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1. TΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

1.1 Αγροτική Ανάπτυξη κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-

2013 

 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 εγκρίθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθ. πρωτ. Ε(2007) 6012/29-11-2007 Απόφαση 

της Ε.Ε. 

Ειδικότερα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης εστιάζεται στην Αειφόρο Αγροτική 

Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και 

αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος σε μια βιώσιμη Ύπαιθρο.. 

 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος είναι: 

 

 Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της 

δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα (γενικός στρατηγικός στόχος 1) 

 
 Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων 

(γενικός στρατηγικός στόχος 2) 

 
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας (γενικός στρατηγικός στόχος 3) 

 
 Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση 

στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER (γενικός 

στρατηγικός στόχος 4) 

 

Οι τέσσερις προαναφερθέντες στρατηγικοί στόχοι συνιστούν τους τέσσερις Άξονες 

του ΠΑΑ: 

 Άξονας1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της 
δασοκομίας 

 
 Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 
 
 Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονομίας 
 
 Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER 
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1.2  Άξονας 4 του ΠΑΑ «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» 

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα με 

ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές 

περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της "εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης" από τοπικά 

εταιρικά σχήματα δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – ΟΤΔ). 

Στο πλαίσιο της Προσέγγισης LEADER υλοποιούνται Τοπικά Προγράμματα με 

ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές. 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλων των οικονομικών 

δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστημα για την 

ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η εφαρμογή 

και υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων λαμβάνουν υπόψη την «εκ των κάτω 

προς τα άνω προσέγγιση», που προϋποθέτει συμμετοχικό προγραμματισμό και 

κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού,, οι οποίοι γνωρίζουν 

τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής, για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί 

τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – 

ΟΤΔ) για την υλοποίηση και εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER. 

Η προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για 

σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας, 

 Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες 

Τοπικής Δράσης», 

 Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις 

Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας 

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 

 Πολυτομεακός σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την 

αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής 

οικονομίας, 

 Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων, 

 Εφαρμογή έργων συνεργασίας, 

 Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων. 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ 
 

Το Τοπικό Πρόγραμμα  Εφαρμογής της Προσέγγισης LEADER για την νότια Ήπειρο 

υλοποιείται με ευθύνη της Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού 

Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ), η οποία λειτουργεί ως 

Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) για το πρόγραμμα και η οποία είχε την ευθύνη της 

σύνταξης και υποβολής του μετά από ευρεία συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 

της περιοχής παρέμβασης.  

Η ΕΤΑΝΑΜ έχει εξάλλου διαχειρισθεί αντίστοιχα προγράμματα στην περιοχή και στo 

πλαίσιo των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων LEADER I, LEADER II και 

LEADER +). 

2.1  Γενικά Στοιχεία 

Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ 

με διακριτικό τίτλο ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ιδρύθηκε το 1988 και διέπεται από τις 

διατάξεις των Ν.3463 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), Ν. 2190 /1920 (Περί 

Ανωνύμων Εταιρειών).   

Η ταυτότητα της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ μπορεί να συνοψισθεί στα εξής: 

 Επωνυμία:                 Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού           

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ  

 Διακριτικός Τίτλος:   ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ  ΟΤΑ 
 Νομική Μορφή:         Ανώνυμη  Εταιρία ΟΤΑ 
 Έτος σύστασης:       1988 
 Τόπος εγκατάστασης της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ 
            - Περιφέρεια :       Ηπείρου 

            - Νομός:        Πρέβεζας 

            - Δήμος;                     Πρέβεζας 

               - Έδρα:                      Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Πρέβεζας  

            - Ταχ. Δ/νση/Ταχ. Κώδικας:  

  Λασκαράτου Περιοχή  Υδραγωγείου, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα 

- Αρ. τηλ.: 26820 89150/1 

- Αρ. Fax: 26820 22511 

- e-mail: etanam@etanam.gr 

- Ιστοσελίδα : www.etanam.gr 

- 

 

Ταυτόχρονα η Εταιρία δραστηριοποιείται και στο Νομό Άρτας, όπου διαθέτει 

γραφείο στη διεύθυνση: Μοστραίων & Αμβρακίας 2Α Τ.Κ. 471 00 Άρτα, Αρ. τηλ.: 

26810 77115,  Fax : 26810 26934. 

mailto:etanam@otenet.gr
http://www.etanam.gr/
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2.2  Σκοπός  

Σκοπός της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ είναι η υποβοήθηση με κάθε τρόπο της αξιοποίησης, 

ανάπτυξης της περιοχής της νότιας Ηπείρου και κυρίως με την προώθηση των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τη συντήρηση και προστασία των φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων, της εισαγωγής της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 

 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

3.1 Αποφάσεις έγκρισης και συμβατοποίησης Τοπικού 

Προγράμματος 

 
Στο πλαίσιο του Άξονα 4: ‘’Εφαρμογή προσέγγισης LEADER’’ του Προγράμματος 

‘’Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’’ (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-

06-2009 & 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα 

Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ 

 

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 14/10/2010 Σύμβαση 

μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας 

Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.ΤΔ.. 

 

3.2   Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος 

Η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του Τοπικού 

Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης 

Προγράμματος LEADER, στην οποία μετέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί 

φορείς αλλά και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας σε ποσοστό τουλάχιστον 

60%, ενώ οι φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοσίου τομέα της 

περιοχής παρέμβασης μετέχουν στην σύνθεση της ΕΔΠ LEADER με ποσοστό 

τουλάχιστον 40%. 
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Η ΕΔΠ LEADER της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ έχει την παρακάτω σύνθεση: 

 

α/α Φορέας που 
εκπροσωπείται 

Συμφέροντα που 
εξυπηρετεί 

1 Περιφέρεια Ηπείρου Δημόσια 

2 Δήμος Ατραίων  Δημόσια 

3 ΕΑΣ Πρέβεζας Ιδιωτικά 

4 ΕΑΣ Αρτας- Φιλιππιάδας Ιδιωτικά 

5 ΕΒΕ Αρτας Ιδιωτικά 

 

3.3  Στόχοι  του τοπικού προγράμματος 

Αντικείμενο του Τοπικού Προγράμματος είναι ο προσδιορισμός και η προώθηση ενός 

γενικού πλαισίου αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, η 

οποία χαρακτηρίζεται από τον έντονο προσανατολισμό της τοπικής οικονομίας στον 

γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα καθώς και την ύπαρξη μιας από τις σημαντικότερες 

προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (το οικοσύστημα του 

Αμβρακικού κόλπου).  

 

Κεντρική επιδίωξη του αναπτυξιακού προτύπου που χαρακτηρίζει το προτεινόμενο 

πρόγραμμα είναι το να κατορθώνει να αξιοποιεί το τοπικό δυναμικό και να τονώνει 

την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει την προστασία και διατήρηση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

 

Γενικότερα οι στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι οι εξής: 

 Στόχος 1: Προστασία και ανάδειξη του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος ως 

κύριο συστατικό στοιχείο ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας και 

διαμόρφωσης της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης, τόσο ως 

αγροτικού χώρου όσο και ως τουριστικού προορισμού. 

 Στόχος 2: Παραγωγή ποιοτικών και επώνυμων αγροτικών προϊόντων και 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω κατάλληλης μεταποίησης και 

ανάδειξής τους, διασφάλισης της ποιότητας και σήμανσης, προκειμένου να 

διευρυνθεί η αγορά διάθεσής τους.     

 Στόχος 3: Διαμόρφωση ενός διακριτού και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος, 

με αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα, που θα στοχεύει στην περιβαλλοντική  

μοναδικότητα της περιοχής και θα απευθύνεται θεματικά σε επισκέπτες 

ποικίλων ενδιαφερόντων (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός).   
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 Στόχος 4: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου και η δημιουργία 

κρίσιμων προϋποθέσεων που προωθούν την επιχειρηματικότητα σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας της περιοχής παρέμβασης και εν τέλει, συντελούν 

στη δημιουργία καινοτόμων και σύγχρονων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

(π.χ. μέσω της διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τα 

επώνυμα ποιοτικά προϊόντα της περιοχής ή της αξιοποίησης των 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας). 

 Στόχος 5: Διαμόρφωση κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και 

βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, με έμφαση στους αγροτικούς 

και μικρούς οικισμούς της περιοχής παρέμβασης, κυρίως μέσω της 

ενδυνάμωσης των θεσμών κοινωνικής προστασίας και της άρσης της 

απομόνωσης τμημάτων του πληθυσμού (κυρίως των γυναικών και των νέων) 

και περιοχών, προκειμένου να επιτευχθεί η μεταστροφή των δυσμενών 

πληθυσμιακών εξελίξεων. 

 

Οι στόχοι αυτοί αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ισόρροπη και βιώσιμη 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε τομεακό και χωρικό επίπεδο, στην ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην αύξηση των εισοδημάτων, στη  

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο και των ευκαιριών 

πολυαπασχόλησης του τοπικού πληθυσμού, και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων πιθανών και αναμενόμενων εξωγενών εξελίξεων στη τοπική 

οικονομική βάση. 

 

3.4 Περιοχή εφαρμογής Τοπικού Προγράμματος  

 
Στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) η 

προσέγγιση LEADER εφαρμόζεται σε τοπικά διαμερίσματα ορεινών, μειονεκτικών, 

πεδινών περιοχών συμπεριλαμβανομένων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας 

με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους. 

Οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται τα τοπικά προγράμματα LEADER 

διαφοροποιούνται γεωγραφικά από τις περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται τοπικά 

προγράμματα του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’ΑΛΙΕΙΑ 2007- 2013’ 

και από τις περιοχές υλοποίησης του Άξονα προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ. 
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 Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αφορά τμήμα των νομών 

Άρτας και Πρέβεζας με συνολική έκταση 725,339 km2, πληθυσμό 42.319 

κατοίκους και πληθυσμιακή πυκνότητα 58,34 κάτοικοι ανά km2.  

 
Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης 

LEADER» παρουσιάζεται  στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ Ι. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Περιοχή Εφαρμογής Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER». 
 

