΤΟΜΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ<Ν και ΑΡ<ΜΑΤΙΚ<Ν ΦΥΤ<Ν
!ράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση ονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρω ατικών και
φαρ ακευτικών φυτών.
!ράση 13.2.: Εκσυγχρονισ ός ε ή χωρίς ετεγκατάσταση ονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας
αρω ατικών και φαρ ακευτικών φυτών.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝ ΤΕΡ ΤΟΜΕΙΣ:
Kς 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 Νο οθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.
Επιπλέον, ε δεδο ένο ότι η εταπαραγωγική προστιθέ ενη αξία ξεπερνάει αισθητά σε πολλές
περιπτώσεις την προστιθέ ενη αξία που δη ιουργεί η πρωτογενής παραγωγή, η αύξηση της
εταποιητικής δυνα ικότητας της εγχώριας γεωργοβιο ηχανίας αποτελεί βασική δράση, που θα
υλοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος προγρά ατος. Η προστασία της δη όσιας υγείας, η προστασία
του περιβάλλοντος, η πιστοποίηση της ποιότητας των παραγό ενων προϊόντων, η τάση των
καταναλωτών για εγχώρια – ποιοτικά προϊόντα, η ενίσχυση των βιολογικά παραγό ενων προϊόντων,
αποτελούν βασικές παρα έτρους για την υλοποίηση των δράσεων.
Ο εκσυγχρονισ ός και η επέκταση της δυνα ικότητας των ονάδων που δραστηριοποιούνται στη
εταποίηση – τυποποίηση ε πορία των αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να συ βάλλουν θετικά τόσο
σε επίπεδο βιο ηχανίας τροφί ων όσο και σε επίπεδο γεωργικής παραγωγής.
Απαιτείται λοιπόν η ενίσχυση και η στήριξη επενδύσεων που θα συ βάλλουν στους παρακάτω
στόχους:
Στον προσανατολισ ό της παραγωγής σε συνάρτηση ε τις προβλεπό ενες τάσεις των αγορών
Στην εφαρ ογή νέων τεχνολογιών
Στην προώθηση καινοτό ων επενδύσεων
Στην βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων και γενικά στην βελτίωση και παρακολούθηση
της ποιότητας.
o Στην προστασία του περιβάλλοντος.

o
o
o
o

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ: για την δράση L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
1. δια όρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2. κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
3. προ ήθεια και εγκατάσταση νέου ηχανολογικού εξοπλισ ού συ περιλα βανο ένου και του
λογισ ικού πληροφορικής και του εξοπλισ ού των εργαστηρίων στο βαθ ό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της ονάδας.
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4. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισ ού όχι ως ε ονω ένη δράση αλλά ως τ ή α της συνολικής
επένδυσης.
5. αγορά καινούργιων οχη άτων – ισοθερ ικών βυτίων, αναγκαίων για τη εταφορά του γάλακτος προς
το χώρο τυποποίησης – εταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχη άτων ψυγείων όνο για τα
νησιά του Αιγαίου.
6. γενικά έξοδα, όπως α οιβές ηχανικών και συ βούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δό ησης,
δαπάνες για ελέτες σκοπι ότητας, δαπάνες για τη δη ιουργία αναγνωρίσι ου σή ατος (ετικέτας) του
προϊόντος, απόκτηση διπλω άτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη δια όρφωση της εικόνας του
προϊόντος (συσκευασία, επισή ανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και έχρι ορίου 10%
του συνόλου του προϋπολογισ ού.
7. δαπάνες για την κάλυψη του κόστους ελέτης−εγκατάστασης συστη άτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών ση άτων (συ περιλα βανο ένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού),
καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισ ένους, από τα
αρ όδια εθνικά όργανα, οργανισ ούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστη άτων
αυτών.
8. αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισ ού για σύνδεση ε
ευρυζωνικές υποδο ές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συστη άτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
9. κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων έχρι του ποσού των €50.000.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ:
1. Αγορά οικοπέδου.
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και
την πιθανή προηγού ενη χρήση τους.
3. Προσωρινά έργα η α έσως συνδεό ενα ε την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για
τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.).
4. Συ βολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δη οσιονο ικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου
της επένδυσης.
5. Εξοπλισ ό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.).
6. Αγορά οχη άτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγού ενη
παράγραφο.
7. Λοιπός εξοπλισ ός γραφείων (αριθ ο ηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερο ένων
στο ση είο 8 της παραγράφου (α) ανωτέρω.
8. Αγορά υλικών αποσβέσι ων σε διάρκεια ικρότερη του έτους_Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο
ε τη ορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξι ων δαπανών του
έργου. Οι εντάσεις ενίσχυσης στα πλαίσια των έτρων, υπο έτρων και δράσεων του Άξονα 4
καθορίζονται σύ φωνα ε τα οριζό ενα στον Καν(ΕΚ) 1698/2005, την Απόφαση
E(2006)3867/31.8.2006 της Επιτροπής σχετικά ε το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας Ν
408/2006 και τον Καν(ΕΚ) 1998/2006 και περιγράφονται στο Παράρτη α I της παρούσας. Οι επιλέξι ες
και η επιλέξι ες δαπάνες στα πλαίσια των έτρων, υπο έτρων και
δράσεων του Άξονα 4 περιγράφονται στο Παράρτη α ΙΙ της παρούσας.
9. Μη φυσικές επενδύσεις συ περιλα βανο ένων των δη οσιονο ικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε
βάρος των δικαιούχων.
10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερο ένων στο ση είο 7 της παραγράφου (α) ανωτέρω.
11. Eιευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι α οιβές των ηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις
ελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές ελέτες είναι επιλέξι ες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η
ασφάλιση του ηχανολογικού εξοπλισ ού δεν είναι επιλέξι η δαπάνη.
12. Αποζη ιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις,
εκκρε ότητες κ.λπ.
13. Ο Φόρος Προστιθέ ενης 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 ηχανολογικού εξοπλισ ού.
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15. Αγορά εταχειρισ ένων ηχανη άτων και εξοπλισ ού.
16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσ ησης.
17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της ονάδας πέραν των απολύτως
αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της ονάδας.
18. Α οιβές προσωπικού, συ περιλα βανο ένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης,
πληρωτέες από το δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλα βάνεται ειδικά για να εργαστεί
αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί ε την ολοκλήρωσή της.
19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξι ων δαπανών.
20. Eαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυνα ικότητας σε το είς όπου υπάρχει περιορισ ός στην
παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
21. Eαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
22. Eαπάνες για τον καθαρισ ό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις ετεγκατάστασης και κόστος
αποξήλωσης και εταφοράς του παλαιού εξοπλισ ού ή έρος αυτού στη νέα θέση.
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ΟΜΑ!Α ΥΠΟΜΕΤΡ Ν ΒΕΛΤΙ ΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ζ ΗΣ / !ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – Κ !ΙΚΟΣ 413
Υπο=έτρο 311 «!ιαφοροποίηση προς =η γεωργικές δραστηριότητες»

Στο πλαίσιο του υπο έτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ ικρών επιχειρήσεων σύ φωνα ε τη
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από φυσικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκ=ετάλλευση και διαφοροποιούν τις
δραστηριότητες της γεωργικής εκ ετάλλευσής τους, ε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε
σχετίζονται ε τη γεωργία (αγροτικός τουρισ ός, βιοτεχνία κλπ).
Στο υπο=έτρο L311 στο τοπικό πρόγρα==α εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

!ΡΑΣΗ

L311 1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί
ικρής δυνα ικότητας υποδο ών
διανυκτέρευσης

L311 2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί
χώρων εστίασης και αναψυχής

L311 5

L311 7

ΑΝ ΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(σε €)

!ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί
ονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών ονάδων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής
ετά την α΄ εταποίηση

Φυσικά πρόσωπα
που ασκούν
δραστηριότητα σε
γεωργική
εκ ετάλλευση κατά
κύρια ή ερική
απασχόληση κατά
τη στιγ ή της
υποβολής της
αίτησης ενίσχυσης.
Εξαιρούνται οι
γεωργικοί εργάτες.

600.000
και έως 40 κλίνες
300.000

300.000

300.000

Το ποσοστό της ενίσχυσης καθώς και ο διαθέσι=ος προϋπολογισ=ός δια=ορφώνονται ως εξής:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

L311 1

L311 2

!ΡΑΣΗ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισ οί
ικρής δυνα ικότητας
υποδο ών
διανυκτέρευσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισ οί
χώρων εστίασης και
αναψυχής

Κοινοτική

Εθνική

Συνολικό

!η=όσια

Συ==ετοχή

Συ==ετοχή

Ιδιωτική

κόστος

δαπάνη

(ποσοστό

(ποσοστό

Συ==ετοχή

επί !/!)

επί !/!)

100%

50%

80%

20%

50%

400.000

200.000

160.000

40.000

200.000

100%

50%

80%

20%

50%

100.000

50.000

40.000

10.000

50.000

L311 5

L311 7

Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισ οί
ονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών ονάδων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισ οί
επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών
διατροφής ετά την α΄
εταποίηση

