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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

Το ενημερωτικό υλικό της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τις 

προκηρυσσόμενες στην 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δράσεις του τοπικού 

προγράμματος προσέγγιση Leader στα πλαίσια του άξονα 4 του προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ) περιέχει: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 

Στοιχεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 3 

Περιοχή παρέμβασης τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader 3-4 

Στόχοι και στρατηγική  τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader  5-6 

Προκηρυσσόμενα μέτρα του τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader 7 

Προκηρυσσόμενα υπομέτρα και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγιση 
Leader 

8-11 

Ως  προς τις προκηρυσσόμενες δράσεις του τοπικού προγράμματος, 

 κωδικό και τίτλο της δράσης, 

 περιγραφή της δράσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο 
τοπικό πρόγραμμα. Επιπλέον αναφέρονται όροι, περιορισμοί και 
προϋποθέσεις υλοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και στο 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4, 

 μορφή των δικαιούχων,  

 ποσοστά ενίσχυσης και τις πηγές χρηματοδότησης με αναφορά στις 
περιπτώσεις αλλαγής του ποσοστού ενίσχυσης μετά το 2010, 

 περιοχή εφαρμογής κάθε δράσης, 

 επιλέξιμες δαπάνες (στις περιπτώσεις που αυτές είναι κοινές για 
περισσότερες της μιας προκηρυσσόμενες δράσεις παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι). 

12 - 71 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας Υπομέτρων 413 72-78 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙ - Ενδεικτικός πίνακας καλυπτόμενων τομέων για επενδύσεις που 
υπάγονται στις δράσεις των υπομέτρων L311, L312, και L313. 

79-81 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙΙ - Προδιαγραφές μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και 

λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού 
82-83 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 
o Πλήρης επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
o Διακριτικός τίτλος: ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
o Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρία O.T.A., Ν.Π.Ι.Δ. 
o Έτος σύστασης: 1995 
o Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας 
o Περιφερειακή Ενότητα  έδρας: Καστοριάς 
o Δήμος έδρας: Καστοριάς 
o Ταχ. Δ/νση έδρας: ΓΡΑΜΜΟΥ 62, ΤΚ 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
o Αριθμός τηλεφώνου: 2467083441-2 
o Αριθμός FAX: 2467021349 
o Ε- mail: ankas@ankas.gr,  ankas@otenet.gr   
o Ιστοσελίδα: ankas.gr 
o Α.Φ.Μ.: 094356981,   
o Δ.Ο.Υ: Καστοριάς 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

 
Η επιλέξιμη προς ενίσχυση περιοχή παρέμβασης είναι τμήμα της περιοχής της 
Περειφερειακής Ενότητας Καστοριάς και συγκεκριμένα, αποτελείται, από: 

 ολόκληρη την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς, 

 ολόκληρη την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς,  

 από την εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της 
Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος.  

 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΥΓΗΣ 

-ΙΙ- ΜΑΝΙΑΚΩΝ 

-ΙΙ- ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 

-ΙΙ- ΛΕΥΚΗΣ 

-ΙΙ- ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 

-ΙΙ- ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ 

-ΙΙ- ΤΣΑΚΩΝΗΣ 

-ΙΙ- ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 

ΜΑΚΕΔΝΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 

-ΙΙ- ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 

-ΙΙ- ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ 
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ* 

*Στην Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται μόνο 
στην εκτός σχεδίου περιοχή. 

mailto:ankas@ankas.gr
mailto:ankas@otenet.gr
http://www.ankas.gr/
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Μόνο για την δράση L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών» επιλέξιμη περιοχή εφαρμογής είναι, επιπλέον, και τα κομβικά σημεία της 
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, δηλαδή η πόλη της Καστοριάς και η πόλη του Άργους 
Ορεστικού. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

 
Oι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι: 
1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής με 

εξωστρεφής οικονομική ανάπτυξη όλων των κλάδων παραγωγής και διαφοροποιημένη 
ποιοτική τοπική παραγωγή και τουριστική ανάπτυξη.  

2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, 
του φυσικού αποθέματος και των οικιστικών κέντρων της περιοχής. 

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
κοινωνικού ιστού, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης και της προώθησης ίσων 
ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού. 

 
Οι ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι: 
1 Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της περιοχής από τους 

παραδοσιακούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας, με παραγωγή ποιοτικών τοπικών 
προϊόντων, δημιουργία εξωγεωργικού εισοδήματος και ενίσχυση επιχειρήσεων του 
αγροδιατροφικού τομέα. 

2 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. 
3 Η προστασία και η ανάδειξη του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού 

χώρου. 
4 Η βελτίωση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής με μείωση των διαφορών και 

ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών.  
5 Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (στρατηγική 

Λισσαβόνας). 
6 Η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, καθώς και η ενθάρρυνση της εισόδου 

γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. 
7 Η αξιοποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων (π.χ. γούνα 

μέσω της καθετοποίησης της παραγωγής) και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
αγορές.  

8 Βιώσιμη τουριστική και αγροτουριστική ανάπτυξη με ήπιες παρεμβάσεις ποιοτικού 
χαρακτήρα, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας, την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου και του χρόνου διαμονής των τουριστών.  

9 Σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τα τοπικά προϊόντα (γούνα, αγροτικά προϊόντα) 
και την τοπική παραγωγή. 

10 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή με την παραγωγή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας στους τομείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής 
(βιοτεχνικές μονάδες, τυποποίηση, μεταποίηση).  

11 Η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη του υψηλού αποθέματος της περιοχής 
παρέμβασης, φυσικοί πόροι, πολιτιστική – περιβαλλοντική κληρονομιά.  

12 Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο παραγωγικό σύστημα 
της περιοχής και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής. 

13 Η συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση 
των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, οικονομικοί κ.λ.π.) με την ενίσχυση των διατοπικών, 
διακρατικών  συνεργασιών και της δικτύωσης των επιχειρήσεων. 
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Οι στόχοι συνοψίζονται και συνθέτουν την αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού 
προγράμματος για την περιοχή εφαρμογής, που διατυπώνεται ως εξής: 
 
«Αειφόρος ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης (ευρύτερη περιοχή της λίμνης Καστοριάς 
- Natura 2000), με εξωστρεφής οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση της απασχόλησης,  
διαφοροποιημένη ποιοτική τοπική παραγωγή και τουριστική ανάπτυξη, που σέβεται το 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

(3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) 

 

 

ΜΕΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

41. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης: 

      Ομάδες υπομέτρων:  

      411. Ανταγωνιστικότητα 

      413. Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση 

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν. 
(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο 
5.3.4.1 Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 
1974/2006 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

411 L123 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων 

413 

L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

L312 
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

L321 
Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

L323 
Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής 
κληρονομιάς 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

(3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) 

Υπομέτρο Δράση 
Ενδεικτικό 
συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 
Δημ. 