ΝΟΜΟΣ/ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ (km
2
) 

(στοιχεία 
2001 – 

πραγματικός 
πληθυσμός) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ           

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Δ.Δ. Κεραματών 4,175 394 Πεδινή  

Δ.Δ. Κωστακιών 9,024 1.508 Πεδινή  

Δ.Δ. Λιμίνης 5,376 319 Πεδινή  

Σύνολο Δήμου Aρταίων 18,575 2.221   

ΔΗΜΟΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ 

Δ.Δ. Γραμμενίτσης 14,421 1.371 Πεδινή  

Δ.Δ. Βλαχέρνας 19,352 336 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Γριμπόβου 13,871 613 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Κορφοβουνίου 28,498 1.006 Ορεινή 

Σύνολο Δήμου 
Βλαχέρνας 76,142 3.326   

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

Δ.Δ. Κομποτίου 22,656 2.357 Πεδινή  

Δ.Δ. Σελλάδων 6,877 754 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Φωτεινού 8,953 374 Ορεινή 

Σύνολο Δήμου 
Κομποτίου 38,486 3.485   

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Δ.Δ. Χαλκιάδων 11,162 1.277 Πεδινή  

Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνος 13,711 1.340 Πεδινή  

Δ.Δ. Καλαμιάς 8,074 1.186 Πεδινή  

Δ.Δ. Καλοβάτου 6,543 646 Πεδινή  

Δ.Δ. Κιρκιζατών 6,624 789 Πεδινή  

Δ.Δ. Ρόκκας 4,5 562 Πεδινή  

Σύνολο Δήμου Φιλοθέης 50,614 5.800   

 Σύνολο Νομού  Άρτας  183,817 14.832   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ           

ΔΗΜΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 

Δ.Δ. Καναλίου 24,263 1.354 Πεδινή  

Δ.Δ. Βράχου 8,603 387 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Εκκλησιών 7,553 102 Ορεινή 

Δ.Δ. Καμαρίνας 15,932 344 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Κρυοπηγής 15,358 240 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Μυρσίνης 20,711 372 Ορεινή 

Δ.Δ. Νέας Σαμψούντος 10,071 631 Πεδινή  

Δ.Δ. Νέας Σινώπης 12,18 1.038 Πεδινή  

Δ.Δ. Ριζών 8,703 189 Ημιορεινή  
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ΝΟΜΟΣ/ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ (km
2
) 

(στοιχεία 
2001 – 

πραγματικός 
πληθυσμός) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     

Δ.Δ. Χειμαδιού 14,257 386 Ορεινή 

Σύνολο Δήμου Ζαλόγγου 137,631 5.043   

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ 

Δ.Δ. Λούρου 35,172 2.044 Πεδινή  

Δ.Δ. Στεφάνης 13,497 513 Πεδινή  

Δ.Δ. Ωρωπού 29,113 1.381 Πεδινή  

Σύνολο Δήμου Λούρου 77,782 3.938   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Δ.Δ. Πάργας 14,523 2.432 Ορεινή 

Δ.Δ. Αγιάς 41,484 844 Ορεινή 

Δ.Δ. Ανθούσης 9,122 689 Ορεινή 

Δ.Δ. Λιβαδαρίου 3,774 68 Ορεινή 

Σύνολο Δήμου Πάργας 68,903 4.033   

ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

Δ.Δ. Καναλλακίου 10,379 2.454 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Αηδονιάς 9,729 210 Ορεινή 

Δ.Δ. Αμμουδιάς 11,479 330 Πεδινή  

Δ.Δ. Άνω Σκαφιδωτής  6,253 41 Ορεινή 

Δ.Δ. Αχερουσίας 5,552 302 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Βαλανιδοράχης 15,129 519 Πεδινή  

Δ.Δ. Βαλανιδούσσας 8,204 309 Ορεινή 

Δ.Δ. Βουβοποτάμου 14,054 480 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Δεσποτικού 15,733 297 Ορεινή 

Δ.Δ. Θεμέλου 17,302 404 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Καστρίου 4,476 344 Πεδινή  

Δ.Δ. Κορυφούλας  4,186 66 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Κορώνης 12,354 552 Πεδινή  

Δ.Δ. Κουκκουλίου 8,805 216 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Κυψέλης 6,152 435 Πεδινή  

Δ.Δ. Λούτσης 10,429 416 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Μεσοποτάμου 9,405 465 Πεδινή  

Δ.Δ. Μουζακαιίκων 10,603 308 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Ναρκίσσου 8,04 286 Ημιορεινή  

Δ.Δ. Σκεπαστού 13,678 186 Ορεινή 

Δ.Δ. Σταυροχωρίου 3,951 291 Πεδινή  

Σύνολο Δήμου Φαναρίου 205,893 8.911   

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 

Δ.Δ. Φιλιππιάδος 18,795 4.196 Πεδινή  

Δ.Δ. Νέας Κερασούντος 19,421 921 Πεδινή  

Δ.Δ. Πέτρας 13,097 445 Πεδινή  

Σύνολο Δήμου 
Φιλιππιάδας 51,313 5.562   

Σύνολο Νομού  Πρέβεζας 541,522 27.487   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 725,339 42.319   
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Εικόνα 1: Περιοχή παρέμβασης τοπικού προγράμματος Εφαρμογής της Προσέγγισης   LEADER  
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4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα και υπομέτρα: 
 
 

ΜΕΤΡΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

41. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης: 

411. Ανταγωνιστικότητα 

413.Ποιότητα ζωής/ Διαφοροποίηση 

 

L123 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 
δασοκομικών προϊόντων 

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 

421: Διατοπική και διακρατική 
συνεργασία 

421α Διατοπική συνεργασία 

421β Διακρατική συνεργασία 

431: Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση 
δεξιοτήτων, εμψύχωση 

431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 

 
 
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος 

αναμένεται να είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 

 Αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ειδικά για 

τις γυναίκες και τους νέους στους αγροτικούς οικισμούς που πλήττονται 

περισσότερο από την ανεργία και την υποαπασχόληση. 

 Συγκράτηση του πληθυσμού νέων ηλικιών στην περιοχή με παράλληλη 

βελτίωση τόσο της πυραμίδας των ηλικιών, όσο και του ποσοστού του 

ενεργού πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της περιοχής. 

 Αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής και των 

δυνατοτήτων διείσδυσης των προϊόντων σε υφιστάμενες και νέες αγορές. 

 Αύξηση των επισκεπτών με κύριο προσανατολισμό τις ειδικές μορφές 

τουρισμού αλλά και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με σημαντικά 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στους λοιπούς παραγωγικούς τομείς 

της περιοχής. 
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 Συσχέτιση οικονομικών κλάδων όπως ο τουρισμός με την μεταποίηση και την 

αγροτική παραγωγή με σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για 

όλους τους κλάδους. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ - ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΔΑΠΑΝΗ 

L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  1.157.088,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων 

1.157.088,50 

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

0,00 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 150.000,00 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 144.000,00 

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)  

30.000,00 

L311-5 

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

30.000,00 

L311-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

0,00 

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

30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311- Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 384.000,00 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 385.351,76 

L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

45.000,00 

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

137.700,00 

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων  0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 

568.051,76 

α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα: 

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

46.671,97 

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  60.000,00 

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 60.000,00 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών  

99.682,10 

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

L313-5 
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

972.196,98 

L313-6  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής 606.686,17 

L313-8 

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

254.060,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΔΑΠΑΝΗ 

L313-9 

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 

0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313- Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2.099.297,22 

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

230.000,00 

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, κλπ. 

516.820,41 

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 

75.000,00 

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

821.820,41 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 67.889,48 

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 0,00 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322- Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 67.889,48 

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 

80.000,00 

L323-2α 

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

0,00 

L323-2β 

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών 
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) 

0,00 

L323-3 

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

0,00 

L323-4 

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

289.342,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323- Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 369.342,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41- Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 5.467.490,00 

421α.1 Διατοπική συνεργασία 40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 421α 40.000,00 

421β.1 Διεθνική (διακρατική) συνεργασία 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 421β 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 421- Διατοπική & διακρατική συνεργασία 70.000,00 

431α.1 Δαπάνες στελέχωσης 833.770,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑ  
ΔΑΠΑΝΗ 

431α.2 Λειτουργικά έξοδα 180.000,00 

431α.3 Εξοπλισμός - μηχανοργάνωση 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ  1.033.770,00 

431β.1 Μελέτες 11.900,00 

431β.2 Ενέργειες πληροφόρησης 
16.000,00 

431β.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 
20.000,00 

431β.4 Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο 
8.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 55.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 431- Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων,  εμψύχωση 1.089.670,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.627.160,00 
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5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των 

δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι ενδεικτικά ως εξής: 

 

Υπομέτρο Δράση 

Ενδεικτικό 

Συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 

Δημόσια 

Δαπάνη 

L123: Αύξηση της αξίας 

των γεωργικών και 

δασοκομικών προϊόντων 

L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 158.980,00 79.490,00 

 

 

 

 

 

L311: Ανταγωνιστικότητα 
προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες 

L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 250.000,00 150.000,00 

L311-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επισκέψιμων αγροκτημάτων 240.000,00 144.000,00 

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

50.000,00 30.000,00 

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

50.000,00 30.000,00 

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

50.000,00 30.000,00 

L312:Στήριξη της 

δημιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 

L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισμοί 
βιοτεχνικών μονάδων  66.666,67 40.000,00 

L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 75.000,00 45.000,00 

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

57.760,00 34.656,00 

L313: Ενθάρρυνση 

τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

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

20.000,00 20.000,00 

L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της 
αγροτικής υπαίθρου 60.000,00 60.000,00 

L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 450.000,00 270.000,00 

L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 133.333,33 80.000,00 
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Υπομέτρο Δράση 

Ενδεικτικό 

Συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 

Δημόσια 

Δαπάνη 

εστίασης και αναψυχής  

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)  

38.156,00 22.893,60 

L321 : Βασικές υπηρεσίες 

για την οικονομία και τον 

αγροτικό πληθυσμό 

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

97.195,17 97.195,17 

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, κλπ 

60.000,00 60.000,00 

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. 

