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Tο Μέτρο Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων συγχρη ατοδοτείται α ό ιδιωτικούς όρους

και δη όσια δα άνη Η δη όσια δα άνη καλύ τεται α ό την

εθνική συ ετοχή Πρόγρα α ∆η οσίων Ε ενδύσεων και την

κοινοτική συ ετοχή ου α οτελεί το της δη όσιας δα άνης

και καλύ τεται α ό το Ευρω αϊκό Γεωργικό Τα είο

Προσανατολισ ού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ α οστολή του ο οίου

είναι  

 

� Η καθιέρωση της σχέσης εταξύ ολυλειτουργικής γεωργίας

και ιδιαίτερης εριοχής  

� Η ενδυνά ωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της

γεωργίας ως δραστηριότητας – κλειδί των αγροτικών εριοχών  

� Η διευκόλυνση της συγκράτησης του ληθυσ ού στις αγροτικές

ζώνες  

• Η διαφύλαξη και βελτίωση του εριβάλλοντος του το ίου και

της κληρονο ιάς  
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2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
Χ ΡΟΥ  

 

3.  ΜΕΤΡΟ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ Τ Ν ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ Ν ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ν
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Ν  
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4.2 ΤΗΡΗΣΗ Τ Ν ΕΛΑΧΙΣΤ Ν ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕ Ν ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

4.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
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4.3.4 Είδος και ύψος ενίσχυσης 

4.3.5 ∆ιάρκεια υλο οίησης έργων 
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5.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓ ΓΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν
ΣΧΕ∆Ι Ν 

5.1 ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓ ΓΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν 

5.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

5.1.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν ΣΥΜΦ ΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ Τ Ν ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν
ΣΧΕ∆Ι Ν 

5.1.3 ΕΚ∆ΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

5.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

ΥΠΟΧΡΕ ΣΕΙΣ Τ Ν ΕΠΕΝ∆ΥΤ Ν – ΚΥΡ ΣΕΙΣ 

 

9 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Τ Ν ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ Ν ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕ Ν 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Πίνακας ε ιλέξι ων κλάδων  

2. ΚΥΑ Προσδιορισ ός των λειτουργικών ορφών και τάξεων
τουριστικών καταλυ άτων και λοι ών τουριστικών εγκαταστάσεων ου
εντάσσονται στα Ε Π αρ οδιότητας του Υ Γεωργίας και των ΠΕΠ κατά τη Γ
Προγρα ατική Περίοδο ως εγκαταστάσεις ανά τυξης Αγροτουρισ ού  
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1 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ -2006” 

 

Εισαγωγή Στόχοι του Ε Π Αγροτική Ανά τυξη – Ανασυγκρότηση της
Υ αίθρου -2006” 

Το Ε ιχειρησιακό Πρόγρα α Αγροτική Ανά τυξη – Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου
2000- α οτελεί ένα αυτοτελές Πρόγρα α του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
ΚΠΣ για τη στήριξη της αειφόρου αγροτικής ανά τυξης και βασίζεται στον
Κανονισ ό ΕΚ αριθ του Συ βουλίου της ης Μαΐου και στον
Κανονισ ό ΕΚ της Ε ιτρο ής της ης Ιουλίου ου αφορά τη
θέσ ιση λε το ερών κανόνων εφαρ ογής του Κανονισ ού ΕΚ για τη
στήριξη της αγροτικής ανά τυξης α ό το Ευρω αϊκό Γεωργικό Τα είο
Προσανατολισ ού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ  