Δαπάνη 
(Κοινοτική & 

Εθνική 
συμμετοχή) 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

L123α  
Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 

1.351.649,28 675.824,64 50% 

L123β 
Αύξηση της αξίας των δασοκομικών 
προϊόντων 

240.000,00 120.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 - Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

1.591.649,28 795.824,64  

L311-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

340.000,00 170.000,00 50% 

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

200.000,00 100.000,00 50% 

L311-3 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επισκέψιμων αγροκτημάτων 

300.000,00 150.000,00 50% 

L311-4 

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

40.000,00 20.000,00 50% 

L311-5 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής 
τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 

160.000,00 80.000,00 50% 

L311-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

160.000,00 80.000,00 50% 

L311-7 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

160.000,00 80.000,00 50% 

L311-8 

Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης  

40.000,00 20.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 - Διαφοροποίηση προς 
μη γεωργικές δραστηριότητες 

1.400.000,00 700.000,00  

L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 

564.841,54 282.420,77 50% 
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Υπομέτρο Δράση 
Ενδεικτικό 
συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 
Δημ. 

Δαπάνη 
(Κοινοτική & 

Εθνική 
συμμετοχή) 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

239.023,10 119.511,55 50% 

L312-3 

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

520.000,00 260.000,00 50% 

L312-4 

Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

40.000,00 20.000,00 50% 

L312-5 
Δικτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

40.000,00 20.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 - Στήριξη της 
δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 
1.403.864,64 701.932,32  

L313-1 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών 
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και 
πληροφόρησης) 

30.000,00 30.000,00 100% 

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 20.000,00 20.000,00 100% 

L313-3 
Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της 
αγροτικής υπαίθρου 

40.000,00 40.000,00 100% 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών 

71.428,57 50.000,00 70% 

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

300.000,00 150.000,00 50% 

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

570.359,60 285.179,80 50% 

L313-7 
Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων 
οργάνωσης, πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού τουρισμού 

60.000,00 30.000,00 50% 

L313-8 

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

140.000,00 70.000,00 50% 
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Υπομέτρο Δράση 
Ενδεικτικό 
συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 
Δημ. 

Δαπάνη 
(Κοινοτική & 

Εθνική 
συμμετοχή) 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

γευσιγνωσίας) 

L313-9 

Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

40.000,00 20.000,00 50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313- Ενθάρρυνση 
τουριστικών δραστηριοτήτων 

1.271.788,17 695.179,80  

L321-1 

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά 
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά 
έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις) 

40.000,00 40.000,00 100% 

L321-2 

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

220.000,00 220.000,00 100% 

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 

66.666,67 50.000,00 75% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321- Βασικές υπηρεσίες για 
την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

326.666,67 310.000,00  

L322-1 
Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων 
χώρων 

300.000,00 300.000,00 100% 

L322-2 
Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή 
χρήση 

75.000,00 75.000,00 100% 

L322-3 
Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων 
κτισμάτων 

125.000,00 75.000,00 60% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322- Ανακαίνιση και 
ανάπτυξη χωριών 

500.000,00 450.000,00  
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Υπομέτρο Δράση 
Ενδεικτικό 
συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 
Δημ. 

Δαπάνη 
(Κοινοτική & 

Εθνική 
συμμετοχή) 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

L323-1 

Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση 
– σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές 
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας 
για την προστασία του εδάφους, 
διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και 
δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

66.164,51 66.164,51 100% 

L323-2α 

Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ 
παραγωγική δραστηριότητα (όπως 
βρύσες, γεφύρια) 

57.762,32 57.762,32 100% 

L323-2β 

Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική 
δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν 
και ενισχύονται ώστε να καταστούν 
επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως 
μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

40.000,00 30.000,00 75% 

L323-3 

Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου 
(όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθμισμένων περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη) 

30.000,00 30.000,00 100% 

L323-4 

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για 
τη μετατροπή τους σε μουσεία - 
συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 
με τη λαογραφική / αγροτική / 
πολιτιστική κληρονομιά 

20.000,00 20.000,00 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323- Διατήρηση και 
αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

213.926,83 203.926,83  

ΣΥΝΟΛΟ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

6.707.895,59 3.856.863,59  
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:  

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου L123, στο οποίο εντάσσεται η παρούσα δράση, ενισχύεται η 
στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων που καλύπτονται από το 
Παράρτημα 1 της Συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και 
προϊόντων της δασοκομίας, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Καν(ΕΚ) 1698/2005. 

Το Υπομέτρο L123 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, την εργασιακή ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση των δασών. 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους μέχρι 
500.000,00 € 

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο υπομέτρο L123 δεν μπορούν να ενισχυθούν για το 
ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο και από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ. 

 

Επίσης, ως προς τη δράση L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

1. Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 
123α, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 

2. 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. 

3. Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της 
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

4. 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. 

 

Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L123α 
"Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"» του παρόντος είναι οι εξής: 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ 
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Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, 
μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασμάτων. 

Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και 
παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της 
παραγωγής. 

Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με 
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας 
(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κ.λπ.). 

Δράση 1.9: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων 
ψυκτικών θαλάμων στα μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά 
και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα 
κρέατος) με σκοπό την χονδρεμπορία των προϊόντων. 

 

2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ 

Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας 
γάλακτος. 

Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται 
οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ 
της χώρας.  

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

Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. 

Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  

 

3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 

Δράση 3.1.1.:  Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  

Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 
μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

Δράση 3.1.3:  Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με 
βάση τα αυγά. 

Δράση 3.1.4: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 
τυποποιούνται με  βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές 
εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων. 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
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ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 

Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση 
υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - 
συσκευασία μελιού. 

Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές 
– νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – 
επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού. 

Δράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για 
παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ. 

Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία 
επιλεξιμότητας του Καν. 797/2004. 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

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

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

Δράση 5.3. Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.  

Δράση 5.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης 
σαλιγκαριών.  

 

6. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με 
εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.  

Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 

Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών. 

Δράση 6.4.:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων 
δημητριακών. 

Δράση 6.5.: Συμπλήρωση – εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων 
προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης. 

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

Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων 
αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και 
υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση.  

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

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

 

7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α) Ελαιόλαδο 
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Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  

α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση 
δυναμικότητας με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική 
πρώτη ύλη.  

