
 

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 
προϊόν  

 
 
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων), οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση γεωργικών προϊόντων για την περαιτέρω μεταποίησή τους με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν. 
Οι μετεγκαταστάσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών. 
Ενδεικτικά ενισχύονται:  

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος  
 Ζυθοποιία 
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)  

 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων  
 Μονάδες πυρηνελαιουργείων  
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης  
 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,  
 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών  
 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
 Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής 
 Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι). 

 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία. 
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελεί  η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 



 

19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ποιοτικού εκσυγχρονισμού και της επέκτασης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα: 

 Α. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση υποδομών διανυκτέρευσης  κύριων και μη κύριων μορφών 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 

 Β. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός  και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής. 
Δεν ενισχύονται  επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση, απαιτούν πλειοδοτικό 
διαγωνισμό (όπως κυλικεία), λειτουργούν αποκλειστικά βραδινές ώρες (όπως κέντρα διασκέδασης) ή αφορούν τυχερά παιχνίδια. 

 Γ. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου.  
Ενδεικτικά θα ενισχυθούν επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τα κάτωθι:  

 Αθλητικός τουρισμός αναψυχής (π.χ. καταδύσεις, θαλάσσια αθλήματα, water park, θεματικά πάρκα, πάρκα αναψυχής, κανόε – 
καγιάκ, rafting, χιονοδρομικά κέντρα, χειμερινά αθλήματα, ορειβατικά καταφύγια, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, 
ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ, γήπεδα καρτ κ.ά.) 

 Θαλάσσιος τουρισμός: δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις με συγκεκριμένου τύπου σκάφη 
 Ιαματικός τουρισμός: Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού (Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού − 

θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa). 

 Τουρισμός υπαίθρου: φυσιολατρικός τουρισμός, τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, περιπατητικός & περιηγητικός 
τουρισμός. 

 Γαστρονομικός τουρισμός όπως π.χ. χώροι γευσιγνωσίας. 

 Συνεδριακός τουρισμός (Συνεδριακά κέντρα, Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων).  
 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών καθώς και ναυλομεσιτικών γραφείων. 
 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων, ιππασίας. 

Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων όπως:  
- ύπαρξη υδρομασάζ, σάουνας, γυμναστηρίου, γηπέδου αθλοπαιδιών, πισίνας και εστιατορίου όπου δεν είναι υποχρεωτικά, καθώς και 

δραστηριότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις περιπτώσεις υποδομών διανυκτέρευσης 
- παιδότοπου, παιδικής χαράς κ.λπ. στις περιπτώσεις εστίασης  
- συνδυασμός δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 



 

19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του 
εμπορίου 

 
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. επέκταση), στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση, αναβιώνοντας  παραδοσιακές μεθόδους - συνταγές με ταυτόχρονη τήρηση των 
κανόνων υγιεινής. Θα ενισχυθούν και δραστηριότητες εμπορίου (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την μεταποιητική δραστηριότητα, 
είτε μεμονωμένα  με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής δραστηριότητας.  
 
Επισημαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία. 
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί επίσης η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 

19.2.2.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 

 
Η δράση περιλαμβάνει την επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού 
πληθυσμού. Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, δραστηριοτήτων αναψυχής σε 
υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση, αίθουσες θεαμάτων, κομμωτήρια, παιδότοποι, αθλητικές 
εγκαταστάσεις όπως γήπεδα 5Χ5, γυμναστήρια, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων κ.α. 
 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 



 

19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων), οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή με τελικά προϊόντα γεωργικά, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. 
Ενδεικτικά θα ενισχυθούν: 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια  
 Γάλα 
 Αυγά  

 Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα 
 Ζωοτροφές  
 Δημητριακά  
 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 
 Οίνος 
 Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί 
 Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)  
 Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 
 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 
 Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες) 

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων, η ίδρυση σφαγείου, ενώ η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή 
νησιωτικές περιοχές. 
Επισημαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία. 
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί  η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς του γάλακτος, της μελισσοκομίας, των ελαιούχων προϊόντων, 
του οίνου και των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.  
 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 



 

19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού  

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού. 
Ειδικότερα: 

 Ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα) 3*, 4* και 5*: 
 Ξενοδοχεία: Η ενίσχυση της ίδρυσης των ξενοδοχείων 5,4 και 3 αστέρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές 

προδιαγραφές που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 216/2015 (Β΄ 10) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει. 