59.231,73 44.423,80 

L322: 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη 

χωριών 

L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  67.889,48 67.889,48 

L323 :Διατήρηση και 

αναβάθμιση της αγροτικής 

κληρονομιάς 

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

80.000,00 80.000,00 

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

70.000,00 70.000,00 
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5.1 Ανώτατο συνολικό κόστος για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανά 

δράση 

 
  Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 

προϊόντων  

 Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης: 500.000 € 

 

 Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες  

 Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης για τις υποδομές 

διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί): 300.000 €,  

 Για τη δράση L311-3: ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 

επισκέψιμων αγροκτημάτων, ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής 

πρότασης: 300.000 € ή 600.000 € εφόσον περιλαμβάνει υποδομή 

διανυκτέρευσης εως 40 κλίνες 

 

 Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων  

 Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης: 300.000 €  

  

 

 Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

 Για τις δράσεις  

L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής 

πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης), 

L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

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

αναψυχής 

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) 

Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης : 300.000€,  

 Για τη δράση 

L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 

υποδομών διανυκτέρευσης 

Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης : 600.000€,  
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 Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 

πληθυσμό 

 Για τη δράση  

L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά, έργα 

διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις),  

Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης : 500.000€,  

 Για τη δράση  

L321-2: Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων,  

Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης : 300.000€,  

 Για τη 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.,  

Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης : 30.000€,  

 Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

 Για τη δράση  

L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης : 1.000.000€ συνολικά 

ανά οικισμό  

 

 Υπομέτρο L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

 Για τις 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.,  

L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε 

μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / 

αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά  

Ανώτατο συνολικό κόστος επενδυτικής πρότασης : 300.000€,  
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5.2 Αναλυτική παρουσίαση προκηρυσσομένων δράσεων 

 
 
 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 – Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του υπομέτρου εντάσσονται η ακόλουθη δράση:  

 

Τίτλος Δράσης   

L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

 

Οι ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσεις είναι οι ακόλουθοι: 

1. Τομέας: Κρέας 

2. Τομέας: Γάλα 

3. Τομέας: Αυγά-Πουλερικά 

3.1. Υποτομέας: Αυγά 

4. Τομέας: Διάφορα Ζώα 

4.1. Υποτομέας: Μέλι 

6. Τομέας: Δημητριακά 

7. Τομέας: Ελαιούχα προϊόντα 

8. Τομέας: Οίνος 

9. Τομέας: Οπωροκηπευτικά  

10. Τομέας: Άνθη  

11. Τομέας: Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού υλικού  

12. Τομέας: Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών 

Αναλυτική παρουσίαση των επενδύσεων που ενισχύονται ανά τομέα παρουσιάζεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ  

 

 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου  αποσκοπούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας  

των γεωργικών προϊόντων της περιοχής 

Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει σαν τον πλέον βασικό της κλάδο την κτηνοτροφική 

παραγωγή λόγω του μεγάλου αριθμού αιγοπροβάτων, χοιροτροφικών επιχειρήσεων 

αλλά και σημαντικού αριθμού αγελάδων ενσταυλισμένων και μη (αγελαίων αγελάδων 

ράτσας «τσάτσικο» στις περιοχές Πέτρας – Στεφάνης), συμμετέχουν στην παραγωγή 

κρέατος, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της 
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περιοχής. Επίσης η παραγωγή του κρέατος των αιγοπροβάτων όσο και των 

«τσάτσικων» αγελάδων λόγω της μη εντατικής ενσταυλισμένης παραγωγής εμφανίζει 

χαρακτηριστικά «προβιολογικού» προϊόντος.  

Ένα θετικό στοιχείο για την προώθηση του κρέατος της περιοχής και τη διασφάλισης 

της ποιότητας του είναι η ύπαρξη σύγχρονων σφαγιοτεχνικών εγκαταστάσεων στην 

περιοχή Φιλιππιάδας και Λούρου, που μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες 

της περιοχής. 

Από τα κυριότερα προϊόντα της κτηνοτροφικής παραγωγής της περιοχής είναι το 

αιγοπρόβειο γάλα. 

Υπάρχουν όμως σημαντικές εγγενείς αδυναμίες (μεγάλη ηλικία των παραγωγών με 

μικρή προσαρμοστικότητα σε νέες μεθόδους, ανυπαρξία ενδιαφέροντος από τις 

υπάρχουσες τυροκομικές επιχειρήσεις να επεξεργασθούν βιολογικό γάλα, δυσκολία 

στην εξασφάλιση της βιολογικής τροφής κ.ά.), που δεν εξασφαλίζουν συνθήκες 

προώθησης της δραστηριότητας, προς την καθαρά βιολογική παραγωγή, 

Επομένως η προσπάθεια θα κατευθυνθεί στην υλοποίηση των προτάσεων σχετικής 

«μελέτης επισήμανσης προϊόντων ποιότητας» καθώς και «μελέτης επεξεργασίας και 

αξιοποίησης των λυμάτων της βιομηχανίας των γαλακτοκομικών», και ειδικότερα στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών τυροκομικών μονάδων κυρίως μέσω 

του τεχνολογικού τους εκσυγχρονισμού, της δημιουργίας μονάδων παραγωγής 

γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος της αξιοποίησης των 

παραπροϊόντων και κυρίως του τυρογάλατος ώστε να προστατεύεται 

αποτελεσματικά το περιβάλλον της περιοχής, στην καθιέρωση σήματος 

καταλληλότητας των τυροκομικών προϊόντων και μεσοπρόθεσμα στην καθιέρωση 

Ειδικού σήματος ποιότητας για την Γραβιέρα Άρτας (με πιθανή σήμανση του σαν 

ΠΓΕ ή ιδιοτυπίας) και τέλος στην κοινή προώθηση των πωλήσεων και marketing με 

στόχο την διεύρυνση της αγοράς. 

Επίσης παρά το γεγονός ότι η περιοχή εμφανίζει σημαντική πτηνοτροφική 

δραστηριότητα, κυρίως στην περιοχή της Άρτας, αυτή περιορίζεται κυρίως στην 

κρεατοπαραγωγή ενώ η παραγωγή αυγών είναι περιορισμένη. 

Στην περιοχή υφίσταται σημαντική μελισσοκομική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά 

όμως υπάρχουν μόνο 4 μικρές μονάδες τυποποίησης - επεξεργασίας μελιού που 

επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο την ίδια παραγωγή.  

Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει σημαντική παραγωγή καλαμποκιού, το οποίο 

τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφική παραγωγή αλλά και εξάγεται εκτός περιοχής. 

Επίσης το λιμάνι της Πρέβεζας αποτελεί ένα από τα τρία λιμάνια πιο σημαντικά 

λιμάνια στον ελληνικό χώρο όπου εκφορτώνονται χύδην προϊόντα τα οποία 
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προωθούνται προς την ενδοχώρα της Ηπείρου για την εξυπηρέτηση της 

κτηνοτροφικής παραγωγής. 

Σε ότι αφορά το ελαιόλαδο, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα 

φυτικής παραγωγής της περιοχής παρέμβασης, οι επενδύσεις, που προβλέπεται να 

ενισχυθούν θα στηριχθούν στα συμπεράσματα της «μελέτης επισήμανσης προϊόντων 

ποιότητας για τους νομούς Πρέβεζας και Άρτας», που συντάχθηκε στα πλαίσια 

προηγούμενης εφαρμογής του LEADER. Στην περιοχή έχει χαρακτηριστεί με 

σχετικές αποφάσεις ως προϊόν ποιότητας το ελαιόλαδο της παραλιακής ζώνης του 

νομού Πρέβεζας (ως ΠΓΕ ελαιόλαδο Πρέβεζας), ενώ σημαντικός αριθμός εκτάσεων 

στο Δήμο Ζαλόγγου έχουν δεσμευτεί για την παραγωγή βιολογικού λαδιού. 

Σε ότι αφορά τον κλάδο του οίνου στην περιοχή παρέμβασης, υπάρχει κάποια 

παραγωγή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιού κυρίως στα Δ.Δ. Καμαρίνας, Ωρωπού 

και Κρυοπηγής. Σημαντικό μέρος της παραγωγής έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της 

βιολογικής γεωργίας. Παρόλα αυτά η οινοποίηση γίνεται σε συνθήκες που δεν 

επιτρέπουν την πώληση του κρασιού ως βιολογικού. 

Η παραγωγή οπωροκηπευτικών στην περιοχή αφορά κυρίως ντομάτα, αγγούρι, 

εσπεριδοειδή και ακτινίδια. Σε ότι αφορά στα εσπεριδοειδή από προηγούμενες 

εφαρμογές του LEADER δημιουργήθηκε σημαντικός αριθμός συσκευαστηρίων 

κυρίως στον νομό Άρτας και δόθηκε σημαντική ώθηση στην δραστηριότητα αυτή με 

αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να απορροφάται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η 

παραγωγή των εσπεριδοειδών της περιοχής.  Για τα κηπευτικά λειτουργούν  

συσκευαστήρια στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας  και σχεδόν το σύνολο της παραγωγής 

διακινείται μέσω των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.  

Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την 

μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης για την αξιοποίηση της 

τοπικής αγροτικής παραγωγής και την επίλυση των προβλημάτων που 

παρατηρούνται στους εν λόγω κλάδους, επιφέροντας μείωση του εισοδήματος της 

τοπικής κοινωνίας.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην μεταποίηση και τυποποίηση βιολογικών προϊόντων, 

καθότι αφενός η βιολογική πρακτική παραγωγής είναι φιλική προς το περιβάλλον και 

αφετέρου οι διατροφικές κρίσεις και τα σύγχρονα πρότυπα κατανάλωσης καθιστούν 

την κατηγορία αυτή των αγροτικών προϊόντων ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με αυξημένες 

δυνατότητες εισαγωγής σε δυναμικές αγορές του εξωτερικού. 

 Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα χρησιμοποιούν εξοπλισμό σύγχρονης 

τεχνολογίας, θα αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου, θα εφαρμόζουν 

συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και θα χρησιμοποιήσουν εμπορική ετικέτα, 
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προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διευκολυνθεί η 

είσοδός τους στην αγορά (εγχώρια και διεθνή), ενώ παράλληλα προωθείται η χρήση 

οικολογικών συσκευασιών.  

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος προωθείται η υλοποίηση επενδύσεων σε 

όλους τους χρηματοδοτούμενες τομείς της Δράσης 123α. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε μεταποίηση -  

τυποποίηση βιολογικών προϊόντων  καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Ως προς τη δράση L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 

ισχύουν γενικά τα ακόλουθα: 

 Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / 

εμπορίας προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης, 

εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων. 

 Αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης της 2003/361/ΕΚ, 

που πληρούν ανάλογα με τον τομέα επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων. 

 Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 

123α, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 

 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. 

Οι μετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που αναφέρονται στη δράση γίνονται 

λόγω: 

α) προστασίας περιβάλλοντος ως υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις (επιχειρήσεις 

εντός προστατευόμενων περιοχών ,επιχειρήσεις εντός οικισμών ή σε ΖΟΕ) 

β)  από ενοικιαζόμενους χώρους σε ιδιόκτητους 

γ)   από ιδιόκτητους ακατάλληλους σε ΒΙ.ΠΕ. ή σε άλλους ιδιόκτητους κατάλληλους 

Με την έγκριση της μετεγκατάστασης παύει η λειτουργία της επιχείρησης στην αρχική 

θέση. 

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, καθώς και του μελιού. 

γ)  επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου 
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δ)  επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα 

ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα 

πλαίσια των ΚΟΑ. 

Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθεί η κείμενη νομοθεσία για την ενίσχυση 

επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της μεταποίησης – τυποποίησης.  

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Β. Δικαιούχοι 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ 

της Επιτροπής. 

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), δεν είναι επιλέξιμα. 

Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της 

κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας. 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 50% 

Ύψος επένδυσης: Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης είναι 

500.000 € 

 

 

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, καθώς και του μελιού. 

γ) επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου 

δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα 

ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα 

πλαίσια των ΚΟΑ 
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Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθεί η κείμενη νομοθεσία για την ενίσχυση 

επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της μεταποίησης – τυποποίησης.  

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Ως περιοχή παρέμβασης της δράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

158.980,00 79.490,00 79.490,00 

 

ΣΤ . 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. αγορά 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 
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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. 

10. κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER  

 

Ζ . 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.  

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 των επιλέξιμων δαπανών. 

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 των επιλέξιμων δαπανών.  

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.  
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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. 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311  Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

 

Στο υπομέτρο προκηρύσσονται ι οι ακόλουθες δράσεις: 

 

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  

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

 

 

Για τις ανωτέρω δράσεις του υπομέτρου η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια 
κατανάλωση, θα πριμοδοτείται  στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιχειρήσεων.  

 

 



ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.OTA 

Ενημερωτικός οδηγός 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Προσέγγισης LEADER 

 

29 

 

Τίτλος Δράσης   

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

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Μία από τις σημαντικότερες διεξόδους για τη διαφοροποίηση της γεωργικής 
δραστηριότητας από μέλη νοικοκυριών που την ασκούν είναι οι τουριστικές 
δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο. Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει ιδιαίτερα 
αυξημένο ποσοστό της συνολικής τουριστικής δραστηριότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ιδίως στην παράκτια ζώνη του Ιονίου.  

Η δράση θα αφορά στην δημιουργία ή την βελτίωση (επέκταση ή εκσυγχρονισμός) 
υποδομών εστίασης και αναψυχής στην περιοχή παρέμβασης, από μέλη αγροτικών 
νοικοκυριών και ειδικότερα στις ενότητες, που αποτελούν τουριστικό προορισμό είτε 
στην παράκτια ζώνη του ν. Πρέβεζας και του ποταμού Αχέροντα είτε στην ευρύτερη 
περιοχή του Αμβρακικού και τέλος στην παραλίμνια περιοχή του δήμου Βλαχέρνας 
στην λίμνη Πουρναρίου.  

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

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη 
σχετική μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο «Διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων 
τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας Ηπείρου». 

Κατά την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση παρεμβάσεων θα ληφθεί υπόψη 
(μέσω των κριτηρίων επιλογής) η μέριμνα για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού 
(π.χ. ΑμεΑ) και  η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

 

  Β. Δικαιούχοι 

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 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στην ανάλυση της δράσης, η δράση 
αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης, με προτεραιότητες οι 
οποίες κατά την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση παρεμβάσεων θα ληφθούν 
υπόψη (μέσω των κριτηρίων επιλογής ):  

Πρώτη προτεραιότητα δίνεται στην ενότητα του Αμβρακικού, και συγκεκριμένα στα 
Δ.Δ.  Πέτρας, και Στεφάνης την ενότητα της παράκτιας ζώνης της Πρέβεζας και 
συγκεκριμένα στα Δ.Δ.  Ριζών, Χειμαδιού, Βράχου, Λούτσας, (εκτός της 
ανεπτυγμένης τουριστικά περιοχής της παραλίας Μεγάλης Άμμου εως την 
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Ε.Ο.Πρέβεζας Ηγουμενίτσας που ανήκει στα Δ.Δ. Βράχου, Λούτσας,  ) την ενότητα 
της ορεινής Πρέβεζας και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Αγιάς, Ανθούσας,  Μυρσίνης, 
Καμαρίνας, Κρυοπηγής, την περιοχή της λίμνης Πουρναρίου και των ιαματικών 
πηγών Χανόπουλου και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Βλαχέρνας, Γριμπόβου  και 
Κορφοβουνίου και στην ενότητα Στενά και Δέλτα Αχέροντα – Νεκρομαντείο και 
συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Μεσοπόταμου, Βουβοπόταμου, Βαλανιδορράχης και 
Καστρίου.  

Δεύτερη  προτεραιότητα δίνεται στην υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης εκτός των Δ.Δ. 
Πάργας, Καναλίου και Αμμουδιάς και της ανεπτυγμένης τουριστικά περιοχής της 
παραλίας Μεγάλης άμμου που ανήκει στα Δ.Δ. Βράχου, Λούτσας, που αποτελούν 
Τρίτη προτεραιότητα του τοπικού προγράμματος. 

 

 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

250.000 € 150.000 € 100.000 € 

 

ΣΤ . Επιλέξιμες δαπάνες 

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.  
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7. 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.  

8. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων 
προσέγγισης LEADER 

 

Ζ . 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

Τίτλος Δράσης   

L311-3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Στην περιοχή παρέμβασης δεν υπάρχει σήμερα οργανωμένο επισκέψιμο αγρόκτημα 

και για το λόγο αυτό η δράση περιλαμβάνει μόνο την ίδρυση και όχι επέκταση και 
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εκσυγχρονισμό.  

Επειδή όμως αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο 

έδαφος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεσματική εμφάνιση σε κάποιες περιοχές 

στην Ελλάδα, είναι χρήσιμο να επιδιωχθεί η ένταξη κάποιων τέτοιων επιδεικτικών 

μονάδων, είτε στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού, όπου η αγροτική 

δραστηριότητα θα μπορεί να συνδυάζεται με την επιδεικτική διαχείριση υγροτοπικών 

περιοχών είτε με μικτές μονάδες εκτροφής θηραμάτων και άλλων ειδών, οι οποίες με 

την απαραίτητη δημιουργία της υποδομής φιλοξενίας μπορούν να λειτουργήσουν 

σαν πρότυπα αγροκτήματα 

Οι παρεμβάσεις  στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του 

τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.  

Στα επισκέψιμα αγροκτήματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων.  

Οι ενισχυόμενες μονάδες εφόσον περιλαμβάνουν και υποδομή διανυκτέρευσης θα 

έχουν δυναμικότητα έως 40 κλινών.  

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, και την αρ 3427/722/9-

6-2010 τροποποίησή της όπως ισχύει κάθε φορά. 

Επίσης οι υποδομές διανυκτέρευσης αυτό θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις, 

που τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης 

εφαρμογής L+  με τίτλο «Διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  

στις παρεμβάσεις LEADER νότιας Ηπείρου» 

 

Β. Δικαιούχοι 

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. 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

εφόσον δεν περιλαμβάνει υποδομή διανυκτέρευσης ή έως 600.000 € εφόσον 

περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης  
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Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Η δράση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης, με 

προτεραιότητες οι οποίες κατά την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση 

παρεμβάσεων θα ληφθούν υπόψη (μέσω των κριτηρίων επιλογής ):  

Πρώτη προτεραιότητα δίνεται στην ενότητα του Αμβρακικού, και συγκεκριμένα στα 

Δ.Δ.  Πέτρας, και Στεφάνης την ενότητα της παράκτιας ζώνης της Πρέβεζας και 

συγκεκριμένα στα Δ.Δ.  Ριζών, Χειμαδιού, Βράχου, Λούτσας, (εκτός της 

ανεπτυγμένης τουριστικά περιοχής της παραλίας Μεγάλης Άμμου εως την 

Ε.Ο.Πρέβεζας Ηγουμενίτσας που ανήκει στα Δ.Δ. Βράχου, Λούτσας,  ) την ενότητα 

της ορεινής Πρέβεζας και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Αγιάς, Ανθούσας,  Μυρσίνης, 

Καμαρίνας, Κρυοπηγής, την περιοχή της λίμνης Πουρναρίου και των ιαματικών 

πηγών Χανόπουλου και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Βλαχέρνας, Γριμπόβου  και 

Κορφοβουνίου και στην ενότητα Στενά και Δέλτα Αχέροντα – Νεκρομαντείο και 

συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Μεσοπόταμου, Βουβοπόταμου, Βαλανιδορράχης και 

Καστρίου.  

Δεύτερη  προτεραιότητα δίνεται στην υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης εκτός των Δ.Δ. 

