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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

 
 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ - Γενικά Στοιχεία Φορέα 

Επωνυμία: ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α 
Έδρα: Μαντζάρου 13, 49100 Κέρκυρα 
Αρμόδιος για επαφές: κος Νικόπουλος Σ., Γενικός Διευθυντής  
Τηλέφωνο: 26610-82037, 26610-81310 
Φαξ: 26610-81311 
Ε-mail: agrok@otenet.gr, info@anion.org.gr - url: www.anion.org.gr 

 
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
Η περιοχή παρέμβασης αφορά το σύνολο του Ν. Κέρκυρας, σε καθορισμένα όμως Τοπικά/Δημοτικά Διαμερίσματα, έχει συνολική 
έκταση 483,96 τ.χλμ. και συνολικό πληθυσμό

1
 69.752 κατοίκους. (Παρατίθεται αναλυτική κατάσταση στο κεφ.1) 

 
 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 41, ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟ-

ΜΕΤΡΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L123- 

Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων 1.200.000,00 € 600.000,00 € 570.000,00 € 30.000,00 € 600.000,00 € 

L312- 

Στήριξη της δημιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 250.249,00 € 125.124,50 € 118.868,28 € 6.256,23 € 125.124,50 € 

L313- 
Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων 300.000,00 € 150.000,00 € 142.500,00 € 7.500,00 € 150.000,00 € 

L321- 

Βασικές υπηρεσίες για την 
οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό 416.594,48 € 208.297,24 € 197.882,38 € 10.414,86 € 208.297,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ M 41 4.881.460,39 € 2.533.368,51 € 2.406.700,08 € 126.668,43 € 2.348.091,88 € 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ α. Σ.Κ. β. Δ.Δ. 100,00% 51,90% 95,00% 5,00% 48,10% 

 
 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

Μέτρα / Υπομέτρα / Δράσεις 
Περιοχές 

εφαρμογής 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Κοινοτική 
Συμμετοχή 

(ποσοστό επί Δ/Δ) 
Εθνική Συμμετοχή 
(ποσοστό επί Δ/Δ) 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L123α, 

ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

100 50 80 20 50 

 L312, L313 (δράσεις 5 , 6 και 8 100 50 80 20 50 

L313 -2   100 100 80 20 0 

L321 – 3 100 75 80 20 25 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ/ ΔΗΜΟΣ/ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ Δ.Δ. 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Τ.Κ. Αγρού 3,2 600 Ορεινή 

Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου 1,98 267 Ορεινή 

Τ.Κ. Αρκαδάδων 1,65 150 Ορεινή 

Τ.Κ. Αρμενάδων 3,57 305 Ορεινή 

                                                           
1
 Ο πληθυσμός αφορά στον πραγματικό πληθυσμό, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Ελλάδας για το έτος 2001. 

mailto:agrok@otenet.gr
mailto:info@anion.org.gr
http://www.anion.org.gr/
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Τ.Κ. Αφιώνα 3,56 305 Ορεινή 

Τ.Κ Δάφνης 2,05 412 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Δροσάτου 1,23 261 Ορεινή 

Τ.Κ Καββαδάδων 4,8 768 Ορεινή 

Τ.Κ. Καστελλάνων 
Γύρου 1,3 301 Ορεινή 

Τ.Κ. Μεσαριάς 3,92 249 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Πάγων 7,45 676 Ορεινή 

Τ.Κ. Ραχτάδων 2,38 338 Μειονεκτική 

Τ.Κ Χωροεπισκόπων 2,7 326 Ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39,79 4.958   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 

Τ.Κ. Αγ. Προκοπίου 1,23 380 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Αγίων Δέκα 3,45 481 Ορεινή 

Τ.Κ. 'Ανω Γαρούνας 3,15 283 Ορεινή 

Τ.Κ. Βαρυπατάδων 5,1 338 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Βιρού 3,93 1.635 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Γαστουρίου 5,25 1.830 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Καλαφατιώνων 4,08 471 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Καμάρας 1,65 210 Ορεινή 

Τ.Κ. Καστελλάνων 
Μέσης 2,23 586 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Κάτω Γαρούνας 3,93 679 Ορεινή 

Τ.Κ. Κουραμάδων 1,7 272 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Κυνοπιαστών 4,53 1.942 Μειονεκτική 

Τ.Κ Μπενιτσών 1,7 789 Ορεινή 

Τ.ΚΣταυρού 6,75 423 Ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 48,68 10.319   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

Τ.Κ Βελονάδων 6 958 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Αγίων Δούλων 3,27 301 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Αγραφών 5,5 424 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Αντιπερνών 0,85 315 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Αυλιωτών 7,8 1.453 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Βαλανειού 3,85 368 Ορεινή 

Τ.Κ. Καβαλλουρίου 2,7 369 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Καρουσάδων 9,18 1.639 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Μαγουλάδων 7,13 1.101 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Περουλάδων 5,98 837 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Σιδαρίου 1,88 371 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΩΝ 54,14 8.136   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. 
ΘΙΝΑΛΙΩΝ 

Τ.Κ. Αγ. 
Παντελεήμονα 7,25 906 Ορεινή 

Τ.Κ. Ξανθάτων  2,28 320 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Σφακερών 4,7 579 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΙΝΑΛΙΩΝ 14,23 1.805   
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Δ.Κ.Αλεπούς 2,38 1.606 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Εβροπούλων 2,38 439 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Καναλίου 4,33 3.556 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 9,09 5.601   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 

Δ.Κ. Αργυράδων 12,08 2.033 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 2,3 471 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Βασιλάτικων 1,15 174 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Κουσπάδων 2,94 383 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Περιβολίου 7,97 1.441 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Πετριτή 1,23 704 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 27,67 5.206   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 

Τ.Κ. Άνω Λευκίμμης 14,05 139 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Λευκίμμης 19,81 4.354 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Βιταλάδων 3,65 538 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Νεοχωρίου 13,31 1.663 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 50,82 6.694   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 

Τ.Κ.  Μωραϊτίκων 4,15 864 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Αγίου Ματθαίου 22,3 1.698 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Ανω Παυλιάνας 3,6 495 Ορεινή 

Τ.Κ. Βουνιατάδων 3,08 322 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Κάτω Παυλιάνας 1,38 337 Ορεινή 

Τ.Κ. Πεντατίου 3,17 390 Ορεινή 

Τ.Κ. Στρογγυλής 5,18 595 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Χλωματιανών 10,33 842 Μειονεκτική 

Δ.Κ. Χλωμού 13,88 1.147 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 67,07 6.690   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 

Τ.Κ. Λακώνων 5,98 755 Ορεινή 

Τ.Κ. Αλειμματάδων 2 208 Ορεινή 

Τ.Κ. Γαρδελάδων 5,85 338 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Δουκάδων 5,4 689 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Κρήνης 2,98 256 Ορεινή 

Δ.Κ. Λιαπάδων 9,43 1.025 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Μακράδων 5,05 376 Ορεινή 

Τ.Κ. Σκριπερού 11,7 747 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 48,39 4.394   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 