Το Ε ιχειρησιακό Πρόγρα α Αγροτική Ανά τυξη – Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου
2000- ακολουθεί το εδίο εφαρ ογής και τους στόχους ου εριγράφονται
στους Κανονισ ούς ΕΚ ε τους ο οίους θεσ ίζεται
το λαίσιο της κοινοτικής στήριξης καθώς και τα έτρα αγροτικής ανά τυξης ου
συνοδεύουν και συ ληρώνουν άλλα έσα της κοινής γεωργικής ολιτικής και ε τον
τρό ο αυτό συ βάλλουν στην ε ίτευξη των στόχων ου καθορίζονται στο άρθρο
της συνθήκης Τα έτρα αγροτικής ανά τυξης αφορούν ε ενδύσεις στις γεωργικές
εκ εταλλεύσεις εγκατάσταση νέων γεωργών κατάρτιση ρόωρη συνταξιοδότηση
ειονεκτικές εριοχές και εριοχές ου υ όκεινται σε εριβαλλοντικούς
εριορισ ούς γεωργο εριβαλλοντικά έτρα βελτίωση της ετα οίησης και

ε ορίας γεωργικών ροϊόντων δασοκο ία  

 

Οι στόχοι του Ε ιχειρησιακού Προγρά ατος είναι  

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των
ροκλήσεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς εριβάλλοντος  

• Βιώσι η και ολοκληρω ένη ανά τυξη της υ αίθρου για να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να α οκατασταθεί η κοινωνική και
οικονο ική της λειτουργία  
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• ∆ιατήρηση και βελτίωση του εριβάλλοντος και των φυσικών όρων της
υ αίθρου  

 

Προκει ένου να ε ιτευχθούν οι στόχοι του Ε Π Αγροτική Ανά τυξη – 
Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου - έχουν σχεδιαστεί και υλο οιούνται
δράσεις και ενέργειες ου εντάσσονται στους ε τά Άξονες Προτεραιότητας του
ρογρά ατος  

1. Ολοκληρω ένες αρε βάσεις σε ε ί εδο αγροτικής εκ ετάλλευσης 

2. Παρε βάσεις στο ε ί εδο ετα οίησης τυ ο οίησης και ε ορίας του
ρωτογενούς γεωργικού και δασικού ροϊόντος 

3. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού ληθυσ ού 

4. Βελτίωση των υ οστηρικτικών ηχανισ ών και της ενη έρωσης του αγροτικού
ληθυσ ού ε την αξιο οίηση νέων τεχνολογιών  

5. Παρε βάσεις στο γεωργικό ροϊόν 

6. Ανά τυξη και ροστασία φυσικών όρων και εριβάλλοντος 

7. Προγρά ατα ανά τυξης αγροτικού χώρου 
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2 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Χ ΡΟΥ ”  

 

Οι δράσεις ου εριλα βάνει ο Άξονας σχετίζονται ε τους ακόλουθους βασικούς
στόχους του ΚΠΣ  

♦ Προστασία των οικονο ικά και κοινωνικά ασθενέστερων εριοχών καθώς και
εκείνων ου λήττονται α ό τις ανα όφευκτες διαρθρωτικές εταβολές και την
ροσαρ ογή της ελληνικής οικονο ίας στις διεθνείς εξελίξεις και ροώθηση της
είωσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και τις α οιβές εταξύ φύλων και ο άδων
του ληθυσ ού  

♦ Συνέχιση της ροσ άθειας είωσης των εριφερειακών ανισοτήτων και στήριξης
της ανά τυξης στις λιγότερο ανε τυγ ένες εριοχές της χώρας  

♦ Ε ανένταξη των ορεινών εριοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό
αραγωγικό σύστη α έτσι ώστε να α οφευχθεί η εριθωριο οίηση τους  

Οι δράσεις του άξονα στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασ ού και
υλο οίησης ιας ολιτικής για την ολοκληρω ένη και βιώσι η ανά τυξη των
αγροτικών εριοχών της χώρας ε α ώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της
υ αίθρου Η ολιτική αυτή έχει στόχο την οικονο ική κοινωνική και ολιτιστική
αναβάθ ιση της υ αίθρου κατά τρό ο ου να εξασφαλίζεται η οικονο ική
αυτοδυνα ία της η ροστασία του εριβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη
στοιχείων της ολιτιστικής κληρονο ιάς  