100%

50%

80%

20%

50%

400.000

200.000

160.000

40.000

200.000

100%

50%

80%

20%

50%

400.000

200.000

160.000

40.000

200.000

Στο παρόν υπο έτρο δεν περιλα βάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του έτρου 123 του
Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υπο έτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Προκει ένου να αυξηθεί η προστιθέ ενη αξία όλων των παρε βάσεων θα πρέπει να τηρηθούν οι
προδιαγραφές του Τοπικού Συ=φώνου Ποιότητας (που πρόεκυψε στο πλαίσιο του LEADER+) και
της ε=πειρογνω=οσύνης «Εξοικονό=ηση ενέργειας στις επενδύσεις του Τοπικού Προγρά==ατος
LEADER Ν. Πιερίας» . Οι ε πειρογνω οσύνες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τ ή α της προσκλησης
στοχεύοντας να διασφαλίσουν την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και
την εφαρ ογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας δια ορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής.
Το Τοπικό Σύ=φωνο Ποιότητας και η ε πειρογνω οσύνη «Εξοικονό=ηση ενέργειας στις
επενδύσεις του Τοπικού Προγρά==ατος LEADER Ν. Πιερίας» πρόκειται να δια ορφώσουν
πολιτικές που να επηρεάζουν την γενικότερη οικονο ικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας
πρότυπα κατασκευής, λειτουργίας και συ περιφοράς τα οποία θα συ βάλλουν στην αειφορία της
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδή ατος και της απασχόλησης.
Η δράση L311%1 αφορά στην ίδρυση αλλά και στην επέκταση και στον εκσυγχρονισ ό ικρής
δυνα ικότητας υποδο ών διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες.
Οι επενδύσεις για υποδο=ές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται
υποχρεωτικά ε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8%4%2009 (ΦΕΚ 670/Β/10%4%
2009) και την τροποποίηση 3427/722/9%6%2010 των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί ων και
Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Περιοχή εφαρ=ογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέ βασης εκτός των E.E,. Περίστασης και
Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν ε το καθαρά τουριστικό E.E. Παραλίας και οι δράσεις τουριστικού
χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύ α της παραλιακής ζώνης. Επίσης στα E.E. Λεπτοκαρυάς,
Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Λιτοχώρου, Κάτω Αγίου Ιωάννου και Παλαιού
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Επιπλέον, στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Οι δαπάνες της συγκεκρι ένης δράσης θα αφορούν :
• Στη δη ιουργία, επέκταση και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προ ήθεια του απαραίτητου
ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισ ού, στη δια όρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών καθώς και των
αντίστοιχων ελετών και αδειών.
Η δράση L311%2 αφορά στη δη ιουργία νέων, αλλά και στην επέκταση και τον εκσυγχρονισ ό
υφιστά ενων χώρων εστίασης και αναψυχής.
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Περιοχή εφαρ=ογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέ βασης εκτός των E.E,. Περίστασης και
Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν ε το καθαρά τουριστικό E.E. Παραλίας και οι δράσεις τουριστικού
χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύ α της παραλιακής ζώνης. Επίσης στα E.E. Λεπτοκαρυάς,
Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Λιτοχώρου, Κάτω Αγίου Ιωάννου και Παλαιού
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Επιπλέον, στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Οι δαπάνες της συγκεκρι ένης δράσης θα αφορούν :
• Στη δη ιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, στην επέκταση και βελτίωση υφιστά ενων κτιριακών
υποδο ών, στον απαραίτητο εξοπλισ ό, στη δια όρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στις
αναγκαίες ηλεκτρικές και λοιπές εγκαταστάσεις καθώς και στις απαιτού ενες ελέτες και άδειες.
Στην περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισ ού υφιστά ενης επιχείρησης απαιτείται η ύπαρξη άδειας
λειτουργίας σε ισχύ.
Στην κατηγορία αυτή συ περιλα βάνονται εστιατόρια, ψησταριές, ταχυφαγεία, καφετέριες, καφενεία και
αναψυκτήρια, κλπ
Η δράση L311%5 αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ ούς επιχειρήσεων οικοτεχνίας και
βιοτεχνιών ειδών παραδοσιακής τέχνης, αλλά και ονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται
προϊόντα σχετικά ε την τοπική παραγωγή και τη γενικότερη εταποιητική δραστηριότητα σε διάφορους
το είς (π.χ. άρ αρο, ξύλο κλπ.). Επιπρόσθετα προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρήσεων δη ιουργίας
ειδών λαϊκής τέχνης (χάλκινα, ξυλόγλυπτα, εργόχειρα κλπ).
Περιοχή εφαρ=ογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E. Λεπτοκαρυάς,
Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Λιτοχώρου, Κάτω Αγίου Ιωάννου και Παλαιού
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Η δράση L311%7 αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ ούς επιχειρήσεων προϊόντων
διατροφής που παράγονται ε χρήση εταποιη ένων πρώτων υλών. Πρόκειται για ικρές επιχειρήσεις
που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της τυποποίησης ειδών διατροφής φυτικής ή και ζωικής
παραγωγής. Ενδεικτικά προϊόντα που θα πορούσαν να ενισχυθούν στα πλαίσια της δράσης είναι:
o Είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής
o Φρυγανιές, πισκότα και διατηρού ενα είδη ζαχαροπλαστικής
o Παραδοσιακά ζυ αρικά, κλπ
Περιοχή εφαρ=ογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E. Λεπτοκαρυάς,
Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Λιτοχώρου, Κάτω Αγίου Ιωάννου και Παλαιού
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Στην παρούσα δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικεί ενο της δράσης L123.
Τα παραγό ενα προϊόντα πορεί να έχουν σχέση ε την παράδοση, τον πολιτισ ό και την ιστορία.
Κατά περίπτωση και ο τρόπος παραγωγής τους πορεί να βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ (για το Υπο έτρο L311):
1. Eαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδο ικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτρο ηχανολογικών εργασιών, θέρ ανσης κ.λπ.
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2. Eαπάνες δια όρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκει ένου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, δια ορφώσεις, συνδέσεις ε δίκτυα κοινής
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισ ός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Eαπάνες αγοράς καινούργιου ηχανολογικού εξοπλισ ού, περιλα βανο ένου του λογισ ικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχρι την αγοραστική του αξία. Περιλα βάνονται οι δαπάνες εταφοράς και
εγκατάστασης.
4. Eαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισ ού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεό ενες ε τα ανωτέρω όπως, α οιβές ηχανικών και συ βούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδο ική άδεια, δαπάνες για ελέτες σκοπι ότητας και
οικονο οτεχνικές ελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν πορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Eαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφη ιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση
του διαδικτύου και σε ποσοστό έχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Eαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελ ατικών έσων εταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός
της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά ηχανή ατα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως
αιτιολογη ένη από το είδος της επένδυσης.
8. Eαπάνες για την κάλυψη του κόστους ελέτης−εγκατάστασης συστη άτων διασφάλισης
ποιότητας και ποιοτικών ση άτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους σε αναγνωρισ ένους, από τα αρ όδια εθνικά όργανα, οργανισ ούς πιστοποίησης για την
αρχική πιστοποίηση των συστη άτων αυτών και σε ποσοστό έχρι 3% του συνολικού κόστους.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ:
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, ίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συ βολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δη οσιονο ικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέ ενης 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 εταχειρισ ένου εξοπλισ ού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
των υπο έτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και όνο για κτίσ ατα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξι η η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισ ού και έχρι
ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισ ού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Eαπάνες για την εκπόνηση ελετών οι οποίες δεν εφαρ όζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (α οιβές προσωπικού, αναλώσι α κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρε βάσεις που απαιτούνται στις ε πλεκό ενες επιχειρήσεις για την προσαρ ογή τους
σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Eαπάνες συντήρησης των παρε βάσεων που ενισχύονται.
10. Eαπάνη για τη ελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθ ισης και ανάδειξης
του οικισ ού ή για το σχέδιο αναβάθ ισης.
11. Αγορά οχη άτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξι ων δαπάνες.
12. Προ ήθεια εξοπλισ ού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρου ένων των περιπτώσεων που τεκ ηριώνεται
ότι δεν είναι δυνατή η προ ήθεια του συγκεκρι ένου εξοπλισ ού από χώρες της Ε.Ε.
13. Eαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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Υπο=έτρο 312 «Στήριξη της δη=ιουργίας και ανάπτυξης πολύ =ικρών επιχειρήσεων»

Στο πλαίσιο του υπο έτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ ικρών επιχειρήσεων, σύ φωνα ε τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το
έτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπο έτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Στο υπο=έτρο L312 του τοπικού προγρά==ατος εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
ΑΝ ΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (σε €)

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

!ΡΑΣΗ

!ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

L312 1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ οί
βιοτεχνικών ονάδων

Φυσικά ή νο ικά
πρόσωπα, εκτός
των δικαιούχων του
υπο έτρου 311,
που δύνανται να
υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ
ικρών
επιχειρήσεων
σύ φωνα ε τη
Σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ ΕΚ και
τον Καν. (ΕΚ)
800/2008

L312 3

L312 4

L312 5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ οί
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών
διατροφής ετά την α΄ εταποίηση
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται
στις δράσεις του υπο έτρου) για τη χρήση
ανανεώσι ων πηγών ενέργειας
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιο άζας, γεωθερ ίας)
ε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης.
Eικτύωση ο οειδών ή συ πληρω ατικών
επιχειρήσεων

300.000
300.000

300.000

300.000 ή
100.000*

*εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προ7ήθεια εξοπλισ7ού ή την κατασκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων
Το ποσοστό της ενίσχυσης καθώς και ο διαθέσι=ος προϋπολογισ=ός δια=ορφώνονται ως εξής:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

L312 1

L312 3

!ΡΑΣΗ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις
και εκσυγχρονισ οί
βιοτεχνικών ονάδων
Ιδρύσεις, επεκτάσεις
και εκσυγχρονισ οί
επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών
διατροφής ετά την α΄
εταποίηση

Κοινοτική

Εθνική

Συνολικό

!η=όσια

Συ==ετοχή

Συ==ετοχή

Ιδιωτική

κόστος

δαπάνη

(ποσοστό

(ποσοστό

Συ==ετοχή

επί !/!)

επί !/!)

100%

50%

80%

20%

50%

1.020.000

510.000

408.000

102.000

510.000

100%

50%

80%

20%

50%

800.000

400.000

320.000

80.000

400.000

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

L312 4

L312 5

!ΡΑΣΗ

Βελτίωση
επιχειρήσεων (που
εντάσσονται στις
δράσεις του
υπο έτρου) για τη
χρήση ανανεώσι ων
πηγών ενέργειας
(όπως φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιο άζας,
γεωθερ ίας)
ε σκοπό την κάλυψη
των αναγκών της
επιχείρησης.
Eικτύωση ο οειδών ή
συ πληρω ατικών
επιχειρήσεων

Κοινοτική

Εθνική

Συνολικό

!η=όσια

Συ==ετοχή

Συ==ετοχή

Ιδιωτική

κόστος

δαπάνη

(ποσοστό

(ποσοστό

Συ==ετοχή

επί !/!)

επί !/!)