Δ.Δ. Γαϊου 16,12 1.325 Ορεινή 

Δ.Δ. Λάκκας 6,21 416 Ορεινή 

Δ.Δ. Λογγού 3,28 279 Ορεινή 

Δ.Δ. Μαγαζιών 4,53 417 Ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ . ΠΑΞΩΝ 30,14 2.437   
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΕΛΙΩΝ 

Τ.Κ Κοκκινίου 6,8 733 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη 6,04 943 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Αφρας 3,73 936 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Βάτου 2,63 467 Ορεινή 

Τ.Κ. Γιαννάδων 10,33 799 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Κανακάδων 2,33 338 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Κομπιτσίου 1,04 595 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Μαρμάρου 3,23 327 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Πέλεκα 6,4 841 Ορεινή 

Δ.Κ. Σιναράδων 6,49 1.216 Ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΕΛΙΩΝ 49,02 7.195   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΑΙΑΚΩΝ 

Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας 10,38 2.639 Μειονεκτική 

Τ.Κ. Αγίου Μάρκου 3,68 833 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΦΑΙΑΚΩΝ 14,06 3.472   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ερείκουσας 4,45 702 Ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 4,45 702   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ  Μαθρακίου 3,53 297 Ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 3,53 297   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΟΘΩΝΩΝ  Οθωνών 10,08 648 Ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ 10,08 648   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 471,15 68.554   

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η πληθυσμιακή πυκνότητα της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης είναι: 
Πληθυσμιακή πυκνότητα της νέας προτεινόμενης περιοχής: 145,5. 
ενώ η συνολική έκταση της διοικητικής Περιφέρειας που εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης είναι: 
Συνολική έκταση διοικητικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 2.307.00 km

2
. 

 

1.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
Με την αναμόρφωση του τοπικού προγράμματος και την τροποποίηση της περιοχής παρέμβασης, οι περιοχές Natura δεν 
τροποποιούνται και παραμένουν ίδιες και στη νέα προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Έκταση σε (ha) 

GR2230002 ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣIΩΝ (GR2230002) 2.357,03 

GR2230003 ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (GR2230003) 242,96 

GR2230004 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ & ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ (GR2230004) 5.649,66 

GR2230005 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓH (GR2230005)  884,14 

GR2230007 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ (GR2230007) 1.060,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 21,06%
2
 

 

1.3. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
Παρατίθεται σε μεγαλύτερο μέγεθος και ανάλυση στην ιστοσελίδα της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ 

                                                           
2 Συνολική περιοχή Natura (εντός π.π.) = 4.301,17 ha = 43,0117 km

2
   Ποσοστό 43,0117/354,91= 12,12% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

2.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Ο στρατηγικός στόχος του τοπικού προγράμματος είναι :  
 

Ισόρροπη χωρική και τομεακή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, προστασία και αξιοποίηση των 
τοπικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. 

 
Προκειμένου να διασαφηνίζεται ο συνεκτικός ιστός των στόχων του τοπικού επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε να υπερβαίνεται η 
τυπικότητά τους και επιπλέον να εξυπηρετείται  αποτελεσματικά η απαραίτητη συνοχή και συνέπεια, επιλέχθηκε ως κεντρικός θεματικός 
άξονας διάρθρωσης της αναπτυξιακής στρατηγικής :  
 

O επαναπροσδιορισμός του αναπτυξιακού προτύπου της περιοχής παρέμβασης, με στροφή στην προστασία και αξιοποίηση 
του τοπικού κεφαλαίου (φυσικοί, οικιστικοί, ανθρώπινοι, πολιτιστικοί πόροι) και παράλληλη τόνωση τοπικών 
τομεακών/διατομεακών συνεργειών και διατοπικών συνεργασιών.   

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτές προκύπτουν από 
την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και συμπυκνώνονται στις 4 θεματικές αναλύσεις SWOT (ζεύγος δραστηριοτήτων 
Τουρισμός/Πρωτογενής τομέας και ζεύγος πόρων Πολιτισμός/Περιβάλλον) και στην οριζόντια, η αναπτυξιακή στρατηγική διαρθρώνεται 
σε δυο επίπεδα (οριζόντιες τακτικές), που συνιστούν και αντανακλούν το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της περιοχής 
παρέμβασης, ενώ  δρουν συμπληρωματικά μεταξύ τους :  

 

1. Τομείς / δραστηριότητες της οικονομικής ζωής, οι οποίοι είτε είναι ανεπτυγμένοι αλλά χρήζουν επαναπροσδιορισμού του 
αναπτυξιακού τους μοντέλου (Τουρισμός), είτε διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης (παραγωγή, μεταποίηση Πρωτογενούς 
τομέα) 

2. Τοπικοί πόροι με μεγάλη σημαντικότητα, η αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των οποίων θα ενισχύσει τους ρυθμούς 
ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης (Περιβάλλον, Πολιτισμός)  
 Ταυτόχρονα η αναπτυξιακή στρατηγική υιοθετεί ένα τρίτο επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη ποιοτική σημασία, το 
οποίο «τέμνει» τα δυο προαναφερθέντα κύρια επίπεδα και είναι: 

3. 3. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και η ενεργός συμμετοχή του, μέσω δικτυώσεων και συνεργειών οριζόντιου και 
κάθετου χαρακτήρα.  

 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημανθεί για το πρώτο επίπεδο τακτικής ότι, τα σύγχρονα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα αποκτούν  
υπεραξία,  κυρίως λόγω του βιωματικού πολιτισμικού στοιχείου. Επίσης, το είδος και το ύφος στις δραστηριότητες τοπικών 
ποιοτικών προϊόντων προϋποθέτει πηγαίο ενδιαφέρον συνδυασμένο  Ένας ιδιαίτερη συμπεριφορική επιχειρηματική στάση.  Όσον 
αφορά στο δεύτερο επίπεδο τακτικής είναι προφανές ότι, η ενασχόληση με την προαγωγή της πολιτιστικής παράδοσης  απαιτεί μέγιστη 
βιωματική διαχείριση. Αναδεικνύεται έτσι ως απαραίτητη συνθήκη και κριτήριο επιτυχίας του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου ο 
ανθρώπινος παράγοντας (τρίτο επίπεδο). Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση του πολιτισμικού πόρου, που 
αναδεικνύουν έντονα την ταυτότητα της περιοχής παρέμβασης και υποστηρίζουν τον εναλλακτικό χαρακτήρα που θα διέπει 
απαραίτητα τις δράσεις που αναφέρονται στην τουριστική δραστηριότητα (βιωματική διάσταση) και στην αξιοποίηση των τοπικών 
ποιοτικών προϊόντων. Στοχευμένα σε αυτήν την κατεύθυνση, πέραν της ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, δίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού, με σκοπό την 
επιχειρηματική όσμωση και την ανάδειξη του προαναφερθέντα βιωματικού χαρακτήρα. Τέλος, ιδιαίτερα στοχευμένος είναι και ο τομέας 
της τεχνικής υποστήριξης της παρέμβασης, όπου προβλέπονται μελέτες καταγραφής παραδοσιακών πολιτιστικών δεδομένων της 
περιοχής παρέμβασης.   
Η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής θα υποστηριχθεί από σειρά διακριτών στόχων, ενώ η λειτουργικότητά της θα 
εξυπηρετηθεί μέσα από στρατηγικές ανάπτυξης ανά τομέα παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.  