Πάργας, Καναλίου και Αμμουδιάς και της ανεπτυγμένης τουριστικά περιοχής της 

παραλίας Μεγάλης άμμου που ανήκει στα Δ.Δ. Βράχου, Λούτσας, που αποτελούν 

Τρίτη προτεραιότητα του τοπικού προγράμματος. 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

240.000 € 144.000 € 96.000 € 

 

ΣΤ . Επιλέξιμες δαπάνες 

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.  
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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 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.  

8. 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  L-123 

και σε ποσοστό μέχρι 30% του συνολικού κόστους. 

9. Δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος. 

10. 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 

11. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων 

προσέγγισης LEADER  

Ζ . 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.  



ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.OTA 

Ενημερωτικός οδηγός 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Προσέγγισης LEADER 

 

35 

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

 

Τίτλος 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) 

 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Οι ειδικές μορφές τουρισμού, που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή 

παρέμβασης είναι πολλές και διαφορετικές συνθέτοντας ένα αξιοπρόσεκτο σύνολο 

με πολλές δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα η δράση αναμένεται να χρηματοδοτήσει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές τουρισμού  : 

o Οικολογικός/φυσιολατρικός τουρισμός κυρίως στην περιοχή του Αμβρακικού, 

αλλά και του δέλτα και των στενών του Αχέροντα. 

   Η ειδική αυτή μορφή τουρισμού  θα περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις για μέσα - 

εξοπλισμό διακίνησης των επισκεπτών, όπως ειδικά σκάφη για ξεναγήσεις, 

εξοπλισμό παρατήρησης της άγριας ζωής, ποδήλατα, άλογα, καθώς και παϊτόνια ή 

τραινάκι, που θα οδηγεί τους επισκέπτες  σε σημαντικά ενδιαφέροντα  στοιχεία 

φυσικού αλλά και ιστορικού περιβάλλοντος. 

o Πολιτιστικός τουρισμός. 
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Στα πλαίσια της ειδικής αυτής μορφής τουρισμού προβλέπεται η αξιοποίηση των 

πολιτιστικών μνημείων της περιοχής αλλά και των τοπικών εθίμων και λαογραφικών 

στοιχείων (ανάπτυξη συλλογών και εκθεμάτων). Δύναται να περιλαμβάνει 

οργανωμένες περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής παρέμβασης. 

o  Αθλητικός τουρισμός – τουρισμός περιπέτειας, και κυρίως στους ποταμούς 

Άραχθο και Αχέροντα, στην λίμνη Ζηρού και Πουρναρίου  καθώς επίσης 

αεροπτερισμός .  

Ειδικότερα στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτής της ειδικής μορφής τουρισμού θα 

αναληφθούν   δράσεις για ράφτιν ή καγιάκ  στην περιοχή Αχέροντα και Άραχθου, 

καθώς και στην λίμνη Πουρναρίου, ενώ για τον αεροπτερισμό θα μπορούν να 

δημιουργηθούν υποδομές και διάθεση εξοπλισμού για την πραγματοποίηση του 

αθλήματος σε υφιστάμενα πεδία αεροπτερισμού ( Γρίμποβο, Καμαρίνα, 

Καστροσυκιά). 

o Περιπατητικός – ορειβατικός αλλά και ιππικός τουρισμός σε συγκεκριμένες  

διαδρομές τόσο στον Αμβρακικό και τον Αχέροντα όσο και στη λίμνη 

Πουρναρίου  αλλά και την περιοχή της Πάργας (Πάργα - Ανθούσα). 

Μονάδες οργάνωσης τέτοιων δραστηριοτήτων με εξοπλισμό άσκησης της 

δραστηριότητας, αλλά και της αναρρίχησης, του προσανατολισμού, εναέριου 

περάσματος κ.ά. θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης. 

o Θαλάσσιος τουρισμός με την έννοια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως 

καταδύσεις, καγιάκ, θαλάσσιες διαδρομές κ.ά. 

Στην παράκτια ζώνη της περιοχής παρέμβασης, προβλέπεται η δυνατότητα 

χρηματοδότησης επενδύσεων για την οργάνωση της δραστηριότητας αυτής  και 

κυρίως καταδύσεων – υποβρυχίου ψαρέματος, ερασιτεχνικής αλιείας, ιστιοπλοΐας, 

θαλάσσιου καγιάκ αλλά και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων. 

o Ιαματικός τουρισμός.  

Στην περιοχή παρέμβασης έχει αναπτυχθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στα 

λουτρά Χανόπουλου και στα πλαίσια της δράσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 

και βελτίωσης υφιστάμενης υποδομής για την άσκηση της. 
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Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό εφόσον προβλέπονται κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – 

εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης εφαρμογής L+  με τίτλο «Διατήρηση και 

ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας 

Ηπείρου» 

 

Β. Δικαιούχοι 

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. 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

50.000 € 30.000 € 20.000 € 

 

ΣΤ. Επιλέξιμες Δαπάνες 

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.  
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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 σε 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, από τα αρμόδια εθνικά 

όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων 

αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.  

9. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων 

προσέγγισης LEADER  

 

Ζ. 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.  
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6. Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την 

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

 

Τίτλος Δράσης   

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

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και 

επέκταση) μικρών επιχειρήσεων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής 

τέχνης (υφαντική, ταπητουργία, ενδύματα, κεραμικά, κηροποιία, ξυλογλυπτική, 

κοσμήματα κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν και με τον τουριστικό κλάδο. 

Επίσης υλικά συσκευασίας για τοπικά προϊόντα (πήλινα, ψάθινα κ.ά.) καθώς και 

υλικά κατασκευής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και γενικά υλικά και κατασκευές για 

τις οικοδομές (ψάθινες κατασκευές, καλαμωτές, κατασκευές από ξύλο και σίδηρο, 

παραδοσιακά κάγκελα, έπιπλα, κ.ά.).  

Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι αυτοί 

που περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων με βάση την ταξινόμηση των 

κωδικών ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) από τον κωδικό 13.20 έως τον 

κωδικό 32.20 και επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥ 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Για το λόγο αυτό εφόσον προβλέπονται κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – 
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εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης εφαρμογής L+  με τίτλο «Διατήρηση και 

ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας 

Ηπείρου» 

 

Β. Δικαιούχοι 

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. 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

50.000 € 30.000 € 20.000 € 

 

ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

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, 
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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.  

9. Κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER  

 

Ζ. 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  
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10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

Τίτλος Δράσης   

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

 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

 

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων 

διατροφής ή ποτών ιδίως με αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων-συνταγών αφού 

βέβαια θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις υγιεινής. Τέτοια προϊόντα προβλέπεται να 

είναι παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, τραχανάς, χυλοπίτες και άλλα ζυμαρικά, 

παραδοσιακά αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής και άλλα. Στην ίδια κατηγορία 

μπορούν να ενταχθούν και μονάδες παραγωγής τοπικών αποσταγμάτων. 

Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι αυτοί 

που περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων με βάση την ταξινόμηση των 

κωδικών ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) από τον κωδικό 10.71 έως  11.01.1 

και επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό εφόσον προβλέπονται κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – 

εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης εφαρμογής L+  με τίτλο «Διατήρηση και 

ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας 

Ηπείρου» 

Στο πλαίσιο της δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο 

της δράσης L123α. 

 

Β. Δικαιούχοι 

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. 
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Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 
Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης.  

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

50.000 € 30.000 € 20.000 € 

 

ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

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.  
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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.  

9. Κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER  

 

Ζ. 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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  ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 

 

Στο υπομέτρο προκηρύσσονται ι οι ακόλουθες 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 

 

Για τις ανωτέρω δράσεις του υπομέτρου η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια 
κατανάλωση, θα πριμοδοτείται  στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιχειρήσεων.  

 
 
 
 
 

Τίτλος Δράσης   

L312-1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 

 
Α. Αναλυτική περιγραφή 

 

Η δράση θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και 

επέκταση) μικρών επιχειρήσεων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής 

τέχνης (υφαντική, ταπητουργία, ενδύματα, κεραμικά, κηροποιία, ξυλογλυπτική, 

κοσμήματα κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν και με τον τουριστικό κλάδο. 

Επίσης υλικά συσκευασίας για τοπικά προϊόντα (πήλινα, ψάθινα κ.ά.) καθώς και 

υλικά κατασκευής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και γενικά υλικά και κατασκευές για 

τις οικοδομές (ψάθινες κατασκευές, καλαμωτές, κατασκευές από ξύλο και σίδηρο,  

παραδοσιακά κάγκελα, έπιπλα κ.ά.).  

Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι αυτοί 

που περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων με βάση την ταξινόμηση των 

κωδικών ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) από τον κωδικό 13.20 έως τον 

κωδικό 32.20 και επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥ 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό εφόσον προβλέπονται κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – 
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εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης εφαρμογής L+  με τίτλο «Διατήρηση και 

ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας 

Ηπείρου» 

 

Β. Δικαιούχοι 

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. 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Αφορά το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

66.666,67 40.000,00 26.666,67 

 

ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

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 
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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.  

9. Κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER  

Ζ. 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων 
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Τίτλος Δράσης   

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

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την κατά προτεραιότητα ίδρυση μονάδων (από μη μέλη 

αγροτικών νοικοκυριών), που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες 

του τοπικού πληθυσμού που δεν καλύπτονται ήδη και κατά προτεραιότητα θα 

αναπτυχθεί σε ΔΔ με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων. Ειδικότερα θα 

επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, 

δραστηριοτήτων αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική 

δημιουργία και έκφραση, αίθουσες θεαμάτων κ.α.  

Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι αυτοί 

που περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων με βάση την ταξινόμηση των 

κωδικών ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) από τον κωδικό 47.11.10.05 έως  

96.04 και επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό εφόσον προβλέπονται κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – 

εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης εφαρμογής L+  με τίτλο «Διατήρηση και 

ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας 

Ηπείρου» 

Κατά την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση παρεμβάσεων θα ληφθούν υπόψη 

(μέσω των κριτηρίων επιλογής) οι προτεραιότητες στα ΔΔ που έχουν ορισθεί στη 

δράση L313-5. 