100%

50%

80%

20%

50%

100.000

50.000

40.000

10.000

50.000

80.000

40.000

32.000

8.000

40.000

Προκει ένου να αυξηθεί η προστιθέ ενη αξία όλων των παρε βάσεων θα πρέπει να τηρηθούν οι
προδιαγραφές του Τοπικού Συ=φώνου Ποιότητας (που πρόεκυψε στο πλαίσιο του LEADER+) και
της ε=πειρογνω=οσύνης «Εξοικονό=ηση ενέργειας στις επενδύσεις του Τοπικού Προγρά==ατος
LEADER Ν. Πιερίας» . Οι ε πειρογνω οσύνες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τ ή α της προσκλησης
στοχεύοντας να διασφαλίσουν την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και
την εφαρ ογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας δια ορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής.
Το Τοπικό Σύ=φωνο Ποιότητας και η ε πειρογνω οσύνη «Εξοικονό=ηση ενέργειας στις
επενδύσεις του Τοπικού Προγρά==ατος LEADER Ν. Πιερίας» πρόκειται να δια ορφώσουν
πολιτικές που να επηρεάζουν την γενικότερη οικονο ικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας
πρότυπα κατασκευής, λειτουργίας και συ περιφοράς τα οποία θα συ βάλλουν στην αειφορία της
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδή ατος και της απασχόλησης.
Η δράση L312%1 αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ ούς επιχειρήσεων οικοτεχνίας και
βιοτεχνιών ειδών παραδοσιακής τέχνης, αλλά και ονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται
προϊόντα σχετικά ε την τοπική παραγωγή και τη γενικότερη εταποιητική δραστηριότητα σε διάφορους
το είς.
Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E.
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα , Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π.
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Ενδεικτικές βιοτεχνικές δραστηριότητες που θα πορούσαν να ενταχθούν είναι:
Έπιπλα – Μάρ αρα – Ξύλα Στολές και ενδύ ατα εργασίας κ.λ.π.
Φορείς των επενδύσεων είναι ικρές εταιρείες, κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα, που έσα από την
επιχειρη ατική τους δράση θα εκ εταλλεύονται τα συγκριτικά πλεονεκτή ατα της περιοχής και θα
αξιοποιούν την πολιτιστική κληρονο ιά και τους φυσικούς πόρους. Παράλληλα, στους δικαιούχους
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δίνεται η δυνατότητα να εκ εταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε ανερχό ενους το είς της
εταποίησης, αξιοποιώντας ένα ευρύτατο φάσ α επιχορηγού ενων δραστηριοτήτων.
Η δράση L312%3 αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισ ούς επιχειρήσεων προϊόντων
διατροφής που παράγονται ε χρήση εταποιη ένων πρώτων υλών. Πρόκειται για ικρές εταιρείες που
θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της τυποποίησης ειδών διατροφής φυτικής ή και ζωικής παραγωγής.
Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα EE
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π.
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Ενδεικτικά προϊόντα που θα πορούσαν να ενισχυθούν στα πλαίσια της δράσης είναι:
o ο Είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής
o Παραδοσιακά ζυ αρικά
o Φρυγανιές, πισκότα και διατηρού ενα είδη ζαχαροπλαστικής
o Ζυ αρικά και αλευρούχα
o Έτοι α γεύ ατα
Στην παρούσα δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικεί ενο της δράσης L123.
Τα παραγό ενα προϊόντα πορεί να έχουν σχέση ε την παράδοση, τον πολιτισ ό και την ιστορία.
Κατά περίπτωση και ο τρόπος παραγωγής τους πορεί να βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές. Στους
δικαιούχους δίνεται η δυνατότητα να εκ εταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε δυνα ικούς κλάδους
της εταποίησης, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσ α επιχορηγού ενων δραστηριοτήτων.
Η δράση L312%4 αφορά στην αγορά κατάλληλου εξοπλισ ού αλλά και στη βελτίωση και προσαρ ογή
των υποδο ών των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση κάποιας ορφής ανανεώσι ης πηγής ενέργειας
(ΑΠΕ) =ε σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E.
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π.
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Kς ανανεώσι ες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία
στο φυσικό ας περιβάλλον, η χρήση τους δεν το ρυπαίνει και η αξιοποίηση τους έγκειται όνο στην
ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονο ικά αποδεκτών τεχνολογιών, που θα δεσ εύει το δυνα ικό τους.
Αξιοποίηση δηλαδή της ηλιακής ενέργειας ε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την αξιοποίηση της
αιολικής ενέργειας ε την εγκατάσταση ανε ογεννήτριας, όπως και την αξιοποίηση βιο άζας ή
γεωθερ ίας ή αβαθούς γεωθερ ίας για παραγωγή ενέργειας.
Η δράση L312%5 αφορά σε δικτυώσεις ο οειδών ή συ πληρω ατικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέ βασης σε διάφορους το είς της πρωτογενούς παραγωγής, της
εταποίησης και του κλάδου των υπηρεσιών.
Ειδικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτού ενης
κρίσι ης άζας για τη βιωσι ότητα του δικτύου, ε πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο
των επιχειρήσεων που συ ετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου, αν αντιστοιχούν σε
περισσότερες από 5 επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέ βασης του τοπικού
προγρά ατος σε αντικεί ενο που σχετίζεται ε το είς και δραστηριότητες που ε πίπτουν στον Άξονα 4.
Σε περίπτωση που ο φορέας του δικτύου είναι υπό σύσταση, για την υπογραφή της σχετικής σύ βασης
ε την ΟΤE, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύσταση διακριτού
νο ικού προσώπου.
Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E.
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου &
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Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ.
Σε κο βικά ση εία εκτός της περιοχής παρέ βασης είναι δυνατή η υλοποίηση δράσεων που δεν
αφορούν υποδο ές ή/και επιχειρη ατικότητα, ε την προϋπόθεση ότι η συγκεκρι ένη χωροθέτηση
τεκ ηριω ένα εξυπηρετεί την καλύτερη προβολή, προώθηση και ανάδειξη της περιοχής παρέ βασης ή
το έων του κοινωνικοικονο ικού της ιστού ,καθώς και δράσεων δικτύωσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ (για το Υπο έτρο L312):
1. Eαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδο ικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών,
ηλεκτρο ηχανολογικών εργασιών, θέρ ανσης κ.λπ.
2. Eαπάνες δια όρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκει ένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, δια ορφώσεις, συνδέσεις ε δίκτυα κοινής ωφέλειας,
περιφράξεις, φωτισ ός, φυτεύσεις, κ.λπ.
3. Eαπάνες αγοράς καινούργιου ηχανολογικού εξοπλισ ού, περιλα βανο ένου του λογισ ικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχρι την αγοραστική του αξία. Περιλα βάνονται οι δαπάνες εταφοράς και
εγκατάστασης.
4. Eαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισ ού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
5. Γενικές δαπάνες συνδεό ενες ε τα ανωτέρω όπως, α οιβές ηχανικών και συ βούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδο ική άδεια, δαπάνες για ελέτες σκοπι ότητας και
οικονο οτεχνικές ελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν πορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Eαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφη ιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και σε ποσοστό έχρι 5% του συνολικού κόστους.
7. Eαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελ ατικών έσων εταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της
επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά ηχανή ατα κ.λ.π.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως
αιτιολογη ένη από το είδος της επένδυσης.
8. Eαπάνες για την κάλυψη του κόστους ελέτης εγκατάστασης συστη άτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών ση άτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισ ένους, από τα αρ όδια εθνικά όργανα, οργανισ ούς πιστοποίησης για την αρχική
πιστοποίηση των συστη άτων αυτών και σε ποσοστό έχρι 3% του συνολικού κόστους.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ: (Για τη Eράση L312 5: «Eικτύωση ο οειδών ή συ πληρω ατικών
επιχειρήσεων» )
1. Ενέργειες ενη έρωσης, ε ψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – ελών.
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, δια όρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρο ηχανολογικός και λοιπός
απαραίτητος εξοπλισ ός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νο ικού προσώπου.
3. Eη ιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισ ός
εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστή ατα διανο ής, αυτοκίνητα εταφοράς α΄ ύλης κ.λ.π.
4. Εκπόνηση ελέτης έρευνας της αγοράς, ελέτης άρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων των
συνεργαζό ενων επιχειρήσεων και έχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισ ού του έργου.
5. Eαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφη ιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση του
διαδικτύου, συ ετοχή σε εκθέσεις κ.λ.π. του δικτύου και των ελών του.
6. Eιοργάνωση διαγωνισ ών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρ ογών.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ:
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, ίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
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3. Συ βολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δη οσιονο ικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέ ενης 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 εταχειρισ ένου εξοπλισ ού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
των υπο έτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και όνο για κτίσ ατα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξι η η αγορά ή επισκευή__παλαιού εξοπλισ ού και έχρι
ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισ ού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Eαπάνες για την εκπόνηση ελετών οι οποίες δεν εφαρ όζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (α οιβές προσωπικού, αναλώσι α κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρε βάσεις που απαιτούνται στις ε πλεκό ενες επιχειρήσεις για την προσαρ ογή τους
σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Eαπάνες συντήρησης των παρε βάσεων που ενισχύονται.
10. Eαπάνη για τη ελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθ ισης και ανάδειξης
του οικισ ού ή για το σχέδιο αναβάθ ισης.
11. Αγορά οχη άτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξι ων δαπάνες.
12. Προ ήθεια εξοπλισ ού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρου ένων των περιπτώσεων που τεκ ηριώνεται
ότι δεν είναι δυνατή η προ ήθεια του συγκεκρι ένου εξοπλισ ού από χώρες της Ε.Ε.
13. Eαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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Υπο=έτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
Στο πλαίσιο του υπο έτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ ικρών επιχειρήσεων σύ φωνα ε τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008, που αφορούν στη βελτίωση και
οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της
επισκεψι ότητας των περιοχών παρέ βασης, στην επι ήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Στο υπο=έτρο 313 του τοπικού προγρά==ατος εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

L313 4
L313 5
L313 6

L313 9

!ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

!ΡΑΣΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
!ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Προβολή προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτη άτων των περιοχών
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί ικρής
δυνα ικότητας υποδο ών διανυκτέρευσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισ οί χώρων
εστίασης και αναψυχής

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις
δράσεις του υπο έτρου) για τη χρήση ανανεώσι ων
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιο άζας, γεωθερ ίας) ε σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης.

ΑΝ ΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(σε €)

Η δράση L 313 4 θα προκηρυχθει σε
επό ενη προκήρυξη
Φυσικά ή νο ικά
600.000
πρόσωπα, εκτός
έως 40 κλίνες
των δικαιούχων του
300.000
υπο έτρου 311, που
δύνανται να
υλοποιήσουν
επενδύσεις πολύ
ικρών
επιχειρήσεων
300.000
σύ φωνα ε τη
σύσταση της
Επιτροπής
2003/361/ΕΚ και τον
Καν(Ε Κ) 800/2008

Το ποσοστό της ενίσχυσης καθώς και ο διαθέσι=ος προϋπολογισ=ός δια=ορφώνονται ως εξής:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

!ΡΑΣΗ

Κοινοτική

Εθνική

Συνολικό

!η=όσια

Συ==ετοχή

Συ==ετοχή

Ιδιωτική

κόστος

δαπάνη

(ποσοστό

(ποσοστό

Συ==ετοχή

επί !/!)