 

2.2. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 
Οι τακτικοίθ στόχοι που καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, είναι διακριτοί και 
εξυπηρετούν διατομεακά σε επίπεδο παρεμβάσεων το επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα των 
παρεμβάσεων. Επίσης, εξειδικεύουν τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους και βρίσκονται σε συνάφεια με την αναπτυξιακή στρατηγική.  
Η στρατηγική του επιχειρησιακού σχεδίου αναφέρεται σε δυο κύρια επίπεδα (δυο δραστηριότητες, δυο πόροι). Οι καθορισθέντες στόχοι 
εξυπηρετούν ισόρροπα τα δυο επίπεδα, ενώ αναφέρονται συγκεκριμένα και στο τρίτο επίπεδο, που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των 
άλλων δυο και προσδίδει Ένας ιδιαίτερη δυναμική. 
Τέλος η υφή και αλληλουχία των στόχων, διευκολύνει και υποστηρίζει την εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών, όπως η ενίσχυση της 
απασχόλησης, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση των ίσων ευκαιριών.   

Οι τακτικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος, ιεραρχημένοι, έχουν ως εξής : 
 

1. Δημιουργία εναλλακτικού εισοδήματος στην αγροτική οικονομία  

2. Αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση 
της ταυτότητας του μαζικού τουρισμού. Ο στόχος αυτός δίνει βαρύνουσα σημασία στη διαμόρφωση τουριστικού προϊόντος φιλίκο 
σε ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες.   

3. Προστασία και ανάδειξη παραδοσιακού πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης  

4. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας μεταποιημένων προϊόντων του πρωτογενή τομέα και προώθηση της δικτύωσης της μεταποίησης 
του πρωτογενή με τον τουρισμό   

5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΠΜΕ  

6. Ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού για την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  

7. Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής παρέμβασης και ιδιαίτερα της ενδοχώρας  

8. Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο τοπικό παραγωγικό σύστημα  

9. Ενίσχυση τοπικών ικανοτήτων και εμψύχωση τοπικού πληθυσμού  

10. Βελτίωση υποδομών και παροχή υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
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Στρατηγική επίτευξης τακτικών στόχων ανά τομέα παρέμβασης 
Το πλέγμα των  τομέων παρέμβασης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις αρχές που διέπουν τον εθνικό, περιφερειακό αναπτυξιακό 
σχεδιασμό.  Ως εκ τούτου υποστηρίζουν - κάθε τομέας χωριστά και στο σύνολο τους- την ενίσχυση της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας, την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από το ύφος των παρεμβάσεων 
αλλά και τις προϋποθέσεις και τις υποχρεωτικότητες της εξειδίκευσής τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Το τοπικό επιχειρησιακό πρόγραμμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα, στην εφαρμογή των οποίων αφορούν τα τοπικά προγράμματα 
LEADER  : 

1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός μέτρου: 41 
2. Διατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός μέτρου: 421 
3. Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή – Κωδικός μέτρου: 431  

Οι προτεινόμενες δράσεις αναφέρονται στους επιλεχθέντες τομείς παρέμβασης και αποτελούν την εξειδίκευση των Υπομέτρων, τα 
οποία εξυπηρετούν τους τεθέντες στόχους του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος, στο πλαίσιο της επιλεχθείσας στρατηγικής.  
Ο σχεδιασμός των δράσεων :  

 εδράζεται στις αρχές του συμμετοχικού προγραμματισμού, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των διαδικασιών 
διαβούλευσης (bottom up προσέγγιση)  που προηγήθηκαν,   

 επιδιώκει την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης.  
Βασικά κριτήρια στην τελική επιλογή αποτέλεσαν :  

 η συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ των δράσεων  

 η συνάφεια με την στοχοθέτηση και την αναπτυξιακή στρατηγική. 
Με τον τρόπο αυτό, το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα εκτιμάται ότι, διαθέτει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και λειτουργικότητα, με στόχο 
την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας υψηλού επιπέδου.    
 

3.1. ΜΕΤΡΟ 41:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Το Μέτρο περιλαμβάνει δύο Ομάδες Υπομέτρων, α. Ανταγωνιστικότητα – κωδ. 411  και β. Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση – κωδ. 413 
Στη συνέχεια παρατίθενται ως απόσπασμα από το εγκεκριμένο Τ.Π. στοιχεία που αφορούν στη παρούσα πρόσκληση σε επίπεδο 
δράσεων ως «Αναλυτικά Δελτία Δράσεων». 
 

3.1.1. L-123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L123-α Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων 1.200.000,00€ 600.000,00 € 600.000,00 € 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η δράση αφορά στην στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία αυτών.  Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρεται σε ενισχύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης σε συγκεκριμένους επιλέξιμους στο πρόγραμμα τομείς 
πρωτογενούς παραγωγής.  
Με την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων αναμένεται βελτίωση της αποδοτικότητας και του επιπέδου ποιότητας στη 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, καθώς και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. 
Προβλέπονται ενισχύσεις ίδρυσης- εκσυγχρονισμού – επέκτασης- μετεγκατάστασης μονάδων παραγωγής τοπικών προϊόντων 
ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και ποιοτικών προδιαγραφών, που προάγουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης και 
ικανοποιούν τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις.  
Ειδικότερα προβλέπονται ανα τομέα: 
Κρέας , Γάλα , Μέλι , Ελαιούχα προϊόντα, Οπωροκηπευτικά, Οίνος. 
(βάσει προδιαγραφών και περιορισμών Π.Α.Α και κανονισμών, ειδικότερα σύμφωνα με παράρτημα ΚΥΑ 401/2010). Οι παρεμβάσεις 
αφορούν σε  ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης  ή εμπορίας αγροτικών προϊόντων που 
καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης και τα άρθρα 20 (β) (ιιι) και 28 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 19 και σημείο 
5.3.1.2.3 Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006. 
Η δράση αναμένεται να αναδείξει καινοτόμο χαρακτήρα υπο το πρίσμα της διασύνδεσης με τον τριτογενή τομέα (τουρισμός) και της 
ανάδειξης της παραδοσιακής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης σε σύγχρονα πρότυπα (νέα τεχνολογία, διασφάλιση ποιότητας κτλ). 
Η προτεινόμενη καινοτομία θα ξιολογηθεί στα κρίτήρια Επιλογής (Γ.3) 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ  
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 500.000 € 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Το σύνολο των Δ.Δ. της περιοχής παρέμβασης. 
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 
 
Β.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 
2. κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 
3. προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του 

εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. 
4. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης. 
5. αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – 

μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου. 
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6. γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες 
σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω 
δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού. 

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

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

9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000. 
Γ.  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Αγορά οικοπέδου. 
2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη 

χρήση τους. 
3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 
4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης. 
5. Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.). 
6. Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 
7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στο σημείο 8 της 

παραγράφου (α) ανωτέρω. 
8. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 
9. Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων. 
10. Εκπαίδευση προσωπικού εκτός των αναφερομένων στο σημείο 7 της παραγράφου (α) ανωτέρω. 
11. Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, καθώς και οι 

εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι 
επιλέξιμη δαπάνη. 

12. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κ.λπ. 
13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 

1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
14. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 
15. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
16. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης. 
17. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση 

της μονάδας. 
18. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από το δικαιούχο στο 

προσωπικό του, εκτός αν αυτό προσλαμβάνεται ειδικά για να εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να 
απολυθεί με την ολοκλήρωσή της. 

19. Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 
20. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ 

γεωργικών προϊόντων. 
21. Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. 
22. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του 

παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 
Δ.  ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΑ 401/2010) 
1. Στο πλαίσιο του υπομέτρου ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων που καλύπτονται από το 
Παράρτημα 1 της Συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), κατά την έννοια του άρθρου 28 του Καν(ΕΚ) 1698/2005. 
2. Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα με 
τον τομέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων και την 
εργασιακή ασφάλεια. 
3. Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους μέχρι €500.000. 
4. Ως προς τη δράση L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" ισχύουν τα ακόλουθα: 
Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 123α, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 
Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν 

που καλύπτεται από το Παράρτημα I της Συνθήκης. 
Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της 

κοινοπραξίας. 
Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης, αναφέρονται στο Παράρτημα της ΚΥΑ 401/2010. 
Αποκλείεται η ενίσχυση: 

α) επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. 
β) επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων και του μελιού 
γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου 
δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα 
ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ. 

Ε. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και 
διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και δικαιούχων. 
2. Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος. 
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας ή έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο 
την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου που εντάσσεται στο μέτρο 41. 
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41. 
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5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο 41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% 
της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41. 
6.Για το μέτρο 41 ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
του δικαιούχου στην ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ Για τα υπομέτρα L123α, L321, L323, καθώς και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του 
υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. 
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ μελέτη, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και δικαιούχου και τηρώντας όλες τις επίσημες προδιαγραφές που συντάσσουν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης θα πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η 
καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή 
δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του. 
Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, η τελευταία αποστέλλει την τροποποιημένη μελέτη στην ΕΥΕ 
ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, η οποία μπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις της, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, εντός 20 ημερών. 
Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση 
των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα 
προβλεπόμενα. 
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει: 
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ να μην υποστούν σημαντική 
τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005, 
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ να διατηρηθούν στην περιοχή 
LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008, 
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για 
παρεμβάσεις του υπομέτρου L123α να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii) & (iii) ανωτέρω, το σχετικό 
αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7 ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω 
τροποποιήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών 
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. 
Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου. 
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές. 
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου του να καλύψει τις 
θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύμβαση με την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για διάστημα 
τουλάχιστον ενός έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης – ΑΠΕ. 
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η σύμβαση μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και 
δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 
του άρθρου 18 της παρούσας. 
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους 
εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια. 
Επεξηγηματικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ 
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται: 
 η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, η σύμβαση με την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, 
 οι εγκεκριμένες μελέτες, 
 οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας, 
 τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων, 
 οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης 

άυλων ενεργειών, 
 τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της 

ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, 
 τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ (προκαταβολών και δαπανών), 
 τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο), 

ο,τιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου. 
14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια 
των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-
ΟΤΑμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή 
παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το 
οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005. 
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων 
και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούνται στη τήρηση 
βιβλίων Γ' κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 
επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων 
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο. 
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και 
επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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3.1.2. L-312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 250.249 € 125.124,50 € 125.124,50 € 

 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα δράση αφορά στην ίδρυση και εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνικών μονάδων (ΠΜΕ). Προτεραιότητα θα δοθεί στην επιλογή 
επενδύσεων που ενσωματώνουν την παραδοσιακή κουλτούρα, καθώς και νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. 
Παράλληλα, με την ενεργοποίηση του cluster συμπληρωματικών επιχειρήσεων (το σχέδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Κ.Π. LEADER+), 
επιδιώκεται να ενταχθούν οι μονάδες, να ενισχυθούν συνέργιες τους με τον τριτογενή τομέα (τουρισμό), που θα διευκολύνουν την 
προώθηση των προϊόντων τους και θα διασφαλισθεί η διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας ΚΕ-Γ2.1. Δεδομένη είναι τέλος η 
απαίτηση για εναρμόνιση των  υποδομών με την τοπική αρχιτεκτονική και η μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.  
Kατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ 
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 300.000 €.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

300.000 € 150.000 € 150.000 € 

 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η δράση αυτή αφορά στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό διαφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (ΠΜΕ). 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων με παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες του 
τοπικού πληθυσμού, αλλά και των διερχόμενων επισκεπτών (Γ1.2), έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η αυτάρκεια των περιοχών. 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης. 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 300.000 €.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L312-3 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

416.594,48 € 208.297,24 € 208.297,24 € 

 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα δράση αφορά στην υποστήριξη δημιουργίας και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ 
μεταποίηση (ΠΜΕ). Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα και την α’ μεταποίηση αυτού (δράση 123) σε επίπεδο 
προμήθειας α’ υλών.  
Θα επιδιωχθεί η ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας που ικανοποιούν τις καταναλωτικές 
απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ελκύουν το καταναλωτικό ενδιαφέρον του διερχόμενου/ επισκέπτη της περιοχής. Επιπλέον 
αναμένεται να τεθούν προδιαγραφές επισκεψιμότητας του παραγωγικού χώρου των μονάδων ΚΕ-Γ2.2, ώστε αυτές να διαχέουν στοιχεία 
παραδοσιακού πολιτισμού και να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης και στην ενίσχυση του 
τουριστικού ενδιαφέροντος για αυτή.  
Είναι προφανές ότι οι υποδομές θα εναρμονίζονται με την τοπική αρχιτεκτονική και δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο της δράσης  L123α. 
Kατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ 
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 300.000  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L312-5 
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων της τοπικής οικονομίας 

100.000 € 50.000 € 50.000 € 

 
Η παρούσα δράση αφορά στην δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της τοπικής 

οικονομίας.  

Οι δικτυώσεις θα γίνουν, κατόπιν καθοδήγησης της ΟΤΔ με γνώμονα τους στόχους του προγράμματος,  από τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους. Η στόχευση θα είναι τόσο η καλύτερη, πληρέστερη και πιο αποτελεσματική προώθηση των επιχειρήσεων του 
δικτύου, η προβολή των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, της ποιότητας, του τρόπου παραγωγής, της εξειδικευμένης υπηρεσίας, όσο 
και η συνολική προώθηση των τοπικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου, με 
πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου 
αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προ γράμματος σε 
αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4. Σε περίπτωση που ο φορέας του δικτύου είναι 
υπό σύσταση, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ΟΤΔ, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η σύσταση διακριτού νομικού προσώπου. 
 