 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Η ενίσχυση της ίδρυσης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων 
(camping) γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 14129/2015 (Β΄ 
1476) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως ισχύει. 

 
 Ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 3 κλειδιών και άνω: 

 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα: Η ενίσχυση της ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων - 
διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 1185/2014 (Β΄ 2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα 
κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων 
ΕΕΔΔ)», όπως ισχύει. Εξαιρείται και δε δύναται να ενισχυθεί η ίδρυση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων 
στις κάτωθι Τοπικές Κοινότητες: 
Δήμος Δωδώνης: Τ.Κ. Αβγού, Επισκοπικού, Κρυφοβού, Σερβιανών, Αγίας Αναστασίας. 
Δήμος Ζίτσας: Τ.Κ. Ασφάκας, Βατατάδων, Βλαχάτανου, Γαβρισιών, Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Πετσαλίου, Πρωτόπαππα, 
Ελεούσης, Αγίου Ιωάννου, Άνω Λαψίστης, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Κάτω Λαψίστης, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου. 
Δήμος Ιωαννιτών: όλες οι Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες εκτός της Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων. 
Δήμος Ηγουμενίτσας: η Δ.Κ. Ηγουμενίτσης και οι Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης, Αγίου Βλασίου, Γραικοχωρίου, Καστρίου, Κρυόβρυσης, 
Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας. 

 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Η ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 27715/2013 (Β΄ 3118) «Καθορισμός 
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων», όπως ισχύει. Η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ενισχύεται μόνο σε χαρακτηρισμένους 
παραδοσιακούς οικισμούς. 

 
 Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα: Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός 



 

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 33/79 (Α΄ 10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β΄ 
616) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. 

 
 Ίδρυση επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής. Οι παρεμβάσεις της δράσης επικεντρώνονται τόσο στην αύξηση 

του αριθμού όσο και στην ποιοτική βελτίωση των υποδομών εστίασης  προσφέροντας μεταξύ άλλων γεύματα και συμπληρωματικές 
υπηρεσίες.  

 
 Ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου. Η περιοχή παρέμβασης έχει να παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία 

αξιόλογων φυσικών οικοσυστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία του κλίματός της (Μεσογειακός, ηπειρωτικός, 
ορεινός τύπος κλίματος), την βοήθησαν να αναπτύξει ποικίλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που 
αφορούν τα κάτωθι:  

 Αθλητικός τουρισμός αναψυχής (π.χ. καταδύσεις, θαλάσσια αθλήματα, water park, θεματικά πάρκα, πάρκα αναψυχής, κανόε – 
καγιάκ, rafting, χιονοδρομικά κέντρα, χειμερινά αθλήματα, ορειβατικά καταφύγια, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, 
ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ, γήπεδα καρτ κ.ά.) 

 Θαλάσσιος τουρισμός: δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις με συγκεκριμένου τύπου σκάφη 
 Ιαματικός τουρισμός: Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού (Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού − 

θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa). 
 Τουρισμός υπαίθρου: φυσιολατρικός τουρισμός, τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, περιπατητικός & περιηγητικός 

τουρισμός. 

 Γαστρονομικός τουρισμός όπως π.χ. χώροι γευσιγνωσίας. 
 Συνεδριακός τουρισμός (Συνεδριακά κέντρα, Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων).  
 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών καθώς και ναυλομεσιτικών γραφείων. 
 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων, ιππασίας 

 
Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων όπως:  

- ύπαρξη υδρομασάζ, σάουνας, γυμναστηρίου, γηπέδου αθλοπαιδιών, πισίνας και εστιατορίου όπου δεν είναι υποχρεωτικά, καθώς και 
δραστηριότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις περιπτώσεις υποδομών διανυκτέρευσης 

- παιδότοπου, παιδικής χαράς κ.λπ. στις περιπτώσεις εστίασης  
- συνδυασμός δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ίδρυση: 



 

-  Επιχειρήσεων που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και μετατροπής παραδοσιακού ή 
διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα 

- Επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής που ανήκουν στον ΚΑΔ  56.10.11 
- Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου που αφορούν τον Ιαματικό και τον Γαστρονομικό Τουρισμό.     