επί !/!)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ !ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

L313 5

L313 6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισ οί
ικρής δυνα ικότητας
υποδο ών
διανυκτέρευσης
Ιδρύσεις, επεκτάσεις,
εκσυγχρονισ οί

100%

50%

80%

20%

50%

2.654.000

1.327.000

1.061.600

265.400

1.327.000

100%

50%

80%

20%

50%

χώρων εστίασης και
αναψυχής

L313 9

Βελτίωση
επιχειρήσεων (που
εντάσσονται στις
δράσεις του
υπο έτρου) για τη
χρήση ανανεώσι ων
πηγών ενέργειας
(όπως φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιο άζας,
γεωθερ ίας) ε σκοπό
την κάλυψη των
αναγκών της
επιχείρησης

300.000

150.000

120.000

30.000

150.000

100%

50%

80%

20%

50%

100.000

50.000

40.000

10.000

50.000

Οι παρε βάσεις του υπο έτρου πρέπει να είναι σύ φωνες ε τους όρους και περιορισ ούς του ΠΑΑ,
όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Για τις παρε=βάσεις ανάπτυξης επιχειρη=ατικής δραστηριότητας:
Προκει ένου να αυξηθεί η προστιθέ ενη αξία όλων των παρε βάσεων θα πρέπει να τηρηθούν οι
προδιαγραφές του Τοπικού Συ=φώνου Ποιότητας (που πρόεκυψε στο πλαίσιο του LEADER+) και
της ε=πειρογνω=οσύνης «Εξοικονό=ηση ενέργειας στις επενδύσεις του Τοπικού Προγρά==ατος
LEADER Ν. Πιερίας» . Οι ε πειρογνω οσύνες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τ ή α της προσκλησης
στοχεύοντας να διασφαλίσουν την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και
την εφαρ ογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας δια ορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής.
Το Τοπικό Σύ=φωνο Ποιότητας και η ε πειρογνω οσύνη «Εξοικονό=ηση ενέργειας στις
επενδύσεις του Τοπικού Προγρά==ατος LEADER Ν. Πιερίας» πρόκειται να δια ορφώσουν
πολιτικές που να επηρεάζουν την γενικότερη οικονο ικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας
πρότυπα κατασκευής, λειτουργίας και συ περιφοράς τα οποία θα συ βάλλουν στην αειφορία της
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδή ατος και της απασχόλησης.
Η δράση L313%5 αφορά στην ίδρυση αλλά και στην επέκταση και στον εκσυγχρονισ ό ικρής
δυνα ικότητας υποδο ών διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες.
Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισ ού των υποδο ών διανυκτέρευσης οι σχετικές παρε βάσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά ε αύξηση της δυνα ικότητάς τους έχρι το όριο που ορίζεται
ανωτέρω ε προσθήκη καθ΄ύψος ή / και κατ΄επέκταση.
Περιοχή εφαρ=ογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης εκτός των E.E. Περίστασης
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν ε το καθαρά τουριστικό E.E. Παραλίας και οι δράσεις τουριστικού
χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύ α της παραλιακής ζώνης. Επίσης στα E.E. Λεπτοκαρυάς,
Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π. Ελευθεροχωρίου
δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ.
Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού Συγκροτή ατος περιοχή.
Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδο ές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές
υλοποιούνται υποχρεωτικά ε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8−4−2009
(ΦΕΚ 670/Β/10−4−2009) και την τροποποίηση 3427/722/9%6%2010 των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί ων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η δράση L313%6 αφορά στη δη ιουργία νέων, αλλά και στην επέκταση και τον εκσυγχρονισ ό
υφιστά ενων χώρων εστίασης και αναψυχής.
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Περιοχή εφαρ=ογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης εκτός των E.E. Περίστασης
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν ε το καθαρά τουριστικό E.E. Παραλίας και οι δράσεις τουριστικού
χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύ α της παραλιακής ζώνης. Επίσης στα E.E. Λεπτοκαρυάς,
Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π. Ελευθεροχωρίου
δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ.
Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού Συγκροτή ατος περιοχή.
Στην περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισ ού υφιστά ενης επιχείρησης απαιτείται η ύπαρξη άδειας
λειτουργίας σε ισχύ.
Στην κατηγορία αυτή συ περιλα βάνονται εστιατόρια, ψησταριές, ταχυφαγεία, καφετέριες, καφενεία και
αναψυκτήρια, κλπ.
Η δράση L313%9 αφορά στην αγορά κατάλληλου εξοπλισ ού αλλά και στη βελτίωση και προσαρ ογή
των υποδο ών των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση κάποιας ορφής ανανεώσι ης πηγής ενέργειας
(ΑΠΕ) =ε σκοπό την ίδια κατανάλωση.
Περιοχή εφαρ=ογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E. Λεπτοκαρυάς,
Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π. Ελευθεροχωρίου
δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ.
Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού Συγκροτή ατος περιοχή.
Kς ανανεώσι ες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία
στο φυσικό ας περιβάλλον, η χρήση τους δεν το ρυπαίνει και η αξιοποίηση τους έγκειται όνο στην
ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονο ικά αποδεκτών τεχνολογιών, που θα δεσ εύει το δυνα ικό τους.
Αξιοποίηση δηλαδή της ηλιακής ενέργειας ε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την αξιοποίηση της
αιολικής ενέργειας ε την εγκατάσταση ανε ογεννήτριας, όπως και την αξιοποίηση βιο άζας ή
γεωθερ ίας ή αβαθούς γεωθερ ίας για παραγωγή ενέργειας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ (για το Υπο έτρο L313, δράσεις L313 5 έως L313 9):
1. Eαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδο ικών, υδραυλικών και
ηλεκτρο ηχανολογικών εργασιών, θέρ ανσης κ.λ.π.
2. Eαπάνες δια όρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκει ένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, δια ορφώσεις, συνδέσεις ε δίκτυα κοινής ωφέλειας,
περιφράξεις, φωτισ ός, φυτεύσεις, κ.λ.π.
3. Eαπάνες αγοράς καινούργιου ηχανολογικού εξοπλισ ού, περιλα βανο ένου του λογισ ικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχρι την αγοραστική του αξία. Περιλα βάνονται οι δαπάνες εταφοράς και
εγκατάστασης.
4. Eαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισ ού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
συ περιλα βανο ένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών όνο για τις
περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισ ού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για
δραστηριότητες περιήγησης.
5. Eαπάνες αγοράς οχη άτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισ ού ε σκοπό τη εταφορά
ειδικού εξοπλισ ού και εφόσον τεκ ηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.
6. Γενικές δαπάνες συνδεό ενες ε τα ανωτέρω όπως, α οιβές ηχανικών και συ βούλων, δαπάνες
έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδο ική άδεια, δαπάνες για ελέτες σκοπι ότητας και
οικονο οτεχνικές ελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν πορούν να
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
7. Eαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφη ιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του
διαδικτύου και ε ποσοστό έχρι 5% του συνολικού κόστους.
8. Eαπάνες για την κάλυψη του κόστους ελέτης εγκατάστασης συστη άτων διασφάλισης ποιότητας
και ποιοτικών ση άτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε
αναγνωρισ ένους οργανισ ούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστη άτων αυτών και
σε ποσοστό έχρι 3% του συνολικού κόστους.

30

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ:
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, ίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συ βολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δη οσιονο ικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέ ενης 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 εταχειρισ ένου εξοπλισ ού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
των υπο έτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και όνο για κτίσ ατα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξι η η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισ ού και έχρι
ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισ ού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Eαπάνες για την εκπόνηση ελετών οι οποίες δεν εφαρ όζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (α οιβές προσωπικού, αναλώσι α κ.λπ.).
8. Βελτιωτικές παρε βάσεις που απαιτούνται στις ε πλεκό ενες επιχειρήσεις για την προσαρ ογή τους
σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης.
9. Eαπάνες συντήρησης των παρε βάσεων που ενισχύονται.
10. Eαπάνη για τη ελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθ ισης και ανάδειξης
του οικισ ού ή για το σχέδιο αναβάθ ισης.
11. Αγορά οχη άτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξι ων δαπάνες.
12. Προ ήθεια εξοπλισ ού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρου ένων των περιπτώσεων που τεκ ηριώνεται
ότι δεν είναι δυνατή η προ ήθεια του συγκεκρι ένου εξοπλισ ού από χώρες της Ε.Ε.
13. Eαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

31

Υπο=έτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονο=ία και τον αγροτικό πληθυσ=ό»

Στο υπο έτρο L321 εντάσσονται παρε βάσεις για τη δη ιουργία βασικών υπηρεσιών,
συ περιλα βανο ένων των δραστηριοτήτων πολιτισ ού.
Το υπο=έτρο του τοπικού προγρά==ατος περιλα=βάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ
L321 1

L321 2

L321 3

!ΡΑΣΗ
Έργα υποδο ής ικρής κλί ακας ( ικρά
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης
υδατικών πόρων, ικρά έργα πρόσβασης
στις γεωργικές εκ εταλλεύσεις)

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών,
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας, δη οτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της
τοπικής κληρονο ιάς – στήριξη πολιτιστικών
φορέων για ικρής κλί ακας υποδο ή,
προ ήθεια εξοπλισ ού, ουσικών οργάνων,
στολών

!ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝ ΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (σε €)

ΟΤΑ α’ βαθ ού.

500.000

ΟΤΑ α’ βαθ ού
και τα νο ικά
τους πρόσωπα,
καθώς και
ιδιωτικοί φορείς
η
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ε
καταστατικό
σκοπό την
υλοποίηση
αντίστοιχων
έργων δη όσιου
χαρακτήρα.

300.000

ΟΤΑ, τα νο ικά
τους πρόσωπα
και άλλοι φορείς
τοπικής
αυτοδιοίκησης,
καθώς και
ιδιωτικοί φορείς
η
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ε
σκοπό την
υλοποίηση
αντίστοιχων
έργων δη όσιου
χαρακτήρα.