Ειδικότερα στοχος είναι να ενεργοποιηθεί ένα δίκτυο συμπληρωματικών επιχειρήσεων, σε οριζόντια και κάθετη διάσταση καθως και ένα  

δίκτυο το οποίο  αφορά  αποκλειστικά  επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής. Το κάθε δίκτυο θα φέρει ξεχωριστό, διακριτό σήμα, το 

οποίο στόχος είναι να γίνει συνώνυμο της ποιότητας προϊόντος και υπηρεσίας. Οι δικτυώσεις θα στηριχθούν στα κοινά συμφωνημένα 

πρότυπα ποιότητας, στην συμπληρωματικότητα προϊόντων και περιοχών και θα χαίρουν προώθησης και βοήθειας και από την ΟΤΔ. 

Kατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ 

στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 300,000€ ή 100.000 €. (*) 
(*) Εάν στο έργο δεν προβλέπονται  ενεργειες για την προμηθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστασεων. 
 
 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν.(ΕΚ) 800/2008. 
Ειδικότερα, για τη δράση L312−5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας 
για τη βιωσιμότητα του δικτύου, με πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από τοσύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα πρέπει 
τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να δραστηριοποι ούνται στην περιοχή 
παρέμβασης του τοπικού προ γράμματος σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείςκαι δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4. Σε 
περίπτωση που ο φορέας του δικτύου είναι υπό σύ σταση, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ΟΤΔ, εφόσον η πρότασή 
του επιλεγεί, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύσταση διακριτού νομικού προσώπου. 
 
Β.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών 

εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, 

όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι 

την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. 
5. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων 

αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. 
Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό 
μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

7. Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά 
μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.  

8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς 
επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς 
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους. 

 
Ειδικοτερα για τη Δράση L312-5  επιλεξιμες δαπάνες θεωρούνται: 

1.  Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών 
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλο ντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για 

την εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου. 
3.  Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας 

(π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ. 
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4.  Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων των συνερ γαζόμενων 
επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

5.  Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, αξιοποίηση του διαδικτύου, συμ μετοχή σε 
εκθέσεις κ.λπ. του δικτύου και των μελών του. 

6.  Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών. 
 
Γ.  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.). 
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 

1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.). 
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της 

δικτύωσης. 
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο 

αναβάθμισης. 
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η 

προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
Δ.  ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΑ401/2010) 
Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
Ε. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και 
διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  και δικαιούχων. 
2. Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος. 
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  με σύμβαση εργασίας ή έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο 
την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου που εντάσσεται στο μέτρο 41. 
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41. 
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο 41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% 
της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41. 
6. Για το μέτρο 41 ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
του δικαιούχου στην ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  Για τα υπομέτρα L123α, L321, L323, καθώς και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του 
υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. 
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  μελέτη, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  και δικαιούχου και τηρώντας όλες τις επίσημες προδιαγραφές που συντάσσουν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης θα πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η 
καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή 
δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του. 
Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, η τελευταία αποστέλλει την τροποποιημένη μελέτη στην ΕΥΕ 
ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, η οποία μπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις της, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, εντός 20 ημερών. 
Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση 
των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα 
προβλεπόμενα. 
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει: 
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ να μην υποστούν σημαντική 
τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005, 
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ να διατηρηθούν στην περιοχή 
LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008, 
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για 
παρεμβάσεις του υπομέτρου  L123α να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii) & (iii) ανωτέρω, το σχετικό 
αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7 ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥΕ ΠΑΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω 
τροποποιήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών 
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. 
Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου. 
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές. 
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου του να καλύψει τις 
θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύμβαση με την ΟΤΔ, τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για διάστημα τουλάχιστον ενός 
έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
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10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης – ΑΠΕ. 
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η σύμβαση μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ  
και δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 
15 του άρθρου 18 της παρούσας. 
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους 
εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια. 
Επεξηγηματικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ 
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται: 
 η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης και η σύμβαση με την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ 
 οι εγκεκριμένες μελέτες, 
 οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας, 
 τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων, 
 οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης 

άυλων ενεργειών, 
 τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της 

ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, 
 τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΟΤΔ (προκαταβολών και δαπανών), 
 τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο), 
 ο,τιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου. 

14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια 
των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-
ΟΤΑμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή 
παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το 
οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005. 
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων 
και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούνται στη τήρηση 
βιβλίων Γ' κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 
επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων 
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο. 
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και 
επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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3.1.3. L-313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 50,000 € 50.000 € 0 € 

 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα δράση αφορά στην δημιουργία διακριτών σημάνσεων σε αξιοθέατα και μνημεία πολιτιστικής, θρησκευτικής και ιστορικής 

βαρύτητας (λ.χ. εκκλησίες, μοναστήρια) με σκοπό την διευκόλυνση των επισκεπτών και την αύξηση της επισκεψιμότητας των εν λόγω 

περιοχών. Το περιεχόμενο της σήμανσης (ιστορικά, αρχιτεκτονικά στοιχεία) θα περιέχει και τυχόν πληροφορίες που θα καταγραφούν 

από τη δράση 431.β. Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι επιχειρηματική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση 

του σχετικού έργου. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

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

1.280.697,86 € 640.348,93 € 640.348,93 € 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα δράση αφορά στην ίδρυση, στην επέκταση και στον εκσυχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομής διανυκτέρευσης με 
χωρική προτεραιότητα στα μικρά νησιά (Παξοί, Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι) και στις ορεινές και έπειτα μειονεκτικές περιοχές της 
περιοχής παρέμβασης. Εξαιρούνται οι οικισμοί Κάβου, Μεσσογής, Μωραϊτίκων, Δασιάς, Ύψου, Πυργί, Ρόδας, Σιδαρίου και 
Παλαιοκαστρίτσας. ΚΕ-2.15 
Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην αναπαλαίωση και μετατροπή διατηρητέων και χαρακτηρισμένων παραδοσιακών σπιτιών σε 
ξενώνες και  έπειτα σε επιπλωμένες κατοικίες και επιπλωμένα διαμερίσματα 4 (τεσσάρων) κλειδιών και σε όλες τις μορφές καταλυμάτων 
που προβλέπονται από την ΚΥΑ αγροτουρισμού 2009 (ΦΕΚ τεύχος δεύτερο, 670, 10 Απριλίου 2009). Επιπλέον, προταιρεότητα θα 
δοθεί σε επενδύσεις που λαμβάνουν μέριμνα για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ αναφέρεται ότι σε όλες τις επενδύσεις προυπόθεση 
αποτελεί η δημιουργία υποδομών για Α.μ.Ε.Α. ΚΕ-Γ7.1-2 
Η διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, η εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και η λειτουργία με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές θα διασφαλιστούν μέσω της υποχρεωτικότητας συμμετοχής στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε στην Κ.Π. Leader+. Επιπρόσθετα, υποχρεωτική είναι για κάθε επενδυτή-όπως αναφέρεται και στο Τ.Σ.Π.- η συμμετοχή 
σε δίκτυο. ΚΕ-2.16 
Τα σύγχρονα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα εδράζουν την υπεραξία τους κύρια στην ενσωμάτωση του βιωματικού πολιτισμικού 
στοιχείου. Επίσης, το είδος και το ύφος τέτοιων δραστηριοτήτων απαιτεί ένα ιδιαίτερο μεράκι και ιδιαίτερη συμπεριφορική επιχειρηματική 
στάση.  
Για το λόγο αυτό στην επιλογή των επενδυτικών προτάσεων θα δωθεί προτεραιότητα στις υποδομές που θα προσφέρουν βιωματικές 
εμπειρίες στον επισκέπτη, καθιστώντας πιο δημιουργική και ελκυστική την διαμονή του επισκέπτη, π.χ. (καθημερινότητα στην ύπαιθρο, 
ψήσιμο ψωμιού, άνοιγμα φύλλου, συγκομιδή οπωροκηπευτικών, κλπ, καθώς και συμμετοχή σε παραδοσιακά πολιτιστικά δρώμενα). 
ΚΕ-Γ2, Γ3. 
Kατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ 
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προέκυψε ότι τα παράκτια τμήματα  των διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης 
χαρακτηρίζονται από επάρκεια ποιοτικών υποδομών διανυκτέρευσης. Στον αντίποδα βρίσκονται τα τμήματα της ενδοχώρας, παρά το 
γεγονός ότι αυτή διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά (πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αξιόλογη πολιτιστική & ιστορική παράδοση, κ.α) που 
υποστηρίζουν την στρατηγική «φιλοσοφία» του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος.  
Επιπρόσθετα από την ανάλυση SWOT προκύπτουν δυνάμεις και ευκαιρίες ανάπτυξης της αγροτικής ενδοχώρας. Με βάση τα 
παραπάνω στην εφαρμογή της δράσης θα ισχύσουν κριτήρια προτεραιότητας-επιλογής α. στα μικρά νησιά και ορεινές περιοχές, β. στις 
μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης. ΚΕ-Γ1.1 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 600.000 €, και έως 40 ΚΛΙΝΕΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