β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των 
συγχωνευθέντων.  

γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές 
περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.  

Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - 
συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

Δράση 7.3.: Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή 
επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. 

Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς 
αύξηση της δυναμικότητας. 

Β) Άλλα Έλαια 

Δράση 7.5: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας. 

 

8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ 

Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της 
δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 

Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών 
εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας 
και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και 
νησιώτικες περιοχές 

β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας 
[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Δράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε 
οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους. 

 

9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

I. Στο επίπεδο της εμπορίας 

Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και 
ξηρών καρπών. 

Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής 
δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας 
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κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης 
και Εύβοιας).  

Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων 
μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και 
ξηρών καρπών. 

II. Στο επίπεδο της μεταποίησης 

Δράση 9.7.: Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας 

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά: 

 τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

 την παραγωγή νέων προϊόντων 

χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

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

α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα  

 Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση 
υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, 
βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών 
κυρίως όσον αφορά: 

 τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

 την παραγωγή νέων προϊόντων. 

 Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) 
οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών 
ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.  

β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων 
μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά: 

 τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

 την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  
σύγχρονης τεχνολογίας. 

δ) Αποξηραμένων φρούτων 

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων 
αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.). 

ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού. 

στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, 
χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 

 τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

 τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 

 την παραγωγή νέων προϊόντων. 
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Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, 
εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 
μονάδων, κυρίως όσον αφορά:  

 στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και  

 στην παραγωγή νέων προϊόντων  

β) Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών 
λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 

Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης 
υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα 
μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και 
ζωοτροφών. 

Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. 

Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση 
υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων 
πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ. 

Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 

α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 
μονάδων. 

β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 

III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 

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

Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή 
και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων. 

Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές 
περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση 
δυναμικότητας. 

ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων 

Δράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη 
γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό 
την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: 

 προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας, 

 τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ. 

 άλλα νέα προϊόντα  

Έργα του Τομέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή 
προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών 
(Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών), 
είναι επιλέξιμα μόνο για τα μικρά Νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (μέχρι 3.100 κατοίκους). 
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10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 

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

α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων 
και γλαστρικών. 

β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 

Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) 
από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 

 

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

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

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και 
τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  

 

13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

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

Δράση13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και 
επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 
2081/92, 2082/92 και Καν.(ΕΚ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και 
αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της 
εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

 

Ποσοστά ενίσχυσης: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Η διοικητική περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (NUTS II) είναι επιλέξιμη για τον στόχο 
σύγκλισης ως “περιφέρεια στατιστικής σύγκλισης (phasing out)”.  

Το ποσοστό ενίσχυσης παραμένει και μετά το έτος 2010 στο 50%. 
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Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες:  

 

α) Επιλέξιμες δαπάνες: 

1. διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

2. κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

3. προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου 
και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό 
που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. 

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

5. Aγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του 
γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης 

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

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

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

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

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

1. Αγορά οικοπέδου. 

2. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή 
καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 
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3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό 
υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

4. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 
του δικαιούχου της επένδυσης. 

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

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

7. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (αριθμομηχανές, κ.λπ.) εκτός των 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. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L123β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου L123, στο οποίο εντάσσεται η παρούσα δράση, ενισχύεται η 
στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων που καλύπτονται από το 
Παράρτημα 1 της Συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και 
προϊόντων της δασοκομίας, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Καν(ΕΚ) 1698/2005. 

Το Υπομέτρο L123 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, την εργασιακή ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση των δασών. 

Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους μέχρι 
500.000,00 €.  

Για την παρούσα δράση L123β, επισημαίνεται ότι, τα επενδυτικά σχέδια με 
προϋπολογισμό μικρότερο ή ίσο με 200.000,00 € υπόκεινται σε καθεστώς de minimis.  

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο υπομέτρο L123 δεν μπορούν να ενισχυθούν για το 
ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο και από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ. 

 

Επίσης, ως προς τη δράση L123β "Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων" ισχύουν 
τα ακόλουθα: 

Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 123β, 
όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 

Υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών 
προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου. 

Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται: 

o Στρογγύλη ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων 

o Καυσόξυλα 

o Φελός 

o Ερικόριζα 

Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην 
παραγωγή των ακολούθων δασικών προϊόντων: 

o Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 

o Στύλοι ΔΕΗ 

o Σχίζες, στρογγύλια, βουβά 

o Ξύλο θρυμματισμού  

o Ξυλάνθρακες 

o Ξυλοκυτταρίνη, Λιγνίνη 

o Μοριοσανίδες, ινοσανίδες 

o Επικολλητά, αντικολλητά, MDF 

Στις μεταποιητικές μονάδες που ενισχύονται αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση 
μονάδων αξιοποίησης υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο 
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για ίδια χρήση τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού 
εξοπλισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστά ενίσχυσης: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%,  

Tα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο ή ίσο με 200.000,00 € υπόκεινται σε 
καθεστώς de minimis.  

Η διοικητική περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (NUTS II) είναι επιλέξιμη για τον στόχο 
σύγκλισης ως “περιφέρεια στατιστικής σύγκλισης (phasing out)”.  

Το ποσοστό ενίσχυσης παραμένει και μετά το έτος 2010 στο 50%. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες:  

 

α) Επιλέξιμες δαπάνες: 

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες 
πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης 

2. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού 
εξοπλισμού και λογισμικών. 

4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού μόνο σε νέες μονάδες. 

5. Αγορά ειδικού τύπου οχημάτων (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για τη μεταφορά 
του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης. 

6. Αγορά λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 

7. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για 
μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών 
και μέχρι ορίου 12% του συνόλου. 
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8. 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. 

9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού 
για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου. 

 

β) Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

1. Επενδύσεις που αφορούν λιανικό εμπόριο. 

2. Επενδύσεις για τη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες δεν επεξεργάζονται 
και την εθνική παραγωγή. 

3. Αγορά οικοπέδου. 

4. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή 
καινούργιες, ανεξάρτητα της προηγούμενης χρήσης τους. 

5. Συμβολαιογραφικά έξοδα, πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του 
δικαιούχου. 

6. Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.). 

7. Αγορά οχημάτων εν γένει, εκτός των ειδικών και αναγκαίων, όπως αναφέρονται στις 
επιλέξιμες δαπάνες. 

8. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα 
κ.λπ.), εκτός των αναφερομένων στις επιλέξιμες δαπάνες. 

9. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους για τις επενδύσεις 
προϋπολογισμού άνω των €10.000. 

10. Δαπάνες που αφορούν κάθε είδους δημοσιονομική επιβάρυνση σε βάρος των 
δικαιούχων. 

11. Αποζημιώσεις, που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους, για 
απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κ.λπ. 

12. 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. 

13. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας, πέραν 
των απολύτως αναγκαίων οδικής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση της μονάδας με το 
ήδη υπάρχον οδικό δίκτυο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 m. 

14. 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. 
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Υπομέτρο L311 "Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες" 

 

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

Στο παρόν υπομέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του 
μέτρου 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Όσον αφορά στα επισκέψιμα αγροκτήματα, η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων.  

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) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 3427/722/09-06-2010 
(ΦΕΚ 894/Β/22-06-2010) και όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Στο υπομέτρο L311 εντάσσονται και προκηρύσσονται οι δράσεις: 

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης, 

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

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων, 

L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας), 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων, 

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

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
μετά την α΄ μεταποίηση, 

L311-8 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιομάζας.  
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L311-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

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

Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης. 

Οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, δύναται να αφορούν 
είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας. 

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) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 3427/722/09-06-2010 
(ΦΕΚ 894/Β/22-06-2010) και όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 600.000,00 €, και δυναμικότητα έως 40 κλίνες. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 



 

 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 26 
 

Κωδικός και τίτλος της δράσης:  

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

 

Περιγραφή της δράσης: 

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

Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό, χώρων εστίασης και αναψυχής. 

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων επιχειρήσεων, κατά βασικό κλάδο και 
υποκλάδο σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 
2008, δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 € 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 

 

 



 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 27 
 

Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L311-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

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

Η δράση αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας 
πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της 
υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους και 
γυναίκες, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην 
ύπαιθρο. 

Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για την δημιουργία επισκέψιμων 
αγροκτημάτων που μπορούν να περιλαμβάνουν υποδομές διανυκτέρευσης, εστίασης, 
αναψυχής, χώρους άσκησης εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, χώρους 
γευσιγνωσίας – οινογνωσίας,  μεταποίησης - τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, 
εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος.   

Το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000,00 € και μόνο αν η παρέμβαση 
περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης το συνολικό κόστος μπορεί να ανέλθει μέχρι  
600.000,00 € και έως 40 κλίνες.  

Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων. 

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) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 3427/722/09-06-2010 
(ΦΕΚ 894/Β/22-06-2010) και όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 € ή 600.000,00 € και έως 40 κλίνες, εφόσον 
περιλαμβάνεται και υποδομή διανυκτέρευσης. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5% 

 



 

 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 28 
 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 

 



 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 29 
 

Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L311-4 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 
μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

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

Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση 
επισκεπτών (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι 
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). 

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων επιχειρήσεων, κατά βασικό κλάδο και 
υποκλάδο σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 
2008, δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

Στην δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων  L311-
1  και L311-2. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  



 

 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 30 
 

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 

 



 

 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 31 
 

Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L311-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

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

Η δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και βιοτεχνικών μονάδων.  

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων μονάδων, κατά βασικό κλάδο και υποκλάδο 
σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 2008, 
δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 

 



 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 32 
 

Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

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

 

Περιγραφή της δράσης: 

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

Η δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών. 

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων επιχειρήσεων, κατά βασικό κλάδο και 
υποκλάδο σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 
2008, δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 

 



 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 33 
 

Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L311-7 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

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

Η δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση. 

Σε αυτήν την δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο της δράσης 
L123. 

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων επιχειρήσεων, κατά βασικό κλάδο και 
υποκλάδο σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 
2008, δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 

 



 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 34 
 

Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L311-8 «Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

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

Η δράση αφορά στην βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις 
δράσεις αυτού του υπομέτρου - L311 - και για τους δικαιούχους αυτού του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 
γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση.  

Οι παραπάνω ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ως στόχο την εφαρμογή βιοκλιματικών 
αρχών, της αειφόρου διαχείρισης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο υπομέτρο. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή 
μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 
γεωργικοί εργάτες. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 



 

 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 35 
 

Υπομέτρο L312 "Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων" 

 

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

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) 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. 

 

Στο υπομέτρο L312 εντάσσονται και προκηρύσσονται οι δράσεις: 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, 

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

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

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 
γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, 

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, 

 

 



 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 36 
 

Κωδικός και τίτλος της δράσης:  

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

 

Περιγραφή της δράσης: 

Στο πλαίσιο της δράσης 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.  

Η δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των βιοτεχνικών μονάδων.  

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων μονάδων, κατά βασικό κλάδο και υποκλάδο 
σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 2008, 
δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

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

 

Περιγραφή της δράσης: 

Στο πλαίσιο της δράσης 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.  

Η δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών. 

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων επιχειρήσεων, κατά βασικό κλάδο και 
υποκλάδο σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 
2008, δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 

 



 

Παράρτημα Ι - ενημερωτικό υλικό 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

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

 

Περιγραφή της δράσης: 

Στο πλαίσιο της δράσης 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.  

Η δράση αφορά στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση. 

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων επιχειρήσεων, κατά βασικό κλάδο και 
υποκλάδο σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 
2008, δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

Σε αυτήν την δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο της δράσης 
L123. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L312-4 «Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 
γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Στο πλαίσιο της δράσης 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.  

Η δράση αφορά στην βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις 
δράσεις αυτού του υπομέτρου - L312 - και για τους δικαιούχους αυτού του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 
γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση. Οι παραπάνω ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
έχουν ως στόχο την εφαρμογή βιοκλιματικών αρχών, της αειφόρου διαχείρισης, της 
καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις 
που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο υπομέτρο. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:  

L312-5 «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Στο πλαίσιο της δράσης 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.  

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 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 προγράμματος 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.  

Η δράση αφορά στη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters) και 
παράλληλα την τεχνολογική αναβάθμιση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με 
αξιοποίηση νέας τεχνολογίας και την δημιουργία της κοινής υποδομής για την λειτουργία 
του cluster αλλά και την κοινή προώθηση των προϊόντων ή τον έλεγχο της ποιότητας 
πρώτων υλών και προϊόντων.  

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 € ή 100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται 
ενέργειες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  
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1. Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών 

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός 
και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού 
προσώπου. 

3. Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων 
υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες), συστήματα διανομής, 
αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ. 

4. Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των 
προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου. 