30.000

Το ποσοστό της ενίσχυσης καθώς και ο διαθέσι=ος προϋπολογισ=ός δια=ορφώνονται ως εξής:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

L321 1

L321 2

L321 3

!ΡΑΣΗ

Έργα υποδο ής
ικρής κλί ακας
( ικρά
εγγειοβελτιωτικά έργα,
έργα διαχείρισης
υδατικών πόρων,
ικρά έργα
πρόσβασης στις
γεωργικές
εκ εταλλεύσεις)
Χώροι άσκησης
πολιτιστικών,
αθλητικών,
εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων,
καθώς και
δραστηριοτήτων
κοινωνικής
προστασίας και
αλληλεγγύης, όπως
κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής
ηλικίας, δη οτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία
κ.λπ.
Ενίσχυση
πολιτιστικών
εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων
ανάδειξης και
διατήρησης της
τοπικής κληρονο ιάς
– στήριξη
πολιτιστικών φορέων
για ικρής κλί ακας
υποδο ή, προ ήθεια
εξοπλισ ού, ουσικών
οργάνων, στολών

Κοινοτική

Εθνική

Συνολικό

!η=όσια

Συ==ετοχή

Συ==ετοχή

Ιδιωτική

κόστος

δαπάνη

(ποσοστό

(ποσοστό

Συ==ετοχή

επί !/!)

επί !/!)

100%

100%

80%

20%

0%

740.000

740.000

592.000

148.000

0

100%

100%

80%

20%

0%

370.000

370.000

296.000

74.000

0

100%

75%

80%

20%

25%

80.000

60.000

48.000

12.000

20.000
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H δράση L321%1 πορεί να συ βάλει στην επίλυση των ση αντικότερων προβλη άτων που
αντι ετωπίζει ο γεωργικός το έας όπως η έλλειψη έργων υποδο ής και η διάρθρωση των γεωργικών
εκ εταλλεύσεων.
Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E.
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π.
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Η έλλειψη ικρών εγγειοβελτιωτικών έργων κυρίως αρδευτικών δικτύων και τα ιευτήρων στην περιοχή
αλλά και οι απώλειες που παρουσιάζονται στα υφιστά ενα δίκτυα στρέφουν πολλούς παραγωγούς της
περιοχής στην εγκατάσταση γεωτρήσεων οι οποίες διαταράσσουν τον υδροφόρο ορίζοντα, αυξάνουν το
κόστος παραγωγής. Η δράση αφορά την κατασκευή νέων και την βελτίωση υφιστά ενων αρδευτικών
δικτύων και αποσκοπεί στην αξιοποίηση χει ερινών απορροών ε την απόδοση τους προς χρήση κατά
τις λοιπές περιόδους του έτους και την ά βλυνση των προβλη άτων ελλει ατικότητας του υδατικού
ισοζυγίου και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, ε προοπτική την εξυπηρέτηση αναγκών
του αγροτικού το έα. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεινό ενες δη όσιες υποδο ές θα αφορούν στην
εκτέλεση ικρών εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων όπως:
Βελτίωση – εκσυγχρονισ ός λειτουργίας ικρών αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων,
θέσεων υδρο άστευσης κλπ
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε υφιστά ενα αρδευτικά δίκτυα
Μικρά έργα διευθέτησης ρε άτων, χει άρρων κλπ
Επιπλέον στην περιοχή παρέ βασης υπάρχει ένα εκτετα ένο δίκτυο αγροτικών δρό ων το
οποίο εξυπηρετεί τις καλλιέργειες. Η κατασκευή και η βελτίωση των δρό ων αυτών αποτελεί
πάγια ανάγκη της περιοχής καθώς η άσκηση των γεωργικών δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα
έντονη. Στόχοι της δράσης είναι η αντι ετώπιση των αναγκών ετακίνησης των αγροτών και
εταφοράς των ση αντικών για την τοπική οικονο ία αγροτικών προϊόντων τους. Στο πλαίσιο
αυτό η δράση ενισχύει την εκτέλεση ικρών έργων κατασκευής – βελτίωσης αγροτικής
οδοποιίας και βελτίωσης της πρόσβασης στις ση αντικότερες γεωργικές εκ εταλλεύσεις της
περιοχής. Οι εργασίες βελτίωσης περιλα βάνουν ισοπέδωση – δια όρφωση καταστρώ ατος,
κατασκευή τεχνικών έργων (οχετών, ρείθρων, διαβάσεων κλπ) α οχαλικόστρωση,
ασφαλτόστρωση κλπ.
Η Eράση δεν είναι επιχειρη ατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και ετά την υλοποίηση του
σχετικού έργου.
Η δράση L321%2 αφορά στην κατασκευή ή/και τον εκσυγχρονισ ό κτιρίων για τη λειτουργία τους ως
κέντρων φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, ωδείων και χώρων άσκησης πολιτιστικών ή
κοινωνικών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής.
Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E.
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π.
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Επιχορηγούνται η κατασκευή των έργων και οι δαπάνες εξοπλισ ού ε συνολικό κόστος έως
300.000,00 €, σύ φωνα ε ειδικότερους όρους που προβλέπονται από το θεσ ικό πλαίσιο εφαρ ογής
του προγρά ατος.
Κατά την εφαρ ογή θα τηρηθούν οι όροι, οι το είς ενίσχυσης, οι περιορισ οί και οι επιλέξι ες δαπάνες
του θεσ ικού πλαισίου που διέπει την εφαρ ογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Η Eράση δεν είναι επιχειρη ατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και ετά την υλοποίηση του
σχετικού έργου.
Η δράση L321%3 αναφέρεται στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης/διατήρησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονο ιάς.
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Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων είναι το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E.
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π.
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ πραγ ατοποιούνται επίσης πολλές
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που περιλα βάνουν συνέδρια, φεστιβάλ, πανηγύρια και αναβίωση
τοπικών εθί ων.
Επιχορηγούνται δαπάνες ε συνολικό κόστος έως 30.000,00 €, σύ φωνα ε ειδικότερους όρους που
προβλέπονται από το θεσ ικό πλαίσιο εφαρ ογής του προγρά ατος.
Με τη δράση θα υπάρχει η δυνατότητα οργανω ένης προβολής και αξιοποίησης των πλεονεκτη άτων
του πολιτιστικού αποθέ ατος και της ιστορίας της περιοχής παρέ βασης για τουριστικούς λόγους.
Κατά την εφαρ ογή θα τηρηθούν οι όροι, οι το είς ενίσχυσης, οι περιορισ οί και οι επιλέξι ες δαπάνες
του θεσ ικού πλαισίου που διέπει την εφαρ ογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγρα α.
Η Eράση δεν είναι επιχειρη ατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και ετά την υλοποίηση του
σχετικού έργου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ ( ράση L321−1:«Έργα υποδο7ής 7ικρής κλί7ακας (7ικρά εγγειοβελτιωτικά
έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, 7ικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκ7εταλλεύσεις)»):
1. Eαπάνες εκπόνησης απαιτού ενων ελετών.
2. Eαπάνες κατασκευής.
3. Eαπάνες προ ήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισ ού.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ ( ράση L321−2:«Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών,
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης,
όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δη7οτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.»):
1. Eαπάνες εκπόνησης απαιτού ενων ελετών.
2. Eαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Eαπάνες δια όρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκει ένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, δια ορφώσεις, συνδέσεις ε δίκτυα κοινής ωφέλειας,
περιφράξεις, φωτισ ός, φυτεύσεις, κ.λπ.
4. Eαπάνες αγοράς καινούργιου ηχανολογικού εξοπλισ ού, περιλα βανο ένου του λογισ ικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
5. Eαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισ ού.
6. Αγορά ειδικών επαγγελ ατικών οχη άτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως
αιτιολογη ένη από το είδος του έργου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ ( ράση L321−3:«Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονο7ιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για 7ικρής κλί7ακας
υποδο ή, προ ήθεια εξοπλισ ού, ουσικών οργάνων, στολών»):
1. Eαπάνες σχεδιασ ού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δη οσιοποίησης και προβολής των
εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.).
2. Έξοδα δη ιουργίας και καταχώρησης διαφη ίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά
ΜΜΕ.
3. Έξοδα ίσθωσης χώρων και εξοπλισ ού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.
4. Eαπάνες δια όρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσ ατα, προθήκες, φωτισ οί, περίπτερα
προβολής και πληροφόρησης κ.λπ.).
5. Αγορά εξοπλισ ού και οπτικοακουστικών έσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες
προβολής, ηχανή ατα ήχου κ.λπ.).
6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού ( ακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.).

35

7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονο ιάς ε στόχο τη
διατήρηση και ανάδειξή τους.
8. Έξοδα για τη συ ετοχή παραδοσιακών ουσικών, χορευτικών και θεατρικών συγκροτη άτων ή την
οργάνωση πολιτιστικών δρώ ενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο
πρόγρα α των εκδηλώσεων, ε την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει
το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
9. Eαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή – αγορά
παραδοσιακών ουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών.
10. Eαπάνες για ικρής κλί ακας υποδο ή ως προς την προ ήθεια εξοπλισ ού γραφείου (Η/Υ, fax,
έπιπλα γραφείου – βιβλιοθήκες) όνο από συλλογικούς φορείς η κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ε την
προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του ( ε βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέ βασης
του υπο έτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ:
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, ίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συ βολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δη οσιονο ικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέ ενης 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 εταχειρισ ένου εξοπλισ ού.
6. Eαπάνες για την εκπόνηση ελετών οι οποίες δεν εφαρ όζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (α οιβές προσωπικού, αναλώσι α κ.λπ.).
8. Eαπάνες συντήρησης των παρε βάσεων που ενισχύονται.
9. Eαπάνη για τη ελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθ ισης και ανάδειξης
του οικισ ού ή για το σχέδιο αναβάθ ισης.
10. Αγορά οχη άτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξι ων δαπάνες.
11. Προ ήθεια εξοπλισ ού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρου ένων των περιπτώσεων που τεκ ηριώνεται
ότι δεν είναι δυνατή η προ ήθεια του συγκεκρι ένου εξοπλισ ού από χώρες της Ε.Ε.
12. Eαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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Υπο=έτρο L323 «!ιατήρηση και αναβάθ=ιση της αγροτικής κληρονο=ιάς»

Στο πλαίσιο του υπο έτρου L323 προβλέπονται παρε βάσεις για την προστασία και ανάδειξη περιοχών
φυσικού κάλλους, καθώς και παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονο ιάς της υπαίθρου.
Οι δράσεις οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξι=ες για χρη=ατοδότηση στο πλαίσιο του υπο=έτρου
του τοπικού προγρά==ατος αφορούν:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

L323 1

L323 4

!ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

!ΡΑΣΗ

Eιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθ ιση
περιοχών, όπως βελτίωση – σή ανση
ονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα
ικρής κλί ακας για την προστασία του εδάφους,
δια όρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Παρε βάσεις σε υφιστά ενα κτίρια για τη
ετατροπή τους σε ουσεία συλλογές εκθετήρια
που σχετίζονται ε τη λαογραφική αγροτική
πολιτιστική κληρονο ιά.