 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης κυμαίνεται από 55% έως 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 



 

19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η 
μεταποίηση, και του εμπορίου 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η ίδρυση  πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής 
ειδών μετά την α’ μεταποίηση. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την μεταποιητική 
δραστηριότητα, είτε μεμονωμένα  με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής δραστηριότητας. Τέλος στο πλαίσιο της 
δράσης θα ενισχυθεί η ίδρυση συγκεκριμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων «ΜΜΕ» του λιανικού εμπορίου, και συγκεκριμένα 
τροφίμων, ποτών, τουριστικών και ειδών τέχνης. 
 
Επισημαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία. 
 
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης κυμαίνεται από 55% έως 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 

19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 

Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθεί η ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,  που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές 
ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, δραστηριοτήτων 
αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση, αίθουσες θεαμάτων, κομμωτήρια, παιδότοποι, 
αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα 5Χ5, γυμναστήρια, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων κ.α. 
 
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ενίσχυση επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια (όχι ημιτελή). 
 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 



 

19.2.6.2: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

Στο πλαίσιο της δράσης  θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. επέκταση), οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στη μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία (που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης) 
του ξύλου και των δασικών προϊόντων. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε κτιριακά (π.χ. υπόστεγα, αποθήκες εξοπλισμού), μηχανήματα 
και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας,  
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που 
συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων. 
Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται : 
•  Στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων 
•  Καυσόξυλα 
•  Φελλός 
• Ερικόριζα 
Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην παραγωγή των ακόλουθων δασικών προϊόντων : 
• Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 
• Στύλοι ΔΕΗ 
• Σχίζες, στρογγύλια, βουβά 
• Ξύλο θρυμματισμού 
• Ξυλάνθρακες 
• Ξυλοκυταρρίνη, Λιγνίνη 
• Μοριοσανίδες, ινοσανίδες 
• Επικολλητά, αντικολλητά, MDF 
 
Για κάθε επένδυση ο μέγιστος όγκος ξύλου θα πρέπει να είναι 5000 κυβ.μέτρα ανά έτος, με ανώτατο απόλυτο όριο τα 10.000 κυβ. μέτρα 
στρογγυλής ξυλείας εισόδου για πριόνιση. 
Είναι απαραίτητη η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης και η έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σε περίπτωση  εκμετάλλευσης του 
δάσους, στο πλαίσιο του μέτρου. 
Προτεραιότητα  δίνεται σε δικαιούχους δασεργάτες ή δασικούς συνεταιρισμούς. 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 
 



 

19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται με τον αγροτουρισμό (καταλύματα, χώροι 
εστίασης, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ) ώστε να βοηθηθούν να αναπτύξουν ή να οργανώσουν καλύτερα την εμπορία (marketing) των 
τουριστικών τους υπηρεσιών. 
Η συνεργασία ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων αποβλέπει στην οργάνωση κοινών μεθόδων συνεργασίας, τις κοινές 
εγκαταστάσεις, την πρόσβαση σε πόρους, την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του 
κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων-εταίρων. Επιπλέον στόχο θα 
αποτελεί και η ανάδειξη παραγόμενων προϊόντων (βοηθώντας στη διασύνδεση των 3 τομέων της οικονομίας), το φυσικό περιβάλλον και ο 
πολιτισμός.  
Οι δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε (5) μικρές επιχειρήσεις. Μπορούν να ενισχυθούν και 
υφιστάμενες μορφές συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων μόνο όμως για νέα δραστηριότητα. 
 
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ύπαρξη business plan από το οποίο θα προκύπτει η αναγκαιότητα υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου της προς ένταξη πράξης. 
 
Το ύψος της Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

 