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

6. Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων 
εφαρμογών. 
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Υπομέτρο L313 "Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων" 

 

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 περιλαμβάνουν τις δράσεις: 

L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)» 

L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων», 

L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου», 

L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών», 

 

Οι παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν τις 
δράσεις: 

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

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

L313-7 «Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού τουρισμού», 

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)», 

L313-9 «Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 
γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης». 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που αφορούν την ίδρυση ή τον 
εκσυγχρονισμό τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης με σκοπό την βελτίωση και 
οργάνωση του τουριστικού προϊόντος και στην αύξηση της επισκεψιμότητας των 
περιοχών παρέμβασης.  
Οι παρεμβάσεις, θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη 
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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.  

 

Ποσοστό ενίσχσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 
3. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, καθώς και δαπάνες δημιουργίας βάσεων 
δεδομένων. 

4. Δαπάνες για έντυπο και λοιπό υλικό προβολής, καθώς και ιστοσελίδα. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά στην σήμανση σημαντικών αξιοθέατων και μνημείων της περιοχής 
εφαρμογής του τοπικού προγράμματος με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης - εικόνας στον επισκέπτη. 
Οι παρεμβάσεις, θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη 
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο 
δικαιούχο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου ενώ μπορεί να 
υλοποιηθεί και εντός περιοχών NATURA.  

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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  

 

Ποσοστό ενίσχσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά στην δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής 

υπαίθρου της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.  

Οι παρεμβάσεις πρέπει να υλοποιούνται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη 
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 
Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο 
δικαιούχο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου ενώ μπορεί να 
υλοποιηθεί και εντός περιοχών NATURA.  
 

Μορφή των δικαιούχων: 

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  

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης διαδρομών. 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού (πινακίδες σήμανσης, 
κατεύθυνσης, φωτισμός κ.λπ.). 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά στην προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής όπως είναι η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής (αρχαιολογικοί – ιστορικοί 
χώροι, μνημεία), η φυσική κληρονομιά της περιοχής (περιοχές Natura, περιοχές φυσικού 
κάλλους, μνημεία φυσικής ιστορίας, μονοπάτια, θέσεις θέας), η λαογραφία και η 
παράδοση της περιοχής (ηθογραφία, παραδοσιακά δρώμενα, πολιτιστικές εκδηλώσεις), η 
τοπική αρχιτεκτονική (παραδοσιακοί οικισμοί, κτίρια–δείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής), η 
πολιτισμικότητα της περιοχής (ομάδες πληθυσμού, τοπική κουζίνα, θρησκευτικές 
ιδιαιτερότητες, πολιτισμικά στοιχεία). 

Οι παρεμβάσεις, θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη 
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο 
δικαιούχο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου ενώ μπορεί να 
υλοποιηθεί και εντός περιοχών NATURA.  

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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.  

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 70%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 100.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

Επίσης, περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι και τα κομβικά σημεία της Περιφερειακής 
Ενότητας Καστοριάς και της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή η πόλη της Καστοριάς και η 
πόλη του Άργους Ορεστικού.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και  
δημιουργία ντοκιμαντέρ. 
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2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, καθώς και σε τουριστικούς οδηγούς. 

3. Αξιοποίηση του διαδικτύου. 

4. Συμμετοχή σε αναγνωρισμένες θεματικές τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή άλλα σε 
κράτη μέλη της Ε.Ε, όπως επίσης και σε ημερίδες-εκδηλώσεις κ.λπ. στην Ελλάδα και με 
ποσοστό μέχρι 20% του συνολικού κόστους της πρότασης. 

5. Διεξαγωγή ημερίδων – εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής. 

6. Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου. 

7. Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού και ειδικού Τύπου. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:  

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

 

Περιγραφή της δράσης: 

Αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μικρής 
δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης. Οι παρεμβάσεις αφορούν πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Για τις υποδομές 
διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό κόστος θα ανέρχεται έως 
600.000,00 € και έως 40 κλίνες.  

Υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 3427/722/09-06-
2010 (ΦΕΚ 894/Β/22-06-2010) και όπως ισχύει κάθε φορά. 

Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές 
παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας 
τους στο όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 600.000,00 € και έως 40 κλίνες. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:  

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

 

Περιγραφή της δράσης: 

Αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, χώρων 
εστίασης και αναψυχής. 

Καλυπτόμενοι και ενδεικτικοί τομείς τέτοιων επιχειρήσεων, κατά βασικό κλάδο και 
υποκλάδο σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΔ 
2008, δίνονται στον πίνακα «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313». 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:  

L313-7 «Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού τουρισμού» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ίδρυση, και εκσυγχρονισμό γραφείων 
οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 
μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας), 
με σκοπό την προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών. 

Στην δράση αυτή δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων  
L313-5, L313-6  και L313-7. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L313-9 «Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 
γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που 
αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας «παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας» του υπομέτρου L313 και για τους δικαιούχους αυτού του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, 
γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση. Οι παραπάνω παρεμβάσεις έχουν ως στόχο 
την εφαρμογή βιοκλιματικών αρχών, της αειφόρου διαχείρισης, της καινοτομίας και των 
νέων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν 
στο συγκεκριμένο υπομέτρο. 

Οι παρεμβάσεις αφορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 50%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Σύμφωνα με το ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας 
Υπομέτρων 413 
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Υπομέτρο L321 "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" 

 

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. 

 

Στο υπομέτρο L321 εντάσσονται και προκηρύσσονται οι δράσεις: 

L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης 
υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), 

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

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. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως: μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, 
έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
κ.λπ. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

ΟΤΑ Α’ βαθμού.  

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 500.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κατασκευής. 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

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

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά στη δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 
βιβλιοθήκες, ωδεία, κ.λπ. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων. 

3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 
με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του 
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού. 

