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ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ-ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER  
 

  

ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε  Ο.Σ.Α / ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ "ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ, Ο ΜΤΘΟ ΕΜΠΝΕΕΙ ΣΗΝ ΖΩΗ" 
 

 

          ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ 

          

          

          

           

   
ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

411 
L123 Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων 

4
1

3
 

L123α 
Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν 

προϊόντων 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ 

Φυςικά και νομικά 
πρόςωπα ιδιωτικοφ 

δικαίου 
  Μζχρι 500.000 50% 2.038.400,00 1.019.200,00 

L311  Διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

L311 - 1 

L311-1, Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 
εκςυγχρονιςμοί μικρισ 

δυναμικότθτασ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Μζλθ του αγροτικοφ 
νοικοκυριοφ - Φυςικά 
πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε 
γεωργικι 

εκμετάλλευςθ 

Δ.Δ. Πανόρμου - Δ.Δ. 
Περάματοσ - Οικιςμόσ 

Μπαλί Δ.Δ. 
Μελιδονίου 

Μζχρι 600.000,00 και 
ζωσ 40 κλίνεσ 

50% 650.000,00 325.000,00 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L311 - 2 
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 

εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ 
και αναψυχισ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Μζλθ του αγροτικοφ 
νοικοκυριοφ - Φυςικά 
πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε 
γεωργικι 

εκμετάλλευςθ 

Δ.Δ. Πανόρμου - 
Οικιςμόσ Μπαλί του 
Δ.Δ. Μελιδονίου. Η 

εξαίρεςθ των 
περιοχϊν δεν ιςχφει 

εφόςον πρόκειται για 
τθ δθμιουργία 

πιλοτικϊν χϊρων 
εςτίαςθσ. 

Μζχρι 300.000,00 50% 360.000,00 180.000,00 

L311 - 3 
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 

εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων 
αγροκτθμάτων 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Μζλθ του αγροτικοφ 
νοικοκυριοφ - Φυςικά 
πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε 
γεωργικι 

εκμετάλλευςθ 

  

Σο ανϊτατο κόςτοσ 
μπορεί να φτάςει : 

α)300.000,00 εφόςον 
δεν περιλαμβάνονται 

υποδομζσ 
διανυκτζρευςθσ β) 

600.000,00 και εϊσ 40 
κλινεσ εφόςον 

περιλαμβάνει και 
υποδομι 

διανυκτζρευςθσ 

50% 600.000,00 300.000,00 

L311 - 4 

Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 
εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων 

παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ 
υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ 

τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ 
τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, 

χϊροι γευςιγνωςίασ) 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Μζλθ του αγροτικοφ 
νοικοκυριοφ - Φυςικά 
πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε 
γεωργικι 

εκμετάλλευςθ 

  Μζχρι 300.000,00 50% 100.000,00 50.000,00 

L311 - 5 

Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 
εκςυγχρονιςμοί μονάδων 
οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ 
τζχνθσ, βιοτεχνικϊν μονάδων 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Μζλθ του αγροτικοφ 
νοικοκυριοφ - Φυςικά 
πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε 
γεωργικι 

εκμετάλλευςθ 
  

Μζχρι 300.000,00 50% 80.000,00 40.000,00 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L311 - 6 
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 

εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων 
παροχισ υπθρεςιϊν 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Μζλθ του αγροτικοφ 
νοικοκυριοφ - Φυςικά 
πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε 
γεωργικι 

εκμετάλλευςθ 

  Μζχρι 300.000,00 50% 100.000,00 50.000,00 

L311 - 7 

Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 
εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων 

πρωτογενοφσ γεωργικισ 
παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά 

τθν αϋ μεταποίθςθ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Μζλθ του αγροτικοφ 
νοικοκυριοφ - Φυςικά 
πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε 
γεωργικι 

εκμετάλλευςθ 

  Μζχρι 300.000,00 50% 100.000,00 50.000,00 

L311 - 8 

Βελτίωςθ υποδομισ επιχειριςεων 
(που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του 
υπομζτρου) για τθ χριςθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
(όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ 
βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό 
τθν ίδια κατανάλωςθ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2009 

Μζλθ του αγροτικοφ 
νοικοκυριοφ - Φυςικά 
πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε 
γεωργικι 

εκμετάλλευςθ 
  

Μζχρι 300.000,00 50% 60.000,00 30.000,00 

L312 τιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρών επιχειριςεων 

L312 - 1 
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και 

εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν 
μονάδων 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2010 

Φυςικά και νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 (δθλ. 

αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

  

Μζχρι 300.000,00 50% 300.000,00 150.000,00 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L312 - 2 
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και 

εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων 
παροχισ υπθρεςιϊν 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2011 

Φυςικά και νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 (δθλ. 

αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

  

Μζχρι 300.000,00 50% 280.000,00 140.000,00 

L312 - 3 

Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και 
εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων 

παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά 
τθν αϋ μεταποίθςθ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2012 

Φυςικά και νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 (δθλ. 

αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

  

Μζχρι 300.000,00 50% 800.000,00 400.000,00 

L312 - 4 

Βελτίωςθ επιχειριςεων (που 
εντάςςονται ςτισ δράςεισ του 

υπομζτρου) για τθ χριςθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

(όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ 
βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό 

τθν ίδια κατανάλωςθ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2013 

Φυςικά και νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 (δθλ. 

αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

  Μζχρι 300.000,00 50% 60.000,00 30.000,00 

L312 - 5 

Δικτφωςθ ομοειδϊν ι 
ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων 

όλων των κλάδων τθσ τοπικισ 
οικονομίασ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2014 

Φυςικά και νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 (δθλ. 

αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

  

Μζχρι 300.000,00 ι 
100.000,00 εάν ςτο ζργο 

δεν προβλζπονται 
ενζργειεσ για τθν 

προμικεια εξοπλιςμοφ 
ι τθν καταςκευι 

κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων 

50% 80.000,00 40.000,00 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L313  Ενκάρρυνςθ τουριςτικών δραςτθριοτιτων 

L313 - 1 

Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ 
τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ 

πλθροφόρθςθσ (γραφεία – 
περίπτερα ενθμζρωςθσ και 

πλθροφόρθςθσ) 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 300.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 190.000,00 190.000,00 

L313 - 2 
ιμανςθ αξιοκζατων και 

μνθμείων 
  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 300.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 150.000,00 150.000,00 

L313 - 3 
Ποδθλατικζσ διαδρομζσ ςε 

περιοχζσ τθσ αγροτικισ υπαίκρου 
  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 300.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 31.000,00 31.000,00 

L313 - 4 
Προβολι και προϊκθςθ των 

ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των 
περιοχϊν 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 100.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

70% 110.000,00 77.000,00 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L313 - 5 

Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 
εκςυγχρονιςμοί μικρισ 

δυναμικότθτασ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 

(αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

Δ.Δ. Πανόρμου - Δ.Δ. 
Περάματοσ - Οικιςμόσ 

Μπαλί Δ.Δ. 
Μελιδονίου 

Μζχρι 600.000,00 και 
ζωσ 40 κλίνεσ. θμείωςθ 

: Για τισ περιπτϊςεισ 
εκςυγχρονιςμοφ των 

υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ, οι 

ςχετικζσ παρεμβάςεισ 
κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά με αφξθςθ 
τθσ δυναμικότθτασ τουσ 

μζχρι το όριο που 
ορίηεται ανωτζρω, με 
προςκικθ κακ’φψοσ 
ι/και κατ’επζκταςθ. 

50% 1.200.000,00 600.000,00 

L313 - 6 
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 

εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ 
και αναψυχισ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 

(αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

ΔΔ. Πανόρμου - 
Οικιςμόσ Μπαλί Δ.Δ. 

Μελιδονίου.Η 
εξαίρεςθ των 

περιοχϊν δεν ιςχφει 
εφόςον πρόκειται για 

τθ δθμιουργία 
πιλοτικϊν χϊρων 

εςτίαςθσ. 

Μζχρι 300.000,00  50% 200.000,00 100.000,00 

L313 - 7 

Ιδρφςεισ και εκςυγχρονιςμοί 
γραφείων οργάνωςθσ, 

πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ 
αγροτικοφ τουριςμοφ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 

(αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

  Μζχρι 300.000,00 50% 50.000,00 25.000,00 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L313 - 8 

Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, 
εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων 

παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ 
υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ 

τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ 
τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, 

χϊροι γευςιγνωςίασ) 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 

(αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

  Μζχρι 300.000,00 50% 120.000,00 60.000,00 

L313 - 9 

Βελτίωςθ επιχειριςεων (που 
εντάςςονται ςτισ δράςεισ του 

υπομζτρου) για τθ χριςθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

(όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ 
βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό 

τθν ίδια κατανάλωςθ 

 πολφ μικρζσ 
επιχειριςεων 

ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ και τον 
Καν (ΕΚ) 800/2008 

Φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα εκτόσ των 

δικαιοφχων του 
υπομζτρου L311 

(αυτϊν που ακοφν 
δραςτθριότθτα ςε 

γεωργικι 
εκμετάλλευςθ) 

  Μζχρι 300.000,00 50% 60.000,00 30.000,00 

L321  Βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό πλθκυςμό 

L321 -1  

Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ 
(μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα, 

ζργα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, 
μικρά ζργα πρόςβαςθσ ςτισ 
γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ) 

  ΟΣΑ α' Βακμοφ   

Μζχρι 500.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 91.250,00 91.250,00 

L321 -2 

Κζντρα φροντίδασ παιδιϊν 
προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ 

βιβλιοκικεσ, ωδεία, χϊροι 
άςκθςθσ πολιτιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 300.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 120.000,00 120.000,00 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L321 -3 

Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων 
ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ 

τοπικισ κλθρονομιάσ – ςτιριξθ 
πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ 
κλίμακασ υποδομι, προμικεια 

εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, 
ςτολϊν 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 30.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α. 
,νομικά πρόςωπα αυτϊν 