 
Β. Δικαιούχοι 

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. 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 
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Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Όλη η περιοχή παρέμβασης με προτεραιότητα τα ΔΔ με πληθυσμό κάτω των 1.000 

κατοίκων ή όπου αποδεδειγμένα δεν καλύπτονται οι τοπικές ανάγκες από 

υφιστάμενες επιχειρήσεις.  

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

75.000,00 45.000,00 30.000,00 

 

ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

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 
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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.  

9. Κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER  

 

 

Ζ. 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων 

 

 

 

Τίτλος Δράσης   

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

 
Α. Αναλυτική περιγραφή  

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων 

διατροφής ή ποτών ιδίως με αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων-συνταγών αφού 
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βέβαια θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις υγιεινής. Τέτοια προϊόντα προβλέπεται να 

είναι παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, τραχανάς, χυλοπίτες και άλλα ζυμαρικά, 

παραδοσιακά αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής και άλλα. Στην ίδια κατηγορία 

μπορούν να ενταχθούν και μονάδες παραγωγής τοπικών αποσταγμάτων. 

Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι αυτοί 

που περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων με βάση την ταξινόμηση των 

κωδικών ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) από τον κωδικό 10.71. έως  

11.01.1 και επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό εφόσον προβλέπονται κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – 

εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης εφαρμογής L+  με τίτλο «Διατήρηση και 

ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας 

Ηπείρου» 

Στο πλαίσιο της δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο 

της δράσης L123α. 

 
Β. Δικαιούχοι 

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. 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης.  

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

57.760,00 34.656,00 23.104,00 
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ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

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.  

9. Κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER  

 

Ζ. Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.).  

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 
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3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις του δικαιούχου.  

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

στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων 
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

 
Στο υπομέτρο προκηρύσσονται  οι ακόλουθες δράσεις οι οποίες αφορούν σε 
παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα 

 

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

 L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

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

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

 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)  

 

Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του υπομέτρου 

δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα 

στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, 

μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

 

Τίτλος Δράσης   

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

 
Α. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση θα χρηματοδοτήσει την περαιτέρω οργάνωση υφιστάμενων κέντρων – 
γραφείων και περίπτερων πληροφόρησης, για παροχή πληροφοριών προς τους 
επισκέπτες και την πιθανή δημιουργία από φορείς της αυτοδιοίκησης ή άλλους 
συλλογικούς φορείς κάποιων πρόσθετων γραφείων  τουριστικής πληροφόρησης σε 
κεντρικά σημεία διακίνησης πολιτών  - επισκεπτών.  

Οι παρεμβάσεις, θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που 
σχετίζονται με τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής (όπου υπάρχουν 
παρεμβάσεις σε κτιριακά θα λαμβάνουν υπόψη τη μελέτη διατήρησης και ανάδειξης 
της αρχιτεκτονικής στη νότια Ήπειρο) και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης δεν μπορούν να 
αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά 
τη διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου.  

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
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Β. Δικαιούχοι 

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι 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 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 100% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 €  

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Η δράση δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Με το σκεπτικό ότι η χωροθέτηση των σχετικών εξυπηρετήσεων θα πρέπει να 
σχετίζεται με τα κεντρικά σημεία διακίνησης επισκεπτών στην περιοχή αλλά και τα 
οικοτουριστικά ενδιαφέροντα της, ως προτεραιότητα ορίζονται οι Δημοτικές Ενότητες 
Πάργας, Φαναρίου, Φιλιππιάδας, Ζαλόγγου και Άρτας. 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

20.000 € 20.000 € 0 € 

 

 

Τίτλος Δράσης   

L313-3. Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 
Παρά τις οργανωμένες προσπάθειες που αναλήφθηκαν κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο για την οργάνωση και  βελτίωση πεζοπορικών - ορειβατικών 
διαδρομών, η οργάνωση διαδρομών που θα αφορά στη χρήση ποδηλάτων 
(mountain bikes) δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα παρά μόνο για τα κέντρα των 
νομών (που είναι εκτός περιοχής παρέμβασης). 

Η δράση θα χρηματοδοτήσει το σχεδιασμό και την κατασκευή – οργάνωση 
ποδηλατικών διαδρομών σε χώρους που παρουσιάζουν φυσικό και οικολογικό 
ενδιαφέρον, όπως μέσα σε ενετικούς ελαιώνες στην παράκτια ζώνη, σε σημεία που 
δεν επιτρέπεται η χρήση οχημάτων στους υγροτόπους Αμβρακικού και Αχέροντα 
καθώς και σε αισθητικά δάση ή αλσύλλια.  

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

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης δεν μπορούν να 
αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά 
τη διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου.  
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Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Β. Δικαιούχοι 

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι 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 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 100% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Η δράση δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης  

Με βάση την περιγραφή του αντικειμένου της δράσης και την ανάγκη στοχευμένης 
παρέμβασης ως περιοχές προτεραιότητας ορίζονται οι Δημοτικές Ενότητες Πάργας, 
Ζαλόγγου, Φαναρίου, Λούρου, Φιλιππιάδας και Κομποτίου.  

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

60.000 € 60.000 € 0 € 

 
ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

Δράση L313-1: "Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)" 

 

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. 

Δράση L313-3: "Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου" 

 

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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Ζ . 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 του Υπομέτρου L313 και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα 

οποία έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά 

ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού  

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

Τίτλος Δράσης   

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

 
Α. Αναλυτική περιγραφή 

 
Η δράση έχει το ίδιο περιεχόμενο με τη δράση L311-1 με τη διαφορά ότι δυνητικοί 

δικαιούχοι δεν είναι μέλη των αγροτικών νοικοκυριών.  

Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό της συνολικής 

τουριστικής δραστηριότητας της Περιφέρειας, ιδίως στην παράκτια ζώνη του Ιονίου. 
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Η δράση αφορά στην δημιουργία ή την βελτίωση μικρής δυναμικότητας υποδομών 

διανυκτέρευσης στην περιοχή παρέμβασης από μη μέλη αγροτικών νοικοκυριών και 

ειδικότερα στις ενότητες, που αποτελούν τουριστικό προορισμό είτε στην παράκτια 

ζώνη του ν. Πρέβεζας είτε στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού και του ποταμού 

Αχέροντα και τέλος στην παραλίμνια περιοχή του δήμου Βλαχέρνας στη λίμνη 

Πουρναρίου.  

Προκειμένου τα έργα του άξονα LEADER να εξασφαλίζουν τον επιδεικτικό τους ρόλο 

για την περιοχή, θα πρέπει κατ’ αρχήν να τηρούνται οι προϋποθέσεις, που θέτει ο 

ΕΟΤ και το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τα αγροτουριστικά 

καταλύματα. Επίσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι συμπληρώνουν τα κενά της 

υπάρχουσας δυναμικότητας της περιοχής. Για το λόγο αυτό τα δημοτικά 

διαμερίσματα, που περιλαμβάνονται στην περιοχή εφαρμογής της δράσης για 

δημιουργία νέων καταλυμάτων, πρέπει να αποδεικνύεται ή ότι δεν εξυπηρετείται 

σήμερα η υπάρχουσα ζήτηση ή ότι δεν υπάρχουν καθόλου τέτοιες υποδομές ενώ 

υπάρχει αποδεδειγμένη δυναμική για προσέλκυση επισκεπτών. 

Επιπρόσθετα οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που διασφαλίζουν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, που 

τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης εφαρμογής 

LEADER+  με τίτλο «Διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις 

παρεμβάσεις LEADER νότιας Ηπείρου» 

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, και την αρ 3427/722/9-

6-2010 τροποποίησή της όπως ισχύει κάθε φορά. 

Οι ενισχυόμενες μονάδες θα έχουν δυναμικότητα έως 40 κλίνες.  

Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές 

παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας 

τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω (40 κλίνες), με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και 

κατ’ επέκταση. 

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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Β. Δικαιούχοι 

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 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 600.000 €  

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Η δράση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης, με 

προτεραιότητες οι οποίες κατά την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση 

παρεμβάσεων θα ληφθούν υπόψη (μέσω των κριτηρίων επιλογής ):  

Πρώτη προτεραιότητα δίνεται στην ενότητα του Αμβρακικού, και συγκεκριμένα στα 

Δ.Δ. Πέτρας, Στεφάνης, την ενότητα της παράκτιας ζώνης της Πρέβεζας και 

συγκεκριμένα στα Δ.Δ.  Ριζών, Χειμαδιού, Βράχου, Λούτσας, (εκτός της 

ανεπτυγμένης τουριστικά περιοχής της παραλίας Μεγάλης Άμμου έως την 

Ε.Ο.Πρέβεζας Ηγουμενίτσας που ανήκει στα Δ.Δ. Βράχου, Λούτσας,  ) την ενότητα 

της ορεινής Πρέβεζας και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Αγιάς, Ανθούσας,  Μυρσίνης, 

Καμαρίνας, Κρυοπηγής, την περιοχή της λίμνης Πουρναρίου και των ιαματικών 

πηγών Χανόπουλου και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Βλαχέρνας, Γριμπόβου  και 

Κορφοβουνίου και στην ενότητα Στενά και Δέλτα Αχέροντα – Νεκρομαντείο και 

συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Μεσοπόταμου, Βουβοπόταμου, Βαλανιδορράχης και 

Καστρίου.  

Δεύτερη  προτεραιότητα δίνεται στην υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης εκτός των Δ.Δ. 

Πάργας, Καναλίου και Αμμουδιάς και της ανεπτυγμένης τουριστικά περιοχής της 

παραλίας Μεγάλης άμμου που ανήκει στα Δ.Δ. Βράχου, Λούτσας, που αποτελούν 

Τρίτη προτεραιότητα του τοπικού προγράμματος. 