6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι 
πλήρως αιτιολογημένη από το είδος του έργου. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης 
της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, 
προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για 
μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων και στολών. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 75%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 30.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

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. 
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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. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L322- 1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση περιλαμβάνει έργα για την αναβάθμιση οικισμών με στόχο την προστασία και 
ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, 
καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής 
θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η 
ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού. 
Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 
Κατά προτεραιότητα, θα εντάσσονται οικισμοί στους οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 
βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 
 

Μορφή των δικαιούχων: 

ΟΤΑ α’ βαθμού 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 1.000.000,00 € συνολικά ανά Οικισμό. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κατασκευής. 
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L322- 2 «Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Στο υπομέτρο μπορούν να περιληφθούν έργα για την αποκατάσταση κτιρίων ιδιαίτερης 
αισθητικής, αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας με σκοπό την χρήση τους για κοινωφελείς 
σκοπούς. 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής 
θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η 
ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού. 
Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 
Κατά προτεραιότητα, θα εντάσσονται οικισμοί στους οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 
βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 
 

Μορφή των δικαιούχων: 

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

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 € για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, 

υδραυλικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 
με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 
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4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L322-3 «Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση παρεμβάσεων για την αποκατάσταση εξωτερικών 
όψεων κτιρίων και μικρές, αντίστοιχου χαρακτήρα παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα 
(προαύλειο) χώρο του κτιρίου, με υλικά και με τρόπο που μπορούν να προσδώσουν μια 
υψηλή αρχιτεκτονική όψη στα κτίρια, και σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης 
συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του 
οικισμού.  

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής 
θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η 
ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού. 
Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 
Κατά προτεραιότητα, θα εντάσσονται οικισμοί στους οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 
βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 
 

Μορφή των δικαιούχων: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο 
προορίζεται η ενίσχυση. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 60%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 40.000,00 € για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης εξωτερικών 
όψεων ιδιωτικών κτιρίων. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 
για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση 
και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά 
αναφέρονται μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, 
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διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των 
μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες οι οποίες απαιτούνται λόγω της 
ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες 
(ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ. 

2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 
το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών 
αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας – 
ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, 
αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και 
γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης 
δαπάνες που αφορούν την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του κτιρίου. 
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Υπομέτρο L323 "Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς" 

 

Στo πλαίσιo του υπομέτρου προβλέπονται παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη 
περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της υπαίθρου. 

 

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

 

Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2α και L323-2β  θα πρέπει 
να ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά, 

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

γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή από ερείπια κτισμάτων. 

 

Επιπλέον, τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2β θα πρέπει: 

α) να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα, 

β) να μη χρησιμοποιούνται/χρησιμοποιηθούν ως κατοικία. 

 

Στο υπομέτρο L323 εντάσσονται και προκηρύσσονται οι δράσεις: 

L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση 
μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την 
προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 

L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της 
αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως 
βρύσες, γεφύρια), 

L323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της 
αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το 
παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως 
μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια), 

L323-3 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με 
ενδημικά είδη), 

L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-
εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:  

L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – 
σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την 
προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση L323-1 εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας 
και σε περιοχές Natura 2000 και αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν  στην 
προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών φυσικού κάλλους, με 
προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας, σε περιοχές Natura 2000 (λίμνη 
Καστοριάς, λιμναίος οικισμός), και αφορούν ενδεικτικά: βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, 
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, 
διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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.  

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες για εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών, θέσεων θέας – 
παρατήρησης και χώρων δασικής αναψυχής, φυτοτεχνικές εργασίες. 

3. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου (όπως 
πινακίδες, εξοπλισμός παρατήρησης, εξοπλισμός δασικής αναψυχής) 

4. Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών, 
δαπάνες σχεδιασμού και αναπαραγωγής ενημερωτικού – εκπαιδευτικού – 
πληροφοριακού υλικού, δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων 
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ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, 
δαπάνες μίσθωσης χώρου για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, 
δαπάνες μίσθωσης εποπτικού υλικού, εξοπλισμού για τις ανάγκες εκδηλώσεων 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς, video 
κ.λπ.). 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L323-2α «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως 
βρύσες, γεφύρια)» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν  στην διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου της περιοχής τα 
οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα, όπως βρύσες και γεφύρια. 

Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

α) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά, 

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

γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων.  

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για 
την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και 
ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται 
μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών 
εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου 
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αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις 
θεμελιώσεων) κ.λπ. 

2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 
το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών 
αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - 
ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, 
αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και 
γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης 
δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και συγκεκριμένα 
αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, 
εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L323-2β «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το 
παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, 
λιοτρίβια, πατητήρια)» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν  στην διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου της περιοχής, τα 
οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να 
καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια). 

Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

α) να εξασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση σε αυτά, 

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

γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων.  

Επιπλέον, τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει: 

α) να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα, 

β) να μη χρησιμοποιούνται / χρησιμοποιηθούν ως κατοικία. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 75%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 200.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για 
την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και 
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ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται 
μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών 
εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου 
αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις 
θεμελιώσεων) κ.λπ. 

2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 
το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών 
αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - 
ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, 
αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και 
γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης 
δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και συγκεκριμένα 
αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, 
εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ. 

 

Δράση L323-2β (παραγωγικά κατά το παρελθόν) εκτός των ανωτέρω: 

Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας και 
αποκατάστασης – συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας και εγκατάστασης 
του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβίωση της παραδοσιακής 
παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης. 
Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για θέρμανση – 
κλιματισμό. 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L323-3 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με 
ενδημικά είδη)» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην  διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση του τοπίου της υπαίθρου περιοχής, όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθμισμένων περιοχών (υγρότοποι, ρέματα, παραλίμνιες και παραποτάμιες 
περιοχές), δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη.  

Η δράση δεν αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 €. 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5%. 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών 

2. Καθαρισμοί απορριμμάτων και μπάζων σε περιοχές υγροτόπων, κοιτών ρεμάτων, 
σημείων διαδρομών κ.λπ.) 

3. Εργασίες αποκατάστασης (χωματουργικές εργασίες, φυτοτεχνικά έργα κ.λπ.) 
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Κωδικός και τίτλος της δράσης:   

L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - 
συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά» 

 

Περιγραφή της δράσης: 

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία 
- συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά» 

 

Μορφή των δικαιούχων: 

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

 

Ποσοστό ενίσχυσης και ανώτατο συνολικό κόστος: 

Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης 100%. 

Ανώτατο συνολικό κόστος: 300.000,00 € 

 

Πηγές χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης: 

Κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) κατά 95%, Εθνική συμμετοχή κατά 5% 

 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή: ολόκληρη η 
περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Τριάδας και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, και 
η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 
με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες προμήθειας καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου 
του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς 
και εγκατάστασης. 

5. Δαπάνες προμήθειας λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι  

 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες ομάδας Υπομέτρων 413 

(για τις δράσεις που οι δαπάνες δεν αναφέρονται στα παραπάνω κείμενα) 

 

Ομάδα Υπομέτρων 413 
 
α) Επιλέξιμες δαπάνες: 
 
Υπομέτρο L312: "Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων" 
και αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου L311 
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. 