ι λοιποί φορείσ τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
και εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

75% 180.000,00 135.000,00 

L322 Ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριών 

L322-1 
Βελτίωςθ και ανάπλαςθ 

κοινόχρθςτων χϊρων 
  ΟΣΑ α' Βακμοφ 

Χαρακτθριςμζνοι 
παραδοςιακοί 

οικιςμοί 

Μζχρι 1.000.000,00 
πλζον Φ.Π.Α. εφόςον 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α. , 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 50.000,00 50.000,00 

L322-2 
Αποκατάςταςθ κτιρίων για 

κοινωφελι χριςθ 
  

ΟΣΑ Α ΒΑΘΜΟΤ, 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 
ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙ 

ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Χαρακτθριςμζνοι 
παραδοςιακοί 

οικιςμοί 
Μζχρι 300.000,00 100% 80.000,00 80.000,00 

L322-3 
Αποκατάςταςθ εξωτερικϊν όψεων 

κτιςμάτων 
  

ΦΤΙΚΑ / ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΝΟΜΙΜΟΙ 

ΙΔΙΟΚΣΗΣΕ ΣΟΤ 
ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

Χαρακτθριςμζνοι 
παραδοςιακοί 

οικιςμοί 
Μζχρι 40.000,00 60% 670.000,00 402.000,00 

L323 Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L323 - 1 

Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ περιοχϊν, όπωσ 

βελτίωςθ – ςιμανςθ μονοπατιϊν, 
φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ, τεχνικά 
ζργα μικρισ κλίμακασ για τθν 

προςταςία του εδάφουσ, 
διαμόρφωςθ κζςεων κζασ, κακϊσ 

και δράςεισ περιβαλλοντικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 300.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 200.000,00 200.000,00 

L323 - 
2α 

Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ πολιτιςτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ 
υπαίκρου τα οποία δεν είχαν ποτζ 
παραγωγικι δραςτθριότθτα (όπωσ 

βρφςεσ, γεφφρια, mitata) 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 300.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 100.000,00 100.000,00 

L323 - 
2β 

Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ πολιτιςτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ 
υπαίκρου τα οποία είχαν 

παραγωγικι δραςτθριότθτα μόνο 
κατά το παρελκόν και ενιςχφονται 

ϊςτε να καταςτοφν επιςκζψιμα 
και επιδεικτικά (όπωσ μφλοι, 

λιοτρίβια, πατθτιρια) 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ, ΦΤΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ, ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΩΠΑ 

  

Μζχρι 200.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

75% 106.800,00 80.100,00 

L323-3 

Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ τοπίου τθσ υπαίκρου 

(όπωσ αποκατάςταςθ 
περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνων 

περιοχϊν, δενδροφυτεφςεισ με 
ενδθμικά είδθ) 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 300.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 70.000,00 70.000,00 
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ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

     

Μζτρα Τπομζτρα/Δράςεισ Ωσ προσ το Μζγεκοσ 
Ωσ προσ τθν Νομικι 

Μορφι 

Δθμοτικά 
Διαμερίςματα  και 

οικιςμοί τθσ Περιοχισ 
παρζμβαςθσ που δεν 
εφαρμόηεται θ δράςθ 

Ανώτατο υνολικό 
Κόςτοσ (ςε €) 

Ποςοςτό 
επιχοριγθςθσ 

υνολικό 
κόςτοσ τθσ 

δράςθσ  ςτο 
Σοπικό 

Πρόγραμμα 

υνολικι 
Δθμόςια 

Δαπάνθ τθσ 
δράςθσ ςτο 

Σοπικό 
Πρόγραμμα 

L323-4 

Παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα 
κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε 

μουςεία-ςυλλογζσ-εκκετιρια που 
ςχετίηονται με τθ λαογραφικι / 

αγροτικι / πολιτιςτικι κλθρονομιά 

  

ΟΣΑ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΟΣΑ, ΑΛΛΟΙ 

ΦΟΡΕΙ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

Μζχρι 300.000,00 πλζον 
Φ.Π.Α. εφόςον οι 

δικαιοφχοι είναι Ο.Σ.Α., 
νομικά πρόςωπα αυτϊν 
ι λοιποί φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και 
εφόςον θ εν λόγω 

δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

100% 104.000,00 104.000,00 

421 

421α 

Διαηοπική ζςνεπγαζία 

Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ. Επιμζρουσ ενζργειεσ 
του ςχεδίου δφναται να υλοποιοφνται και από 

φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του 
Δθμοςίου ι ςυλλογικά ςυμφζροντα του 

ιδιωτικοφ τομζα και οι οποίοι: α) 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 

των τοπικϊν προγραμμάτων προςζγγιςθσ 
LEADER και β) από το καταςτατικό τουσ 

προκφπτει θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των 
προτεινόμενων ενεργειϊν 

    100%     

421β 

Διακπαηική ζςνεπγαζία     100%     

431 

431α Δαπάνερ λειηοςπγίαρ ηηρ ΟΤΔ 

Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ. 

    100%     

431β 
Απόκηηζη δεξιοηήηυν και 
εμτύσυζη     100%     

 