 

Ειδικότερα στα Δ.Δ. Πάργας, Αμμουδιάς και Καναλίου, στην ανεπτυγμένη τουριστικά 

περιοχή της παραλίας Μεγάλης Άμμου που ανήκει στα Δ.Δ. Βράχου, Λούτσας, 

ενισχύεται μόνο η επέκταση, εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων 

μονάδων. 
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Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

450.000,00 270.000,00 180.000,00 

 

ΣΤ . Επιλέξιμες δαπάνες 

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 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.  

8. Αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 

παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού 

και μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  

9. Κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER  

 

Ζ . Μη επιλέξιμες δαπάνες 
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1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.).  

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 

3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις του δικαιούχου.  

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

στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

Τίτλος Δράσης   

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

 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Οι παρεμβάσεις της δράσης θα επικεντρώνονται στις ίδιες ενότητες που 

αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη δράση και θα  υλοποιούνται σύμφωνα με 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και 

του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη 

σχετική μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο «Διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων 

τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας Ηπείρου». 

 
Β. Δικαιούχοι 
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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 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Η δράση δύναται να εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης με 

προτεραιότητα τα ΔΔ που έχουν ορισθεί ως προτεραιότητας στη δράση L313-5. 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

133.333,33 80.000,00 53.333,33 

 

ΣΤ . Επιλέξιμες δαπάνες 

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. 
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6. Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η 

αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.  

7. 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.  

8. Κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER 

 

 

 

Ζ . 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

 

 



ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.OTA 

Ενημερωτικός οδηγός 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Προσέγγισης LEADER 

 

64 

Τίτλος 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) 

 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Οι ειδικές μορφές τουρισμού, που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή 

παρέμβασης είναι πολλές και διαφορετικές συνθέτοντας ένα αξιοπρόσεκτο σύνολο 

με πολλές δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα η δράση αναμένεται να χρηματοδοτήσει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές τουρισμού  : 

o Οικολογικός/φυσιολατρικός τουρισμός κυρίως στην περιοχή του Αμβρακικού, 

αλλά και του δέλτα και των στενών του Αχέροντα. 

   Η ειδική αυτή μορφή τουρισμού  θα περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις για μέσα - 

εξοπλισμό διακίνησης των επισκεπτών, όπως ειδικά σκάφη για ξεναγήσεις, 

εξοπλισμό παρατήρησης της άγριας ζωής, ποδήλατα, άλογα, καθώς και παϊτόνια ή 

τραινάκι, που θα οδηγεί τους επισκέπτες  σε σημαντικά ενδιαφέροντα  στοιχεία 

φυσικού αλλά και ιστορικού περιβάλλοντος. 

o Πολιτιστικός τουρισμός. 

Στα πλαίσια της ειδικής αυτής μορφής τουρισμού προβλέπεται η αξιοποίηση των 

πολιτιστικών μνημείων της περιοχής αλλά και των τοπικών εθίμων και λαογραφικών 

στοιχείων (ανάπτυξη συλλογών και εκθεμάτων). Δύναται να περιλαμβάνει 

οργανωμένες περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής παρέμβασης. 

o  Αθλητικός τουρισμός – τουρισμός περιπέτειας, και κυρίως στους ποταμούς 

Άραχθο και Αχέροντα, στην λίμνη Ζηρού και Πουρναρίου  καθώς επίσης 

αεροπτερισμός .  

Ειδικότερα στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτής της ειδικής μορφής τουρισμού θα 

αναληφθούν   δράσεις για ράφτιν ή καγιάκ  στην περιοχή Αχέροντα και Άραχθου, 

καθώς και στην λίμνη Πουρναρίου, ενώ για τον αεροπτερισμό θα μπορούν να 

δημιουργηθούν υποδομές και διάθεση εξοπλισμού για την πραγματοποίηση του 

αθλήματος σε υφιστάμενα πεδία αεροπτερισμού ( Γρίμποβο, Καμαρίνα, 

Καστροσυκιά). 
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o Περιπατητικός – ορειβατικός αλλά και ιππικός τουρισμός σε συγκεκριμένες  

διαδρομές τόσο στον Αμβρακικό και τον Αχέροντα όσο και στη λίμνη 

Πουρναρίου  αλλά και την περιοχή της Πάργας (Πάργα - Ανθούσα). 

Μονάδες οργάνωσης τέτοιων δραστηριοτήτων με εξοπλισμό άσκησης της 

δραστηριότητας, αλλά και της αναρρίχησης, του προσανατολισμού, εναέριου 

περάσματος κ.ά. θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης. 

o Θαλάσσιος τουρισμός με την έννοια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως 

καταδύσεις, καγιάκ, θαλάσσιες διαδρομές κ.ά. 

Στην παράκτια ζώνη της περιοχής παρέμβασης, προβλέπεται η δυνατότητα 

χρηματοδότησης επενδύσεων για την οργάνωση της δραστηριότητας αυτής  και 

κυρίως καταδύσεων – υποβρυχίου ψαρέματος, ερασιτεχνικής αλιείας, ιστιοπλοΐας, 

θαλάσσιου καγιάκ αλλά και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων. 

o Ιαματικός τουρισμός.  

Στην περιοχή παρέμβασης έχει αναπτυχθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στα 

λουτρά Χανόπουλου και στα πλαίσια της δράσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 

και βελτίωσης υφιστάμενης υποδομής για την άσκηση της. 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Για το λόγο αυτό εφόσον προβλέπονται κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις, που τέθηκαν από τη σχετική μελέτη – 

εμπειρογνωμοσύνη της προηγούμενης εφαρμογής L+  με τίτλο «Διατήρηση και 

ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις LEADER νότιας 

Ηπείρου» 

 
Β. Δικαιούχοι 

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 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 60% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 
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Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

38.156,00 22.893,60 15.262,40 

 

ΣΤ. Επιλέξιμες Δαπάνες 

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, 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 σε 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, από τα αρμόδια εθνικά 
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όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων 

αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.  

9. Κόστος επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER  

 

Ζ . 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό 

 
Στο υπομέτρο προκηρύσσονται  οι ακόλουθες δράσεις: 

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

o 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, κλπ  

o 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. 

Οι ανωτέρω δράσεις δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να 

αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 

έργου. 

 

 

 

Τίτλος Δράσης   

L321-1. Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά, έργα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις)) 

 
Α. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση δύναται να χρηματοδοτήσει, καλύπτοντας κατ’ εξαίρεση ανάγκες που δεν 
καλύπτονται από άλλες χρηματοδοτήσεις (π.χ. άλλων αξόνων του ΠΑΑ), έργα 
βασικής υποδομής για την εξυπηρέτηση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας, 
όπως μικρά αρδευτικά, μικροφράγματα και αναχώματα για τη διαχείριση του νερού 
καθώς και απαραίτητες παρεμβάσεις εξασφάλισης της προσπελασιμότητας σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Προτεραιότητα θα δοθεί σε  ανάγκες που θα εξυπηρετούν 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με παράλληλη δραστηριότητα σε άλλους τομείς, όπως ο 
αγροτικός τουρισμός  (π.χ. επισκέψιμα αγροκτήματα). 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα 
στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου.  
Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 

Β. Δικαιούχοι 

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 100% 
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Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 500.000 €  

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

67.889,48 67.889,48 0 

 

 

Τίτλος 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, κλπ  

 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση  δύναται να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις που σχετίζονται με την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του αγροτικού και του τοπικού πληθυσμού και κυρίως σε 
περιπτώσεις, που έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη δυναμική από τις τοπικές κοινωνίες 
καθώς και την τόνωση της πολιτιστικής δραστηριότητας και αφορά σε δημιουργία και 
βελτίωση κέντρων φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, ωδεία, δημοτικές 
βιβλιοθήκες και χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρα και υπαίθρια 
θέατρα, αίθουσες εκδηλώσεων, χώρους έκθεσης καλλιτεχνικής δημιουργίας κ.α.). 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα 
στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου.  
Επίσης η δράση δεν αφορά μουσεία. 

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Β. Δικαιούχοι 

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα  

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 100% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Ως περιοχή εφαρμογής της δράσης ορίζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 
Προτεραιότητα αποτελούν τα Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των 1.000 κ. 
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και κυρίως οι έδρες των αγροτικών δήμων, με την έννοια ότι εκεί δημιουργούνται 
συνθήκες οικονομίας κλίμακας που καθιστούν τις παρεμβάσεις περισσότερο 
αποτελεσματικές. Στις λοιπές περιοχές η πρόταση θα συνοδεύεται από ισχυρή 
τεκμηρίωση για τη λειτουργία της. 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

60.000 € 60.000 € 0 € 

 

 

Τίτλος 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. 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 
Η δράση θα χρηματοδοτήσει την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την καθιέρωση ή την 
αναβάθμιση τοπικών γιορτών και εκδηλώσεων, που σχετίζονται με την τοπική 
παράδοση και τα τοπικά προϊόντα, χρηματοδοτώντας την απαραίτητη για την 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων υποδομή, τον εξοπλισμό αλλά και την προμήθεια 
στολών σε περιπτώσεις χορευτικών συλλόγων. Τέτοιες γιορτές και εκδηλώσεις στην 
περιοχή διοργανώνονται ετήσια σε πολλές περιοχές (Παργινά, Ζαλόγγεια, γιορτή 
κρασιού και φασολάδας, ψαράδικο πανηγύρι κ.α.) και προτεραιότητα θα δοθεί όπου 
αυτές αποτελούν και σημαντικά συμβάντα για τον αγροτικό τουρισμό της περιοχής. 

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

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Β. Δικαιούχοι 

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι 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 

 

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 75% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 30.000 € 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

59.231,73 44.423,80 14.807,93 
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ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

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, κλπ 

 

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. Την 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 σύνθεσης, 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, 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 μέτρου 

και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της 

εκδήλωσης. 