 
Δράση L312-5: "Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων 
της τοπικής οικονομίας" 
1. Ενέργειες ενημέρωσης, εμψύχωσης, υποστήριξης επιχειρήσεων – μελών 
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός 

και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νομικού 
προσώπου. 
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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. 

4. Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των 
προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου. 

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

6. Διοργάνωση διαγωνισμών και βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων 
εφαρμογών. 

 
Υπομέτρο L313 "Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων" 
 
Δράσεις L313-5 έως L313-9 και αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου L311 
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. 

 
Δράση L311-3: "Ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός επισκέψιμων αγροκτημάτων": 
Εκτός των ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 
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1. Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του 
αγροκτήματος. Στην περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά μεταποίηση προϊόντων 
του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπομέτρο 123 και σε 
ποσοστό μέχρι 30% του συνολικού κόστους. 

2. Δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος. 
3. Δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με 

στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρεση 
της αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου. 

 
Υπομέτρο L321: "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό" 
 
Δράση L321-1: "Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)" 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κατασκευής. 
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 
 
Δράση L321-2: "Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 
βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ." 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων. 
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 
με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του 
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού. 
6. Αγορά ειδικών επαγγελματικών οχημάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι 

πλήρως αιτιολογημένη από το είδος του έργου. 
 
Δράση L321-3: "Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας 
υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών" 
1. Δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης υλικού δημοσιοποίησης και 

προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.). 
2. Έξοδα δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 
3. Έξοδα μίσθωσης χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.  
4. Δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, 

περίπτερα προβολής και πληροφόρησης κ.λπ.). 
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.). 
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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. 

 
Υπομέτρο 322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών" 
 
Δράση L322-1: "Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων" 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κατασκευής. 
3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 
 
Δράση L322-2: "Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση" 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, 

υδραυλικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 
με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 
 
Δράση L322-3: "Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων με ιδιαίτερα στοιχεία 
αισθητικής και ιστορικής αξίας" 
1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 

για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση 
και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά 
αναφέρονται μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των 
μελετών εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες οι οποίες απαιτούνται λόγω της 
ιδιομορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες 
(ειδικές περιπτώσεις θεμελιώσεων) κ.λπ. 

2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 
το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης 
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εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών 
αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας – 
ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, 
αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και 
γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης 
δαπάνες που αφορούν την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του κτιρίου. 

 
Υπομέτρο 323 "Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς" 
 
Δράση L323-1: "Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – 
σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία 
του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης" 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες για εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών, θέσεων θέας – 

παρατήρησης και χώρων δασικής αναψυχής, φυτοτεχνικές εργασίες. 
3. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου (όπως 

πινακίδες, εξοπλισμός παρατήρησης, εξοπλισμός δασικής αναψυχής) 
4. Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης: δαπάνες εισηγητών, 

δαπάνες σχεδιασμού και αναπαραγωγής ενημερωτικού – εκπαιδευτικού – 
πληροφοριακού υλικού, δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, 
δαπάνες μίσθωσης χώρου για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, 
δαπάνες μίσθωσης εποπτικού υλικού, εξοπλισμού για τις ανάγκες εκδηλώσεων 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς, video 
κ.λπ.). 

 
Δράση L323-2: "Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες, 
γεφύρια)" 
1. Δαπάνες για μελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για 

την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση και 
ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται 
μελέτες αποτύπωσης, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου, μελέτες φωτισμού κ.λπ. Στην κατηγορία των μελετών 
εντάσσονται επίσης ειδικές μελέτες που απαιτούνται λόγω της ιδιομορφίας του έργου 
αποκατάστασης – προστασίας όπως εδαφοτεχνικές μελέτες (ειδικές περιπτώσεις 
θεμελιώσεων) κ.λπ. 

2. Δαπάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 
το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των εργασιών 
αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις, αποκατάσταση στατικής επάρκειας - 
ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσματα, 
αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμοί των όψεων και 
γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου. Επίσης 
δαπάνες για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και συγκεκριμένα 
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αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών επιχρισμάτων, εσωτερικών κουφωμάτων, 
εσωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ. 

 
Δράση L323-2β (παραγωγικά κατά το παρελθόν) εκτός των ανωτέρω: 
Δαπάνες εξοπλισμού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας και 
αποκατάστασης – συντήρησης του εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας και εγκατάστασης 
του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβίωση της παραδοσιακής 
παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης. 
Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για θέρμανση – 
κλιματισμό. 
 
Δράση L323-3: "Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με 
ενδημικά είδη)" 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών 
2. Καθαρισμοί απορριμμάτων και μπάζων σε περιοχές υγροτόπων, κοιτών ρεμάτων, 

σημείων διαδρομών κ.λπ.) 
3. Εργασίες αποκατάστασης (χωματουργικές εργασίες, φυτοτεχνικά έργα κ.λπ.) 
 
Δράση L323-4: "Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά" 
1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 
2. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 
3. Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις 
με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. Δαπάνες προμήθειας καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου 
του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς 
και εγκατάστασης. 

5. Δαπάνες προμήθειας λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 
 
β) Μη επιλέξιμες δαπάνες: 
1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.). 
2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 
3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 

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

άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 

δραστηριοτήτων των υπομέτρου L311 και L313 και αποκλειστικά και μόνο για 
κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι 
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επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του 
συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

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

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 
αναλώσιμα κ.λπ.). 

8. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την 
προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

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

και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 
11. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

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

τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από 
χώρες της Ε.Ε. 

13. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ II  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L311, L312, και L313 

 

Οι βασικοί κλάδοι και υποκλάδοι σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων, που ενισχύονται στο πλαίσιο δράσεων των υπομέτρων:  

 L311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»,  

 L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», και  

 L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»,  

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Σημ.: Ο πίνακας είναι ενδεικτικός. 

 

Κ.Α.Δ. 

2008
4
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

55 Καταλύματα*  

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  

10.39.22 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών 
με κέλυφος  

10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  

10.72.1 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής  

10.82.1 Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, 
λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη  

10.82.2 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής  

10.73.1 Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων  

10.83.1 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ  

10.89.1 Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· 
εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων  

11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών  

13.20.1 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός 
του βαμβακιού  

13.20.2 Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων  

13.20.3 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή 
συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες  

13.20.4 Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων  

13.93.1 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών  

14.12.1 Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας  

14.12.2 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας  

14.12.3 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας  
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15.12.1 Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων 
ειδών· άλλων δερμάτινων ειδών  

16.10.1 Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή 
αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία  

16.10.2 Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης 
ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια  

16.10.3 Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας  

16.23.1 Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για 
οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο  

16.29.2 Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών 
καλαθοπλεκτικής  

17.21.1 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και 
χαρτόνι.  