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

909.148 € 454.574 € 454.574 € 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα δράση αφορά στην αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών εστίασης και αναψυχής. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε 
χώρους εστίασης και αναψυχής που θα τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας. 
Η χωρική προτεραιότητα για τις επενδύσεις δίνεται στα μικρά νησιά (Παξοί, Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι) και στις ορεινές και έπειτα 
μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης. Στους οικισμούς Κάβου, Μεσσογής, Μωραϊτίκων, Δασιάς, Ύψου, Πυργί, Ρόδας, 
Σιδαρίου και Παλαιοκαστρίτσας επιτρέπεται μόνο ο εκσυχρονισμός. 
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν θα παίξει η πρόβλεψη ένταξης συνταγών και μαγειρικής 
πρακτικής της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας και η χρήση τοπικών παραδοσιακών ποιοτικών προϊόντων και ει δυνατόν βιολογικών. 
Επιπλέον, προτεραιότητα για την επιλογή της επενδυτικής πρότασης θα αποτελεί η λειτουργία όλο το χρόνο. ΚΕ-Γ1.2.1 
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Η διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, η εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και η λειτουργία με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές θα διασφαλιστούν μέσω της υποχρεωτικότητας συμμετοχής στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε στην Κ.Π. LEADER+.    
Kατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ 
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προέκυψε ότι τα παράκτια τμήματα  των διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης 
χαρακτηρίζονται από επάρκεια ποιοτικών υποδομών διανυκτέρευσης. Στον αντίποδα βρίσκονται τα τμήματα της ενδοχώρας, παρά το 
γεγονός ότι αυτή διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά (πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αξιόλογη πολιτιστική & ιστορική παράδοση, κ.α) που 
υποστηρίζουν την στρατηγική «φιλοσοφία» του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος.  
Επιπρόσθετα από την ανάλυση SWOT προκύπτουν δυνάμεις και ευκαιρίες ανάπτυξης της αγροτικής ενδοχώρας. Με βάση τα 
παραπάνω στην εφαρμογή της δράσης θα ισχύσουν κριτήρια προτεραιότητας-επιλογής α. στα μικρά νησιά και ορεινές περιοχές, β. στις 
μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης. ΚΕ-Γ1.1 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 300.000 €.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L313-8 

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

149.310 € 74.655 € 74.655 € 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αφορά δράσεις που στοχεύουν στην δημιουργία επιχειρήσεων σχετιζόμενων με εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Θα ιδρυθούν σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και θα πρέπει να ενσωματώνουν δυνατότητες βιωματικού ή/και εναλλακτικού τουρισμού. 
Επίσης θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, να εντάσσονται στην διαφοροποιημένη ταυτότητα της περιοχής 
που θα γίνει η συγκεκριμένη παρέμβαση και να προωθούν με την λειτουργία τους την περιοχή εν γένει.  
Δεν εντάσσονται σε αυτήν επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων  313-5 (υποδομές διανυκτέρευσης), 313-6 (χώροι 
εστίασης και αναψυχής) και 313-7 (γραφεία οργάνωσης και προώθησης αγροτικού τουρισμού). 
Kατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ 
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προέκυψε ότι τα παράκτια τμήματα  των διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης 
χαρακτηρίζονται από επάρκεια ποιοτικών υποδομών διανυκτέρευσης. Στον αντίποδα βρίσκονται τα τμήματα της ενδοχώρας, παρά το 
γεγονός ότι αυτή διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά (πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αξιόλογη πολιτιστική & ιστορική παράδοση, κ.α) που 
υποστηρίζουν την στρατηγική «φιλοσοφία» του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος.  
Επιπρόσθετα από την ανάλυση SWOT προκύπτουν δυνάμεις και ευκαιρίες ανάπτυξης της αγροτικής ενδοχώρας. Με βάση τα 
παραπάνω στην εφαρμογή της δράσης θα ισχύσουν κριτήρια προτεραιότητας-επιλογής α. στα μικρά νησιά και ορεινές περιοχές, β. στις 
μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης. ΚΕ-Γ1.1 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 300.000 €.  
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν.(ΕΚ) 800/2008. Για τις δράσεις L313 (2-4), δικαιούχοι 
είναι οι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα. 
Β.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Δράση L313-2 
 
1. Δαπάνες εκπόνησης  απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης.  

 
 
Δράσεις L313-5 έως -313-9  
1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης 

κ.λπ. 
2. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, 

όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι 

την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 
4. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 

παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και 
δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. 

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

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

7. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 
5% του συνολικού κόστους. 

8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς 
επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική 
πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους. 