37

ΑΝ ΤΑΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(σε €)

ΟΤΑ, τα νο ικά
τους πρόσωπα και
άλλοι φορείς
τοπικής
αυτοδιοίκησης,
καθώς και ιδιωτικοί
φορείς η
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ε
καταστατικό σκοπό
την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων
δη όσιου
χαρακτήρα

300.000

ΟΤΑ, τα νο ικά
τους πρόσωπα και
άλλοι φορείς
τοπικής
αυτοδιοίκησης,
καθώς και
ιδιωτικοί φορείς η
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ε
σκοπό την
υλοποίηση
αντίστοιχων έργων
δη όσιου
χαρακτήρα.

300.000

Το ποσοστό της ενίσχυσης καθώς και ο διαθέσι=ος προϋπολογισ=ός δια=ορφώνονται ως εξής:

Κ !ΙΚΟΣ
!ΡΑΣΗΣ

L323 1

L323 4

!ΡΑΣΗ

Eιατήρηση,
αποκατάσταση και
αναβάθ ιση περιοχών,
όπως βελτίωση –
σή ανση ονοπατιών,
φυτοτεχνικές εργασίες,
τεχνικά έργα ικρής
κλί ακας για την
προστασία του
εδάφους, δια όρφωση
θέσεων θέας, καθώς
και δράσεις
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
Παρε βάσεις σε
υφιστά ενα κτίρια για
τη ετατροπή τους σε
ουσεία συλλογές
εκθετήρια που
σχετίζονται ε τη
λαογραφική αγροτική
πολιτιστική κληρονο ιά.

Κοινοτική

Εθνική

Συνολικό

!η=όσια

Συ==ετοχή

Συ==ετοχή

Ιδιωτική

κόστος

δαπάνη

(ποσοστό

(ποσοστό

Συ==ετοχή

επί !/!)

επί !/!)