20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα  

20.41.3 Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού  

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών  

20.53.1 Παραγωγή αιθέριων ελαίων  

23.13.1 Κατασκευή κοίλου γυαλιού  

23.41.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών 
ειδών  

23.49.1 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής  

25.71.11 Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και 
λεπίδων τους  

25.73.1 Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, 
στην κηπουρική ή στη δασοκομία  

25.73.2 Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους  

25.73.3 Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός  

25.73.4 Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για 
εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα  

28.30.3 Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους  

28.30.4 Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά 
γήπεδα  

28.30.5 Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων  

28.30.6 Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή 
κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική  

28.30.7 Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που 
διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς  

28.30.8 Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων  

28.30.9 Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού·  

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα  

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας  

31.09.1 Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους  

31.09.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και 
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εκτός οχημάτων  

31.09.92 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του 
ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων)  

32.12.1 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών  

32.20.1 Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, 
ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών· 
μηχανισμών για μουσικά κουτιά  

32.20.2 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων  

47.11.10.
05 

Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου  

47.25.2 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.78.89.
04 

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής 
τέχνης  

95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών  

79.1 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών  

77.21.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και 
αθλητισμού  

90.03.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους 
καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος  

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων  

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων  

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων  

96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών  

96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών  

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία  
* Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 2974/710/8-4-
2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης 
(νυν Πολιτισμού & Τουρισμού) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3427/9.6.2010 ΚΥΑ των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 894/22.06.2010). 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ III  

 
Προδιαγραφές μελέτης συνολικής θεώρησης 

αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι μελέτες αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμών, που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) / Άξονας 4 "Εφαρμογή της 
προσέγγισης LEADER" / Μέτρο 41, Υπομέτρο L322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών", 
έχουν ως αντικείμενο να προσδιορίσουν τμήματα ή στοιχεία του οικισμού για τα οποία 
βάσει ιστορικών, κοινωνικών στοιχείων και στοιχείων ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα 
θα προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει: 

o Αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων και 

o Ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής 

Στόχος της μελέτης είναι μέσω μιας μεθόδου ολοκληρωμένης προσέγγισης να 
υποδειχτούν παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε 
να τον καταστήσουν πόλο έλξης των επισκεπτών και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. 

 

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Γεωγραφική θέση του οικισμού, σύνδεση με άλλους οικισμούς, κ.λπ.  

2. Πολεοδομική αναγνώριση και ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στην 
ανάπτυξη και τη δόμηση του οικισμού 

3. Ιστορική αναφορά, πολιτισμικό πλαίσιο και πολιτιστικοί πόροι 

4. Γενική αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος (κλίμα, γεωλογικά, γεωτεχνικά και 
γεωμορφολογικά στοιχεία εδάφους, περιβαλλοντικά στοιχεία (χλωρίδα, πανίδα, 
προστατευόμενες περιοχές, πηγές κ.λπ.) 

5. Γενική αναγνώριση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πληθυσμός, απασχόληση, 
οικονομικές δραστηριότητες, δόμηση κ.λπ.) 

6. Περιγραφή της δομής του οικισμού (δομή του οικισμού, όρια οικισμού, χρήσεις 
γης, περιοχές προστασίας ή ειδικών δεσμεύσεων, δίκτυο κυκλοφορίας - 
στάθμευσης) 

7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς - κοινόχρηστοι χώροι 

8. Δίκτυο υποδομών 

9. Ποιοτική αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης κοινόχρηστων χώρων και 
εξοπλισμό τους 

10. Καταγραφή αξιόλογων στοιχείων ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (κοινόχρηστοι χώροι, 
παραδοσιακά στοιχεία, κτίρια, διαδρομές, φυσικοί πόροι κ.λπ.) 
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11. Εντοπισμός ιδιαιτεροτήτων και λειτουργικών προβλημάτων – Συμπεράσματα από 
την αξιολόγηση των στοιχείων της αναγνώρισης – Προοπτικές και κριτήρια 
ανάπτυξης 

 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

1. Γενική Περιγραφή των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων με βάσει τα στοιχεία της 
καταγραφής και της ανάλυσης με έμφαση στα αισθητικά, περιβαλλοντικά, 
ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία – Τεκμηρίωση 

2. Αναλυτική τεχνική Περιγραφή των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων 

3. Ιεράρχηση των Προτεινόμενων Έργων 

Ιεραρχημένο σχέδιο παρεμβάσεων διαμόρφωσης, βελτίωσης, αναβάθμισης 
κοινοχρήστων χώρων (ενοποίηση, αισθητική αναβάθμιση, λειτουργικότητα των 
κοινόχρηστων χώρων), βελτίωση και επέκταση του εξοπλισμού, της μορφής και της 
αισθητικής κοινωφελών εγκαταστάσεων και χώρων στην περιοχή αναβάθμισης, 
καθώς και προτάσεις παρεμβάσεων για τις όψεις αξιόλογων κτηρίων. Βασικό 
στοιχείο ιεραρχημένο των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα αποτελέσει η 
διασφάλιση της καλής λειτουργίας του οικισμού με όρους υγιεινής, κυκλοφορίας 
και μετακίνησης και προϋποθέσεις για ποιοτική και οικονομική ανάπτυξη. 

 

Δ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΣΤ. ΧΑΡΤΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. Γενικοί Αναγνωριστικοί Χάρτες κλ. 1:25.000 και 1:5.000 (που θα περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία της παρ. Β (1,3,5,6) 

2. Χάρτης χρήσεων γης κλ. 1:1000 (με επισήμανση των αξιόλογων φυσικών και 
αρχιτεκτονικών στοιχείων, κυκλοφορία – στάθμευση). 

3. Χάρτης κλ. 1:1000 (Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, ενδιαφέροντα σημεία θέας 
κ.λπ.) 

4. Χάρτης κλ. 1:1000 (ποιοτική κατάσταση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) 

5. Χάρτης κλ. 1:1000 ιδιοκτησιακού καθεστώτος κοινόχρηστων χώρων 

6. Χάρτης κλ. 1:1000 υφιστάμενων υποδομών (φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.) 

7. Χάρτης κλ. 1:1000 προτεινόμενων περιοχών ή στοιχείων παρεμβάσεων (έργων) και 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

8. Φωτογραφική τεκμηρίωση του οικισμού 

 