Γ.  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.). 
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 

1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 

και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή 
επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.). 
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της 

δικτύωσης. 
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο 

αναβάθμισης. 
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η 

προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
Δ.  ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΥΑ401/2010, ΚΥΑ  2974/710/8-4-2009 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 722/3427/9-6-2010, και όροι Π.Α.Α 
Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008, καθώς και παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα που αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού 
προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης. 
Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του υπομέτρου, μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών 
Natura 2000. 
Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με 
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και της τροποποίησης 3427/9.06.2010, των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 
Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του υπομέτρου πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και περιορισμούς του ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε 
φορά. 
Ειδικότερα όσον αφορά τη δράση L313-5, και για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού υποδομών διανυκτέρευσης οι σχετικές παρεμβάσεις θα 
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση δυναμικότητας τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ΄ύψος ή/και 
επέκταση. 
Προυπόθεση αποτελεί και η συμμετοχή στο ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. (όπως καταγράφεται στο κριτήριο επιλεξιμότητας 3.14 
και το παράρτημα των διευκρινήσεων) 
Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων 
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και 
διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ΟΤΔ και μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχων. 
2. Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος. 
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας ή έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο 
την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου που εντάσσεται στο μέτρο 41. 
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41. 
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο 41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% 
της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41. 
6. Για το μέτρο 41 ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
του δικαιούχου στην ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ Για τα υπομέτρα L123α, L321, L323, καθώς και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του 
υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. 
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ μελέτη, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και δικαιούχου και τηρώντας όλες τις επίσημες προδιαγραφές που συντάσσουν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης θα πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η 
καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή 
δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του. 
Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, η τελευταία αποστέλλει την τροποποιημένη μελέτη στην ΕΥΕ 
ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, η οποία μπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις της, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, εντός 20 ημερών. 
Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση 
των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα 
προβλεπόμενα. 
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει: 
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ να μην υποστούν σημαντική 
τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005, 
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ να διατηρηθούν στην περιοχή 
LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008, 
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για 
παρεμβάσεις του υπομέτρου L123α να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii) & (iii) ανωτέρω, το σχετικό 
αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7 ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥE ΠΑΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω 



  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,  1

η
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,  

 Τ.Π. ΑΞ.4-ΠΑΑ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER, Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 
ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 13 (2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) , 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ : 2661 0 81310 ,  
E-MAIL: info@anion.org.gr 

Web site: www.anion.org.gr    19 

τροποποιήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών 
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. 
Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου. 
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές. 
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου του να καλύψει τις 
θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύμβαση με την ΟΤΔ, τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για διάστημα τουλάχιστον ενός 
έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης – ΑΠΕ. 
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η σύμβαση μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και 
δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 
του άρθρου 18 της ΚΥΑ 401/2010. 
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους 
εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια. 
Επεξηγηματικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ 
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται: 
 η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, η σύμβαση με την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, 
 οι εγκεκριμένες μελέτες, 
 οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας, 
 τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων, 
 οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης 

άυλων ενεργειών, 
 τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της 

ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, 
 τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ (προκαταβολών και δαπανών), 
 τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο), 
 ο,τιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου. 

14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια 
των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-
ΟΤΑμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή 
παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το 
οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005. 
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων 
και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούνται στη τήρηση 
βιβλίων Γ' κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 
επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων 
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο. 
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και 
επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
16. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων η δαπάνη εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να είναι 
επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντα αυτά και εφόσον 
εφαρμοστούν οι νόμιμες διαδικασίες του Ν.3316/2005, όπως ισχύει κάθε φορά. 
17. Δράση L313-4 "Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών": Το προϊόν των σχετικών παρεμβάσεων 
δε δύναται να διατίθεται προς πώληση. Για το λόγο αυτό στο αντίστοιχο υλικό αναγράφεται ότι διανέμεται δωρεάν. 
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3.1.4. L-321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-ΔΡΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L321-3 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 
και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών 
φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, 
μουσικών οργάνων, στολών 

225.461,05 € 180.368,84 € 45.092,21 € 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα δράση αφορά σε ενισχύσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες θα προωθούν και θα προβάλουν την πολιτιστική και 
ιστορική κληρονομιά της περιοχής, λειτουργώντας και ως βιωματική εμπειρία για τον επισκέπτη αλλά και ως μέσο επανασύνδεσης του 
τοπικού πληθυσμού με την παράδοση της περιοχής του. 
Εκτός από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις ανάδειξης της τοπικής κληρονομιάς θα στηριχθούν πολιτιστικοί σύλλογοι και 
φορείς που προωθούν τον πολιτισμό και την παράδοση της περιοχής τους. 
Αναμένεται να γίνει απόπειρα ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων ψηφιακής διαδραστικότητας για την πιο βιωματική εμπειρία πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, που θα αξιολογηθούν σύμφωνα και με το κριτήριο επιλογής Γ2 
Kατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ 
στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 
Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι επιχειρηματική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Από την ανάλυση SWOT προκύπτουν δυνάμεις και ευκαιρίες ανάπτυξης της αγροτικής ενδοχώρας. Με βάση τα παραπάνω στην 
εφαρμογή της δράσης θα ισχύσουν κριτήρια προτεραιότητας-επιλογής α. στα μικρά νησιά και ορεινές περιοχές, β. στις μειονεκτικές 
περιοχές της περιοχής παρέμβασης. ΚΕ-Γ1 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Ανώτατο Συνολικό Κόστος επένδυσης  - 30.000 €.  
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 
ΟΤΑ α’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.   
Β.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Δράση L321-3 
1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.). 
2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 
3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.  
4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, περίπτερα προβολής και πληροφόρησης 

κ.λπ.). 
5. Αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου 

κ.λπ.). 
6. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.). 
7. Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους. 
8. Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και θεατρικών συγκροτημάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών 

δρώμενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το 
κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της εκδήλωσης. 

9. Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων για 
τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών. 

10. Δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή ως προς την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, fax, έπιπλα γραφείου – βιβλιοθήκες) 
μόνο από συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το 
καταστατικό του) στην περιοχή παρέμβασης του υπομέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους 
της εκδήλωσης. 

Γ.  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ.). 
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 

1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 
6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του έργου. 
7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ.). 
8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της 

δικτύωσης. 
9. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 
10. Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο 

αναβάθμισης. 
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 
12. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η 

προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 
13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
Δ.  ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΑ401/2010) 
Στο υπομέτρο L321 εντάσσονται παρεμβάσεις για τη δημιουργία βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
πολιτισμού και αναψυχής, που αφορούν είτε ένα χωριό είτε ομάδα χωριών και τη συναφή υποδομή μικρής κλίμακας. 
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Ε. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ 
1. Η υλοποίηση των έργων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και 
διέπεται από τη σχετική με το είδος του έργου και τη φύση του δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και δικαιούχων. 
2. Η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ δεν μπορεί να είναι δικαιούχος έργου που εντάσσεται στο μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος. 
3. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας ή έργου δεν αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο 
την ανάθεση του συνόλου ή μέρους έργου που εντάσσεται στο μέτρο 41. 
4. Στο πλαίσιο του μέτρου 41 οι μέτοχοι της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ έχουν δυνατότητα ένταξης έργων, η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41. 
5. Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος είναι δυνατή η υλοποίηση έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών και άλλους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (μέτρο 41). Ωστόσο, η δημόσια δαπάνη έργων με δικαιούχους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% 
της δημόσιας δαπάνης του μέτρου 41. 
6. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών συμπίπτει με αυτή της έγκρισης του τοπικού προγράμματος από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ειδικότερα, για το μέτρο 41 ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών 
θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ Για τα υπομέτρα L123α, L321, L323, 
καθώς και για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του υπομέτρου L313 μπορούν να γίνουν αποδεκτές αμοιβές εκπόνησης μελετών 
και έκδοσης αδειών και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
7. Τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ μελέτη, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στη σύμβαση μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και δικαιούχου και τηρώντας όλες τις επίσημες προδιαγραφές που συντάσσουν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της μελέτης θα πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η 
καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή 
δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς και τα στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του. 
Μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης από την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, η τελευταία αποστέλλει την τροποποιημένη μελέτη στην ΕΥΕ 
ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, η οποία μπορεί να εκφράσει τις παρατηρήσεις της, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, εντός 20 ημερών. 
Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση 
των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα 
προβλεπόμενα. 
8. Τα ενισχυόμενα έργα πρέπει: 
i) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ να μην υποστούν σημαντική 
τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005, 
ii) για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ να διατηρηθούν στην περιοχή 
LEADER, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008, 
iii) για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή τους, εφόσον πρόκειται για παρεμβάσεις εκτός ΜΜΕ και για 
παρεμβάσεις του υπομέτρου L123α να διατηρηθούν στην περιοχή LEADER, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχόμενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των σημείων (i), (ii) & (iii) ανωτέρω, το σχετικό 
αίτημα, με εξαίρεση την τροποποίηση της μελέτης της παραγράφου 7 ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην ΕΥE ΠΑΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω 
τροποποιήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συμμετοχής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών 
στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. 
Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δε δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του έργου. 
iv) να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές. 
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
9. Στην περίπτωση ΜΜΕ, ο δικαιούχος υποχρεούται εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου του να καλύψει τις 
θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύμβαση με την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για διάστημα 
τουλάχιστον ενός έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 
10. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου (ΣΔΕ) ως προς την προέγκριση δημοπράτησης, προέγκριση σύμβασης και προέγκριση τροποποίησης σύμβασης – ΑΠΕ. 
11. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής του και η σύμβαση μεταξύ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ και 
δικαιούχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης της παραγράφου 15 
του άρθρου 18 της παρούσας. 
12. Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα. Στους τόπους 
εκτέλεσης έργων υποδομής, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια. 
Επεξηγηματικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ 
13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται: 
 η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, η σύμβαση με την ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-

ΟΤΑ, 
 οι εγκεκριμένες μελέτες, 
 οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας, 
 τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων, 
 οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης 

άυλων ενεργειών, 
 τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της 

ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ, 
 τα Αιτήματα Πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ (προκαταβολών και 

δαπανών), 
 τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης (αθεώρητο τιμολόγιο), 
 ο,τιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου. 

14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια 
των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντΑΝΙΟΝ ΑΑΕ-
ΟΤΑμένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις 
χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το οποίο 
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πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Οργανισμό Πληρωμών. Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή 
παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το 
οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο ΕΓΤΑΑ ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές 
επιπτώσεις της μη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/2005. 
15. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την τήρηση βιβλίων 
και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αν, δηλαδή, υποχρεούνται στη τήρηση 
βιβλίων Γ' κατηγορίας, υποχρεωτικά τηρούν και παρακολουθούν την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου καθώς και τις 
επιχορηγήσεις με ιδιαίτερη λογιστική μερίδα στα βιβλία τους, με τις κατάλληλες λογιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων εκ των εγγράφων 
παραστατικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο. 
Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, συνιστούν, κατά περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και 
επιφέρουν ενδεχομένως δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
16. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων η δαπάνη εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να είναι 
επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντα αυτά και εφόσον 
εφαρμοστούν οι νόμιμες διαδικασίες του Ν.3316/2005, όπως ισχύει κάθε φορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

4.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Τ.Π. ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 

ΣΕΛ.1/2 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Τ.Π. ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟ-

ΜΕΤΡΟΥ 
Α/Α 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών και δασοκομικών 

προϊόντων L123- α Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων 1.200.000,00 € 600.000,00 € 570.000,00 € 30.000,00 € 600.000,00 € 

Στήριξη της δημιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων L312- 

1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 250.249,00 € 125.124,50 € 118.868,28 € 6.256,23 € 125.124,50 € 

2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 300.000,00 € 150.000,00 € 142.500,00 € 7.500,00 € 150.000,00 € 

3 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 416.594,48 € 208.297,24 € 197.882,38 € 10.414,86 € 208.297,24 € 

5 
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων της τοπικής οικονομίας 100.000,00 € 50.000,00 € 47.500,00 € 2.500,00 € 50.000,00 € 

Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων L313- 

α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα: 

2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 50.000,00 € 50.000,00 € 47.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

5 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 
υποδομών διανυκτέρευσης 1.280.697,86 € 640.348,93 € 608.331,48 € 32.017,45 € 640.348,93 € 

6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 909.148,00 € 454.574,00 € 431.845,30 € 22.728,70 € 454.574,00 € 
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Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου 
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι 
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 149.310,00 € 74.655,00 € 70.922,25 € 3.732,75 € 74.655,00 € 

Βασικές υπηρεσίες για την 
οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό L 321- 3 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων 
για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών 
οργάνων, στολών 225.461,05 € 180.368,84 € 171.350,40 € 9.018,44 € 45.092,21 € 

 
 

4.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ Χ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 41, ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-
ΜΕΤΡΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

L123- 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων 1.200.000,00 € 600.000,00 € 570.000,00 € 30.000,00 € 600.000,00 € 

L312- 
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ 
μικρών επιχειρήσεων 250.249,00 € 125.124,50 € 118.868,28 € 6.256,23 € 125.124,50 € 

L313- Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 300.000,00 € 150.000,00 € 142.500,00 € 7.500,00 € 150.000,00 € 

L321- 
Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό 416.594,48 € 208.297,24 € 197.882,38 € 10.414,86 € 208.297,24 € 

ΣΥΝΟΛΟ M 41 4.881.460,39 € 2.533.368,51 € 2.406.700,08 € 126.668,43 € 2.348.091,88 € 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ α. Σ.Κ. β. Δ.Δ. 100,00% 51,90% 95,00% 5,00% 48,10% 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η έχει την ευθύνη για τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των επενδυτών για αλλαγές στις 
διαδικασίες, τροποποιήσεις και γενικότερα κάθε αλλαγή η οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν υλικό ενημέρωσης το οποίο διαθέτει 
στους υποψήφιους επενδυτές σύμφωνα με ισχύον κάθε φορά κανονιστικό-θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πρόγραμμα. 
 
Η Εταιρεία και τα στελέχη της κατέβαλαν σοβαρή προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα, είτε στην ορθογραφία, σύνταξη, 
νόημα, ή διαδικασία τυπογραφείου, εάν τυχόν υπάρξουν σημεία στα οποία εντοπιστεί σφάλμα, ή ασάφεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την Εταιρεία ούτως ώστε να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις ή διευκρινήσεις. 
 
Η Εταιρεία θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην Διεύθυνση και τα Στελέχη της Υπηρεσίας Διαχείρισης της ΕΥΔ-ΠΑΑ, και ΕΥΕ-
ΠΑΑ-Διαφοροποίηση που συνεργάσθηκαν, για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχαν σε όλη την διάρκεια του σχεδιασμού και την έναρξη 
υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος με την παρούσα «1

η
 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 
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