100%

100%

80%

20%

0%

50.000

50.000

40.000

10.000

0

100%

100%

80%

20%

0%

300.000

300.000

240.000

60.000

0

Η δράση L323−1 εφαρ όζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές Natura 2000.
Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E.
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη, Λιτοχώρου & Π.
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
Επιχορηγούνται δαπάνες ε συνολικό κόστος έως 300.000,00 €, σύ φωνα ε ειδικότερους όρους που
θα προβλέπονται από το θεσ ικό πλαίσιο εφαρ ογής του προγρά ατος.
Οι ΟΤΑ και οι συλλογικοί φορείς, ο άδες πολιτών ενισχύονται για τη δια όρφωση χώρων, την αγορά
εξοπλισ ού και εποπτικών έσων για την υλοποίηση ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Η Eράση δεν είναι επιχειρη ατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και ετά την υλοποίηση του
σχετικού έργου.
Η δράση L323−4 αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε υφιστά ενα κτίρια για τη
ετατροπή τους σε ουσεία – συλλογές – εκθετήρια αντικει ένων που σχετίζονται ε την πλούσια
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονο ιά της περιοχής.
Περιοχή εφαρ=ογής των ανωτέρω δράσεων αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέ βασης. Στα E.E.
Λεπτοκαρυάς, Παντελεή ονα, Πόρων, Σκοτίνας, Πλατα ώνα, Αιγινίου, Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου & Π.
Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρε βάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται
ανατολικά της ΠΑΘΕ. Στο E.E. Λιτοχώρου εξαιρείται η εντός του ορίου του Πολεοδο ικού
Συγκροτή ατος περιοχή.
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Στις ενισχυό ενες ενέργειες πορεί να συ περιληφθούν έργα για την βελτίωση υφιστά ενου κτιρίου
(κατά προτεραιότητα χαρακτηρισ ένων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισ άτων), δια όρφωση
περιβάλλοντος χώρου, προ ήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρο ηχανολογικού και λοιπού εξοπλισ ού
απαιτού ενων για τη λειτουργία τους και προ ήθεια του απαραίτητου
ουσειακού εξοπλισ ού
(οικοσυσκευών, εργαλείων κ.α.).
Η Eράση δεν είναι επιχειρη ατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και ετά την υλοποίηση του
σχετικού έργου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ (Eράση L323−1: «Eιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθ ιση περιοχών,
όπως βελτίωση – σή ανση ονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα ικρής κλί ακας για την
προστασία του εδάφους, δια όρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης»):
1. Eαπάνες εκπόνησης απαιτού ενων ελετών.
2. Eαπάνες για εργασίες δια όρφωσης υφιστά ενων ονοπατιών, θέσεων θέας – παρατήρησης και
χώρων δασικής αναψυχής, φυτοτεχνικές εργασίες.
3. Eαπάνες προ ήθειας εξοπλισ ού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου (όπως πινακίδες,
εξοπλισ ός παρατήρησης, εξοπλισ ός δασικής αναψυχής)
4. Ενέργειες περιβαλλοντικής ενη έρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών, δαπάνες
σχεδιασ ού και αναπαραγωγής ενη ερωτικού – εκπαιδευτικού – πληροφοριακού υλικού, δαπάνες
διοργάνωσης η ερίδων και άλλων εκδηλώσεων ενη έρωσης – ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις σε
τοπικά έσα ενη έρωσης, δαπάνες ίσθωσης χώρου για την πραγ ατοποίηση ενη ερωτικών
εκδηλώσεων, δαπάνες ίσθωσης εποπτικού υλικού, εξοπλισ ού για τις ανάγκες εκδηλώσεων
ενη έρωσης – ευαισθητοποίησης ( ικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς, video κ.λπ.).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ (Eράση L323−4: «Παρε βάσεις σε υφιστά ενα κτίρια για τη ετατροπή τους
σε ουσεία − συλλογές − εκθετήρια που σχετίζονται ε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική
κληρονο ιά»):
1. Eαπάνες εκπόνησης απαιτού ενων ελετών.
2. Eαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδο ικών, υδραυλικών και
ηλεκτρο ηχανολογικών εργασιών, θέρ ανσης κ.λπ.
3. Eαπάνες δια όρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκει ένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, δια ορφώσεις, συνδέσεις ε δίκτυα κοινής ωφέλειας,
περιφράξεις, φωτισ ός, φυτεύσεις, κ.λπ.
4. Eαπάνες προ ήθειας καινούργιου ηχανολογικού εξοπλισ ού, περιλα βανο ένου του λογισ ικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλα βάνονται οι δαπάνες εταφοράς και εγκατάστασης.
5. Eαπάνες προ ήθειας λοιπού εξοπλισ ού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ !ΑΠΑΝΕΣ:
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, ίσθωση κ.λπ.).
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.
3. Συ βολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δη οσιονο ικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
4. Ο Φόρος Προστιθέ ενης 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 εταχειρισ ένου εξοπλισ ού.
6. Eαπάνες για την εκπόνηση ελετών οι οποίες δεν εφαρ όζονται κατά την υλοποίηση του έργου.
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (α οιβές προσωπικού, αναλώσι α κ.λπ.).
8. Eαπάνες συντήρησης των παρε βάσεων που ενισχύονται.
9. Eαπάνη για τη ελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθ ισης και ανάδειξης
του οικισ ού ή για το σχέδιο αναβάθ ισης.
10. Αγορά οχη άτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες
επιλέξι ων δαπάνες.
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11. Προ ήθεια εξοπλισ ού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρου ένων των περιπτώσεων που τεκ ηριώνεται
ότι δεν είναι δυνατή η προ ήθεια του συγκεκρι ένου εξοπλισ ού από χώρες της Ε.Ε.
12. Eαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κ.Υ.Α. 2974 ΦΕΚ 670 / Β / 10%04%2009
Προσδιορισ=ός των λειτουργικών =ορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυ=άτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγρά==ατα αρ=οδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί=ων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜKΝ −
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονο ικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και
αλιευτική παραγωγή» (320/Α΄), όπως τροποποιήθηκε ε τους ν. 1409/1983 (199/Α΄), 2538/1997 (242/Α΄)
και 2512/1997 (138/Α΄).
2. Το π.δ. 402/1988 (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανισ ός Υπουργείου Γεωργίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νο οθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε ε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο οθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).
4. Το άρθρο 21 παρ. 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί ων και άλλες ρυθ ίσεις του
ΥΠ. Ανάπτυξης» (199/Α΄).
5. Την υπ’ αριθ . Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και
καθορισ ός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄).
6. Την υπ’ αριθ . 399570/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Eη όσιας Eιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονο ικών και Γεωργίας «Σύσταση Eιοικητικού Το έα Προγρα ατισ ού και
Εφαρ ογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γρα ατέα στο Υπουργείο
Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 1363/Β΄), όπως συ πληρώθηκε ε τις υπ’ αριθ . 222822/2003 (Φ.Ε.Κ. 592/
Β΄) και 229920/2002 (Φ.Ε.Κ. 233/Β΄) ό οιες αποφάσεις.
7. Το π.δ. 4/2009 «Eιορισ ός Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ.
2/Α΄/8.1.2009).
8. Την υπ’ αριθ . 296/22.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφί ων ε την οποία διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Γκλέτσος στη θέση του Ειδικού Γρα ατέα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί ων.
9. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισ ού» (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/17.3.2004).
10. Το ν. 3270/2004 «Αρ οδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέ ατα τουρισ ού» (Φ.Ε.Κ.
187/ Α΄/11.10.2004).
11. Το π.δ. 206/2007 «Eιορισ ός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄/19.9.2007).
12. Το ν. 3614/2007 «Eιαχείριση, έλεγχος και εφαρ ογή αναπτυξιακών παρε βάσεων για την
προγρα ατική περίοδο 2007 – 2013» (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/3.12.2007), όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Τον Κανονισ ό (ΕΚ) 1698/2005 του Συ βουλίου της 20ης Σεπτε βρίου 2005, για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα είο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει
κάθε φορά.
14. Τον Κανονισ ό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Eεκε βρίου 2006, για τη θέσπιση
λεπτο ερών κανόνων εφαρ ογής του Κανονισ ού (ΕΚ) 1698/2005 του Συ βουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα είο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει
κάθε φορά.
15. Τον Κανονισ ό (ΕΚ) 1198/2006 του Συ βουλίου της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Τα είο
Αλιείας, όπως ισχύει κάθε φορά.
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16. Τον Κανονισ ό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για «τη θέσπιση λεπτο ερών
κανόνων εφαρ ογής του Κανονισ ού (ΕΚ) αριθ . 1198/2006 του Συ βουλίου για το Ευρωπαϊκό Τα είο
Αλιείας, όπως ισχύει κάθε φορά.
17. Την υπ’ αριθ . Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
«Προγρά ατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
18. Την υπ’ αριθ . Ε(2007) 6402/11.12.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγρά ατος του το έα της Αλιείας (CCI:2007GR14FPΟ001) για την
προγρα ατική περίοδο 2007 − 2013 όπως ισχύει κάθε φορά.
19. Το π.δ. 43/2002 για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων σε κατηγορίες ε
σύστη α αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (43/Α΄), όπως τροποποιήθηκε ε την υπ’ αριθ .
12403/25.7.2007 Απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1441/Β΄).
20. Το π.δ. 337/2000 για την κατάταξη ενοικιαζο ένων δω ατίων και ενοικιαζο ένων δια ερισ άτων σε
κατηγορίες ε το σύστη α των κλειδιών (281/Α΄), όπως τροποποιήθηκε ε την υπ’ αριθ .
13635/3.11.2006 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1684/Β΄).
21. Το π.δ. 33/1979 περί τουριστικών καταλυ άτων εντός παραδοσιακών κτισ άτων (10/Α΄), σε
συνδυασ ό ε την υπ’ αριθ . 532249/27.7.1994 απόφαση Γενικού Γρα ατέα Ε.Ο.Τ. (Φ.Ε.Κ. 616/Β΄).
22. Την υπ’ αριθ . 530992/28.9.1987 απόφ. του Ε.Ο.Τ. που αφορά «Τεχνικές προδιαγραφές
τουριστικών εγκαταστάσεων» (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄).
23. Την υπ’ αριθ . 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙE135/ΕΟΤ19.11.1986 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής
Οικονο ίας «Μέτρα για την ελεγχό ενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθ ιση της τουριστικής
προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισ ός περιοχών ελέγχου τουριστι−
κής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε ε την υπ’ αριθ . 7394/14.6.2005 (Φ.Ε.Κ. 854/Β΄) απόφαση του
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει.
24. Το γεγονός ότι από την εφαρ ογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισ ού, αποφασίζου ε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρ ογής
Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε δράσεις για την προώθηση του αγροτικού τουρισ ού και του
τουρισ ού ε την ευρεία έννοια, οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο
συγχρη ατοδοτού ενων ή και εθνικών προγρα άτων αρ οδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί ων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικές ορφές και κατηγορίες
τουριστικών καταλυ άτων
Άρθρο 2
Α. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισ άτων σε τουριστικά καταλύ ατα
Ενισχύεται η επισκευή, αποκατάσταση παραδοσιακών η διατηρητέων κτιρίων και η ετατροπή τους σε
τουριστικά καταλύ ατα, σε εφαρ ογή αρχιτεκτονικής ελέτης, που συντάσσεται σύ φωνα ε τα
οριζό ενα στο π.δ. 33/1979 (Φ.Ε.Κ. 10/Α΄/24.1.1979) και την υπ’ αριθ . 532249/27.7.1994 (Φ.Ε.Κ.
616/Β΄/9.8.1994) απόφαση του Γενικού Γρα ατέα του Ε.Ο.Τ..
Τα ανωτέρω κτίσ ατα πρέπει να είναι χαρακτηρισ ένα ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρ όδιες
κατά τόπους Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧK.E.Ε. ή του ΥΠ.ΠΟ..
Β. Ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων
Οι λειτουργικές ορφές και κατηγορίες κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων, της παρ.1Α του άρθρου 2
του ν. 2160/1993, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης του αγροτικού τουρισ ού και
του τουρισ ού ε την ευρεία έννοια σύ φωνα ε το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι ακόλουθες:
1. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων:
Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο π.δ. 43/2002
(Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002), όπως τροποποιήθηκε ε την υπ’ αριθ . 12403/25.7.2007 απόφαση Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1441/Β΄) και ισχύει κάθε φορά.
Ελάχιστη δυνα ικότητα 10 δω άτια, 20 κλίνες
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Μέγιστη δυνα ικότητα: 40 κλίνες.
2. Ξενοδοχεία τύπου επιπλω ένων δια ερισ άτων 5, 4 και 3 αστέρων:
Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες, που προβλέπονται στο
π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002) όπως τροποποιήθηκε ε την υπ’ αριθ . 12403/25.7.2007 απόφαση
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1441/Β΄) και ισχύει κάθε φορά.
Μέγιστη δυνα ικότητα: 40 κλίνες.
3. Οργανω ένες Τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ τάξης και άνω
Η ίδρυση οργανω ένων τουριστικών κατασκηνώσεων Γ΄ τάξης και άνω, γίνεται σύ φωνα ε τις
προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθ . 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987)
απόφαση του Ε.Ο.Τ., όπως ισχύει κάθε φορά.
Γ. Ίδρυση η κύριων τουριστικών καταλυ άτων
Οι λειτουργικές ορφές και κατηγορίες η κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων, της παρ.1Β του άρθρου
2 του ν. 2160/1993, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης του αγροτικού τουρισ ού και
του τουρισ ού ε την ευρεία έννοια, σύ φωνα ε το Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, είναι οι ακόλουθες:
1. Τουριστικές επιπλω ένες κατοικίες:
Η ίδρυση των τουριστικών επιπλω ένων κατοικιών γίνεται σύ φωνα ε τις σχετικές προδιαγραφές και
διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθ . 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απόφαση του
Ε.Ο.Τ., όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι Τουριστικές επιπλω ένες κατοικίες που δύνανται να ενισχυθούν είναι:
α) ονόχωρες συνολικής επιφάνειας από 40 έως και 50 τ. .,
β) δύο κυρίων χώρων συνολικής επιφάνειας από 60 έως και 70 τ. . ε ονω ένες ή σε σειρά ή σε
συγκρότη α ονόροφες ή δυόροφες ονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη
εξωτερική προσπέλαση η κάθε ία και ιδιωτικότητα.