Ζ . 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά 

στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων 

 

 

 
 



ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.OTA 

Ενημερωτικός οδηγός 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Προσέγγισης LEADER 

 

73 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

 
Στο υπομέτρο προκηρύσσονται  οι ακόλουθες δράσεις: 

 

o L322-1. Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων του υπομέτρου 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 περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 

Οι ανωτέρω δράσεις δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. 

 

 

Τίτλος Δράσης   

L322-1. Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

 
Α. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση προβλέπεται να χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση και βελτίωση των 
κοινόχρηστων χώρων σε συγκεκριμένους οικισμούς, οι οποίοι  σχετίζονται με την 
προωθούμενη ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων αποτελώντας 
κομβικούς οικισμούς στη διακίνηση των επισκεπτών και των οποίων η εικόνα 
αποτελεί συχνά ανασχετικό παράγοντα στην προσέλκυση επισκεπτών. Η Αμμουδιά, 
ο Μεσοπόταμος και η Καμαρίνα αποτελούν  χαρακτηριστικά παραδείγματα χωριών 
για την εφαρμογή της δράσης. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν στην αισθητικά 
αναβαθμισμένη και λειτουργική διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων, με 
πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, πεζούλια κ.α., φωτισμό με καλαίσθητα φωτιστικά 
στοιχεία, διαμόρφωση πλατειών αλλά και υπογειοποίηση καλωδίων για αισθητικούς 
λόγους και θα στηριχθούν σε συνολικές μελέτες ανάπλασης των οικισμών.  

Η δράση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 

 Οι παρεμβάσεις, που θα υλοποιούνται θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τη μελέτη 
«Διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής  στις παρεμβάσεις 
LEADER νότιας Ηπείρου».  

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές όπου έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 
βασικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προϋπάρχει μελέτη θεώρησης αισθητικής και 
λειτουργικής αναβάθμισης ή σχέδιο αναβάθμισης του οικισμού 

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

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Β. Δικαιούχοι 

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού  

Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 
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Ύψος ενίσχυσης: 100% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 1.000.000 

€ ανά οικισμό συνολικά 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Ως περιοχή εφαρμογής ορίζονται κατά προτεραιότητα τα ΔΔ. Ανθούσας, Αγιάς, 
Αμμουδιάς, Μεσοποτάμου, Καμαρίνας και κατόπι τα λοιπά Δ.Δ. της περιοχής 
παρέμβασης. 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

67.889,48 67.889,48 0 

 

 

ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

Δράση L322-1: "Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων" 

 

1. Δαπάνες εκπόνησης απαιτούμενων μελετών. 

2. Δαπάνες κατασκευής. 

3. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 

 

Ζ . 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.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

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

αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

10. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά 

στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

11. Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων 

που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου 

εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε.  

12. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων 

 

 

 
 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

 
Στο υπομέτρο προκηρύσσονται  οι ακόλουθες δράσεις: 

o 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. 

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

Οι ανωτέρω δράσεις δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. 

 

 

Τίτλος 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. 

 
Α. Αναλυτική περιγραφή 

Στην περιοχή παρέμβασης το φυσικό περιβάλλον έχει μεγάλη οικολογική αξία με την 
παρουσία σημαντικών οικοτόπων και την ύπαρξη σπάνιων, απειλούμενων και 
προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας.  

Η δράση L323-1 εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές Natura 2000 και 
κατόπι σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας. 

Η δράση περιλαμβάνει την αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών NATURA 2000 
(Αμβρακικού, Αχέροντα, παράκτιας ζώνης Ιονίου), καθώς και χαρακτηρισμένων με 
σχετικές αποφάσεις τοπίων ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των πλέον 
σημαντικών οικοσυστημάτων Αμβρακικού και Αχέροντα. Λόγω της ιδιαίτερης 
οικολογικής σημασίας των περιοχών αυτών, οι παρεμβάσεις θα είναι πλήρως 
τεκμηριωμένες και συμβατές με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και 
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με τις υπάρχουσες ειδικές περιβαλλοντικές και διαχειριστικές μελέτες, που έχουν 
εκπονηθεί για τις περιοχές αυτές.   

Επίσης θα περιληφθούν έργα για αποκατάσταση περιοχών, οι οποίες εμφανίζουν 
έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση στις ίδιες περιοχές, ενώ εξακολουθούν να έχουν 
οικολογικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά αναφέρονται περιοχές-χώροι απόρριψης 
απορριμμάτων μέσα ή σε άμεση γειτνίαση με φυσικά οικοσυστήματα, λατομεία που 
έχουν εγκαταλειφθεί, καθαρισμός – προστασία υδάτινων απορροών με αποδέκτες 
υγροβιότοπους με οικολογική σημασία.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο περιεχόμενο της δράσης, οι παρεμβάσεις θα 
περιλαμβάνουν τη βελτίωση και σήμανση μονοπατιών και προσβάσεων, τεχνικά 
έργα μικρής κλίμακας για προστασία του εδάφους ιδίως σε όχθες ρεμάτων, 
λιμνοθαλασσών κ.α. διαμόρφωση θέσεων θέας και παρατηρητηρίων, φυτοτεχνικές 
εργασίες και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  

Οι παρεμβάσεις θα  υλοποιούνται με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
αφενός  θα είναι συμβατά με τη μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη διατήρησης στοιχείων 
τοπικής αρχιτεκτονικής για τη νότια ήπειρο και αφετέρου θα είναι συμβατές με τις 
προϋποθέσεις που τίθενται από την ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου για τον Αμβρακικό και 
την ΚΥΑ για την προστατευόμενη περιοχή του Αχέροντα καθώς και τα σχέδια 
διαχείρισης των περιοχών αυτών.  

Επίσης για τις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και για καλύτερη 
τεκμηρίωση των προτάσεων θα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τον  ‘’Οδηγό 
μεθοδολογίας για το σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης’’ ο οποίος έχει εκπονηθεί για το σκοπό αυτό. 

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

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Β. Δικαιούχοι 

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   

 Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 100% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 €  

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Κατά προτεραιότητα εντάσσονται  περιοχές Natura 2000 και κατόπι σε τοποθεσίες 
υψηλής φυσικής αξίας. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις αναβάθμισης, της περιοχής των στενών και 
εκβολών του Αχέροντα, περιοχή Αμβρακικού (Αγ. Βαρνάβας) και το  ΔΔ. 
Φιλιππιάδας (περιοχή Ζηρού) 

Σε κάθε περίπτωση περιοχή εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της περιοχής 
παρέμβασης. 

 

 

 



ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.OTA 

Ενημερωτικός οδηγός 2
ης

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Προσέγγισης LEADER 

 

77 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

80.000 € 80.000 € 0 € 

 

Τίτλος Δράσης   

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

 

 

Α. Αναλυτική περιγραφή 
Η δράση προβλέπεται να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις που αναδεικνύουν την 
τοπική παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά, με δημιουργία ή αναβάθμιση 
υφιστάμενων μουσείων, εκθετηρίων και συλλογών χωρίς να περιλαμβάνεται η  
κατασκευή νέων κτιρίων.  Προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις που σχετίζονται 
με υφιστάμενους πόλους προσέλκυσης επισκεπτών. 

Η δράση δεν αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και οι παρεμβάσεις θα  
υλοποιούνται με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα είναι συμβατές με τη 
μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη διατήρησης στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής για τη 
νότια Ήπειρο.  

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

Τέλος κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Β. Δικαιούχοι 

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 

 

 Γ. Ύψος ενίσχυσης – Συνολικό Κόστος 

Ύψος ενίσχυσης: 100% 

Ύψος επένδυσης: το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 € 

 

Δ . Περιοχή εφαρμογής δράσης 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

 

Ε. Χρηματοδοτικά στοιχεία δράσης 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

Συνολικό κόστος Δημόσια δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

70.000 € 70.000 € 0 € 
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ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες 

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 L323-4: "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, 

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 εξοπλισμού, περιλαμβανομένου 

του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

μεταφοράς και εγκατάστασης. 

5. Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου. 

 

Ζ . Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

1. Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 

μίσθωση κ.λπ.).  

2. Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας. 
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3. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις του δικαιούχου.  

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

στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.  

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

υλοποίηση του έργου. 

7. Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 

αναλώσιμα κ.λπ.).  

8. Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται.  

9. Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά 

στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες.  

10. 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.  

11. Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων 

 

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

6.1 Ποιους αφορά το πρόγραμμα 
Οι κατηγορίες δυνητικών τελικών αποδεκτών παρουσιάζονται στην αναλυτική 

περιγραφή κάθε δράσης που προηγήθηκε.  

6.2 Διαδικασία υποβολής προτάσεων 
Η διαδικασία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πρόγραμμα ακολουθεί τα 

βήματα που περιγράφονται στην συνέχεια: 

 

√ Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ», είτε 

ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την 

ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού 

προγράμματος της Ο.Τ.Δ.  « ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ », Δ/νση: Λασκαράτου – 

περιοχή Υδραγωγείου Τ.Κ.  48100, Πρέβεζα.   

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

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση 

υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της 

πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με 
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αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε 

λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε 

υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.  

√ Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η Ο.Τ.Δ. μπορεί να προβεί σε παράταση της 

προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Για την παράταση τηρείται ο 

τρόπος δημοσίευσης της παρ. 5 του άρθρου 17 της με αρ. 401/2010 Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010).  

√ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο 

υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος 

υποψηφιότητας συνοδεύεται από επιστολή-αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με 

το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

√ Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα σε μορφή κλασέρ Α4 (ένα εκ των 

οποίων είναι το πρωτότυπο) και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Σε 

περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει το έντυπο πρωτότυπο. 

√ Επί των σφραγισμένων φακέλων με τις ενδείξεις «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» επικολλάται έντυπο, στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά τα 

εξής: το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υποψήφιου δικαιούχου, ο τίτλος του 

προτεινόμενου έργου, το Μέτρο/δράση για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση 

ενίσχυσης, ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου και η 

αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η Περιοχή 

(Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα) στην οποία θα γίνει η επένδυση. 

√ Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας 

και της αίτησης απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

√ Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η 

υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του. 

  