2. Ενοικιαζό ενα δω άτια 4 «κλειδιών», σε συγκρότη α έχρι 10 δω ατίων:
Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ.
281/Α΄/28.12.2000), όπως τροποποιήθηκε ε την υπ’ αριθ . 13635/3.11.2006 απόφαση Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1684/Β΄) και ισχύει κάθε φορά.
Ελάχιστη δυνα ικότητα: 5 δω άτια, 10 κλίνες.
3. Ενοικιαζό ενα επιπλω ένα δια ερίσ ατα 4 «κλειδιών» σε συγκρότη α έχρι 20 δω ατίων
Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ.
281/Α΄/28.12.2000), όπως τροποποιήθηκε ε την υπ’ αριθ . 13635/3.11.2006
απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1684/Β΄) και ισχύει κάθε φορά. Το καθιστικό
συνυπολογίζεται στον αριθ ό των δω ατίων.
Ελάχιστη δυνα ικότητα: 5 δω άτια, 10 κλίνες.
Άρθρο 3
Επέκταση κύριων και η κύριων
ξενοδοχειακών καταλυ άτων
Ενισχύεται η επέκταση κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων που λειτουργούν ε ειδικό
σή α λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., εφόσον ανήκουν στις λειτουργικές ορφές και κατηγορίες του άρθρου 2
της παρούσας και όνον υπό τους όρους και περιορισ ούς του άρθρου 4.
Άρθρο 4
Περιορισ οί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες
κατάταξης των τουριστικών καταλυ άτων
Η ίδρυση και επέκταση των τουριστικών καταλυ άτων του άρθρου 2 υπόκειται στους ακόλουθους
όρους και περιορισ ούς:
α. Η ετατροπή χαρακτηρισ ένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισ άτων σε τουριστικά καταλύ ατα
ενισχύεται κατά προτεραιότητα στις περιοχές εφαρ ογής των προγρα άτων του Κεφαλαίου Α της
παρούσας και ε όσα καθορίζονται σε αυτά χωρίς κανένα επιπλέον
περιορισ ό.
β. Για όλες τις λοιπές λειτουργικές ορφές καταλυ άτων του άρθρου 2 ισχύουν οι περιορισ οί που
προβλέπονται στην υπ’ αριθ . 2647/ΥΠΕΘΟ /538866/ΕΙE135/ ΕΟΤ/19.11.1986 (Φ.Ε.Κ. 797/Β΄/1986)
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονο ίας «Μέτρα για την ελεγχό ενη τουριστική ανάπτυξη και την
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αναβάθ ιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισ ός περιοχών Ελέγχου
Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Σε οικόπεδα ή γήπεδα ευρισκό ενα σε απόσταση ικρότερη των 3 χλ . από τις ακτές δεν ενισχύεται η
ίδρυση ενοικιαζό ενων δω ατίων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζό ενων επιπλω ένων δια ερισ άτων 4
«κλειδιών». Ο περιορισ ός αυτός δεν ισχύει για τις νησιωτικές περιοχές της Χώρας πλην της Κρήτης και
της Εύβοιας.
δ. Σε παραδοσιακούς οικισ ούς ενισχύεται όνο η ετατροπή σε κατάλυ α παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων, καθώς και η ίδρυση τουριστικών επιπλω ένων κατοικιών.
ε. Η ενίσχυση ίδρυσης ή επέκτασης ενοικιαζο ένων επιπλω ένων δω ατίων και ενοικιαζό ενων
επιπλω ένων δια ερισ άτων είναι δυνατή, τηρου ένων σωρευτικά και των περιορισ ών των εδαφίων
β, γ, και δ του παρόντος άρθρου, όνο σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου, εντός οικισ ών
προϋφιστά ενων του 1923 ή εντός οριοθετη ένων οικισ ών ε πληθυσ ό κάτω των 2.000 κατοίκων.
Άρθρο 5
Ποιοτικός Εκσυγχρονισ ός κύριων
και η κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων
1. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισ ός κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών − καταλυ άτων, που
λειτουργούν ε ειδικό σή α λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., ανεξαρτήτως λειτουργικής ορφής και τάξης και
σύ φωνα ε τυχόν όρους, περιορισ ούς και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προγρά ατα του
Κεφαλαίου Α της παρούσας.
2. Η χορήγηση της ενίσχυσης είναι δυνατή, εφόσον, ε την ολοκλήρωση των σχετικών έργων, εργασιών
και προ ηθειών, που συνιστούν τον ποιοτικό εκσυγχρονισ ό τα καταλύ ατα κατατάσσονται σε
λειτουργικές ορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας
και όνο. Η απόφαση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισ ού του Ε.Ο.Τ., ε την οποία
εγκρίνεται η τροποποιητική αρχιτεκτονική ελέτη για τη ετατροπή του καταλύ ατος σε λειτουργική
ορφή και κατηγορία που προβλέπεται στο άρθρο 2, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
χορήγηση ενίσχυσης των επενδύσεων ποιοτικού εκσυγχρονισ ού.
Άρθρο 6
Λοιπές Τουριστικές Εγκαταστάσεις
Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις που περιλα βάνονται στο πεδίο εφαρ ογής των προγρα άτων του
Κεφαλαίου Α της παρούσας και περιγράφονται στην υπ’ αριθ . 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987)
απόφαση του Ε.Ο.Τ. όπως ισχύει κάθε φορά, υλοποιούνται σύ φωνα ε τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις της εθνικής νο οθεσίας.
Κεφάλαιο E
Άρθρο 7
Νό ι ες εγκρίσεις και άδειες
Όλες οι ενισχύσεις των προηγου ένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει
προηγηθεί η τήρηση των νό ι ων διαδικασιών και η λήψη των νο ί ων αδειών για την ίδρυση,
επέκταση και εκσυγχρονισ ό των αντίστοιχων καταλυ άτων και λοιπών εγκαταστάσεων από τους
αρ όδιους φορείς.
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Τροποποίηση της =ε αριθ=. 2974/8.4.2009 κοινής απόφασης Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφί=ων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισ=ός των λειτουργικών =ορφών και
κατηγοριών των τουριστικών καταλυ=άτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγρά==ατα αρ=οδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί=ων»
(ΦΕΚ Β’ 670)
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί ων
Πολιτισ ού & Τουρισ ού
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Έχοντας υπόψη :
Το ν.δ. 131/74 «περί παροχής οικονο ικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και
αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), όπως τροποποιήθηκε ε τους ν. 1409/83 (Α’ 199), 2538/97 (Α’ 242)
και 2512/97 (Α’ 138)
To Π.E. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισ ός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νο οθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε ε το άρθρο πρώτο του Π.E. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο οθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 /Α/ 22.4.2005)
To άρθρο 21 παρ. 8 του του ν. 2741/99 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί ων και άλλες ρυθ ίσεις
του ΥΠ. Ανάπτυξης» (Α’ 199)
Τη ε αρ. 399570/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Eη όσιας Eιοίκησης &
Αποκέντρωσης, Οικονο ικών και Γεωργίας «Σύσταση Eιοικητικού Το έα Προγρα ατισ ού και
Εφαρ ογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γρα ατέα στο Υπουργείο
Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363Β), όπως συ πληρώθηκε ε τις 222822/2003 (ΦΕΚ592Β) και 229920/2002
(ΦΕΚ 233Β) ό οιες αποφάσεις.
Το Π.E. 187/2009 «Eιορισ ός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.09).
Τη ε αρ. 339621/7 12 2009 (ΦΕΚ 516/ΥΟEE/10 12 2009 και 523/ΥΟEE/11 12 2009) Κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί ων, ε την οποία
διορίζεται ο Ευάγγελος Eιβάρης του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γρα ατέα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί ων ε βαθ ό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα
προϊσταται των υπηρεσιών του Eιοικητικού Το έας Κοινοτικών Πόρων και Υποδο ών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί ων.
Το Ν. 3270/2004 «Αρ οδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέ ατα τουρισ ού» (ΦΕΚ
Α’ 187)
Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισ ού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’
213)
Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γρα ατείας Τουρισ ού στο Υπουργείο Πολιτισ ού και
Τουρισ ού» (ΦΕΚ Α’ 35)
Το Ν. 3614/2007 «Eιαχείριση, έλεγχος και εφαρ ογή αναπτυξιακών παρε βάσεων για την
προγρα ατική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ267/Α΄/3.12.2007), όπως ισχύει κάθε φορά
Τον Κανονισ ό (ΕΚ) 1698/2005 του Συ βουλίου της 20ης Σεπτε βρίου 2005, για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα είο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως
ισχύει κάθε φορά
Τον Κανονισ ό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Eεκε βρίου 2006, για τη θέσπιση
λεπτο ερών κανόνων εφαρ ογής του Κανονισ ού (ΕΚ) 1698/2005 του Συ βουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα είο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως
ισχύει κάθε φορά
Τον Κανονισ ό (ΕΚ) 1198/2006 του Συ βουλίου της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Τα είο
Αλιείας, όπως ισχύει κάθε φορά
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15. Τον Κανονισ ό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για «τη θέσπιση λεπτο ερών
κανόνων εφαρ ογής του Κανονισ ού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συ βουλίου για το Ευρωπαϊκό
Τα είο Αλιείας, όπως ισχύει κάθε φορά
16. Τη ε αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
«Προγρά ατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
17. Την αριθ. Ε(2007) 6402/11.12.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγρά ατος του το έα της Αλιείας (CCI:2007GR14FPΟ001) για την
προγρα ατική περίοδο 2007 2013 όπως ισχύει κάθε φορά
18. Tο Π.E. ε αριθ. 43/2002 για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων σε κατηγορίες
ε σύστη α αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (Α’ 43), όπως ισχύει.
19. Tο Π.E. ε αριθ. 337/2000 για την κατάταξη ενοικιαζο ένων δω ατίων και ενοικιαζο ένων
δια ερισ άτων σε κατηγορίες ε το σύστη α των κλειδιών (Α’ 281), όπως ισχύει.
20. To Π.E ε αριθ. 33/79 περί τουριστικών καταλυ άτων εντός παραδοσιακών κτισ άτων (Α’ 10), σε
συνδυασ ό ε την 532249/27.07.1994 Απόφαση Γενικού Γρα ατέα ΕΟΤ. (ΦΕΚ Β’ 616)
21. Την απόφ. 530992/28.9.87 του ΕΟΤ που αφορά «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών
εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 557Β’)
22. Την ε αριθ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙE135/ΕΟΤ19.11.86 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής
Οικονο ίας «Μέτρα για την ελεγχό ενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθ ιση της τουριστικής
προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισ ός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης», όπως
τροποποιήθηκε ε την υπ’ αριθ . 7394/14.6.2005 (ΦΕΚ 854/Β΄) Απόφαση του Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει.
23. Την ε αριθ . 2974/8.4.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί ων
και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισ ός των λειτουργικών ορφών και κατηγοριών των
τουριστικών καταλυ άτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε
προγρά ατα αρ οδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί ων» (ΦΕΚ Β’ 670)
24. Την ανάγκη τροποποίησης της ε αριθ . 2974/8.4.2009 ΚΥΑ ως προς τον ορισ ό ελάχιστης
δυνα ικότητας σε λειτουργικές ορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυ άτων που δεν έχει ήδη
ορισθεί ε βάση το Άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, ως προς τον τύπο των «Τουριστικών
Επιπλω ένων Κατοικιών» του ση είου Γ.1 του Άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, καθώς και λοιπές
συ πληρω ατικές διευκρινήσεις σε ότι αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισ ό των
τουριστικών καταλυ άτων.
25. Το γεγονός ότι από την εφαρ ογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισ ού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση της ε αριθ . 2974/8.4.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφί ων και Τουριστικής Ανάπτυξης ε τίτλο «Προσδιορισ ός των λειτουργικών ορφών
και κατηγοριών των τουριστικών καταλυ άτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγρά ατα αρ οδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί ων» (ΦΕΚ
Β’ 670), ως ακολούθως:
Α) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές ορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυ άτων» στο
Άρθρο 2 παράγραφος Β «Ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων» στο ση είο 2 «Ξενοδοχεία
τύπου επιπλω ένων δια ερισ άτων 5, 4 και 3 αστέρων» συ πληρώνεται στο τέλος η έκφραση
«Ελάχιστη δυνα ικότητα : 20 κλίνες».
Β) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές ορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυ άτων» στο
Άρθρο 2 παράγραφος Γ «Ίδρυση η κύριων τουριστικών καταλυ άτων» το ση είο 1 «Τουριστικές
επιπλω ένες κατοικίες» αντικαθίσταται στο σύνολό του ως ακολούθως:
1. Τουριστικές επιπλω ένες κατοικίες:
Οι Τουριστικές Επιπλω ένες κατοικίες είναι ε ονω ένες ή σε σειρά ή σε συγκρότη α
ονόροφες ή δυόροφες ονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική
προσπέλαση η κάθε ία και ιδιωτικότητα.
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Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που
προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β’/87) απόφαση του ΕΟΤ, όπως ισχύει κάθε
φορά.
Ελάχιστος απαιτού ενος αριθ ός κατοικιών 2.
Ελάχιστος συνολικός αριθ ός κλινών 10. Ο περιορισ ός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα
οποία έχουν πληθυσ ό έχρι 1500 κατοίκους.
Γ) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές ορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυ άτων» το Άρθρο
3 «Επέκταση κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων» αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Ενισχύεται η επέκταση κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων που λειτουργούν ε
ειδικό σή α λειτουργίας του ΕΟΤ, εφόσον ετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το σύνολο του
τουριστικού καταλύ ατος (αρχικό κατάλυ α συν επέκταση) ανήκει στις λειτουργικές ορφές και
κατηγορίες του άρθρου 2 της αριθ . 2974/8.4.2009 ΚΥΑ και όνον υπό τους όρους και περιορισ ούς
του άρθρου 4 αυτής.
Η συνολική δυνα ικότητα του τουριστικού καταλύ ατος συ περιλα βανο ένης της επέκτασης θα
είναι σύ φωνη ε τα αναφερό ενα στο Άρθρο 2 της αριθ . 2974/8.4.2009 ΚΥΑ ανά λειτουργική ορφή
και κατηγορία τουριστικού καταλύ ατος»
E) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β «Λειτουργικές ορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυ άτων» στο
Άρθρο 4 «Περιορισ οί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κατάταξης των τουριστικών καταλυ άτων» –
στο ση είο γ η τελευταία πρόταση αναδιατυπώνεται ως εξής : «Ο περιορισ ός αυτός δεν ισχύει για τις
νησιωτικές περιοχές της Χώρας πλην της Νήσου Κρήτης και της Νήσου Εύβοιας».
Ε) Η φράση «Κεφάλαιο E» διορθώνεται στο ορθό «Κεφάλαιο Γ».
Kατά τα λοιπά ισχύει η ε αριθ . 2974/8.4.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφί ων και Τουριστικής Ανάπτυξης ε τίτλο «Προσδιορισ ός των λειτουργικών ορφών
και κατηγοριών των τουριστικών καταλυ άτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται σε προγρά ατα αρ οδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί ων» .
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