Η συγκεκρι ένη ολιτική εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο κατευθύνσεων της ΕΕ για
την ανταγωνιστικότητα των εριφερειών την ενίσχυση της α ασχόλησης την
ροώθηση των ίσων ευκαιριών την ροστασία του εριβάλλοντος και την αειφόρο

αξιο οίηση των φυσικών όρων Ε ίσης βρίσκεται σε αντιστοιχία ε την
ροτεραιότητα της ΕΕ για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
εριοχών έσω της διαφορο οίησης της οικονο ικής βάσης της αροχής

υ ηρεσιών ου σχετίζονται ε την βελτίωση της οιότητας ζωής των κατοίκων των
αγροτικών εριοχών και την ροώθηση της κοινωνικής και οικονο ικής συνοχής
στον Ευρω αϊκό χώρο  

Ο Άξονας αυτός εριλα βάνει και το Μέτρο Ενθάρρυνση των τουριστικών
και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων  
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ΜΕΤΡΟ  
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ Τ Ν ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ Ν ΚΑΙ  
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ν ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Ν  

 

3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Τ Ν ∆ΡΑΣΕ Ν 

Υ ουργείο Γεωργίας 

 

3.2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ  

H υλο οίηση του έτρου θα συ βάλει στην αροχή δυνατοτήτων ανά τυξης
δραστηριοτήτων υ οδο ών διανυκτέρευσης και εστίασης εναλλακτικών ορφών
τουρισ ού στις εριοχές αρέ βασης οι ο οίες θα στηρίζονται στην αξιο οίηση των
το ικών φυσικών και ολιτισ ικών όρων και θα συ βάλουν στην αύξηση της
ε ισκεψι ότητας των εριοχών αυτών Παράλληλα η διενέργεια ιδιωτικών
ε ενδύσεων για τη δη ιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισ ό βιοτεχνικών ονάδων
ενισχύει τη δη ιουργία δυνατοτήτων α ασχόλησης εκτός του ρωτογενή το έα
καθώς και στη δη ιουργία των κατάλληλων ροϋ οθέσεων για τη συγκράτηση και
αύξηση του ληθυσ ού και των οικονο ικών δραστηριοτήτων στις εριοχές αυτές  

Ειδικότερα στο λαίσιο του έτρου θα υλο οιηθούν οι ακόλουθες δράσεις  

1. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Στο λαίσιο της δράσης ενισχύονται ε ενδύσεις οι ο οίες  

♦ Αυξάνουν την ε ισκεψι ότητα της εριοχής αρέ βασης και την ε έκταση της
τουριστικής εριόδου σε αυτή ε την ανά τυξη εναλλακτικών ορφών
τουρισ ού  

♦ Βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτουριστικού ροϊόντος  

Η δράση θα ενισχύσει ε ενδυτικά σχέδια τα ο οία αφορούν στη συ λήρωση ή
ανά τυξη της τουριστικής υ οδο ής των εριοχών αρέ βασης σύ φωνα ε
ρότυ α συ βατά ε το φυσικό και οικιστικό εριβάλλον της εριοχής καθώς και

στην ανά τυξη εναλλακτικών ορφών τουρισ ού στα λαίσια ροώθησης του
τουριστικού ροϊόντος αυτής  
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Ενδεικτικά έργα τα ο οία αναφέρονται σε αυτό το λαίσιο είναι η δη ιουργία ο
εκσυγχρονισ ός τουριστικών καταλυ άτων και αραδοσιακών ξενώνων χώρων
εστίασης άθλησης και αναψυχής χώρων κατασκήνωσης σε ση εία φυσικού
κάλλους υ αιθρίων χώρων κατάκλισης αναψυκτηρίων ορεινών καταφυγίων
εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισ ού και λοι ές συναφείς δραστηριότητες  

2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 

Στο λαίσιο της δράσης ενισχύονται ε ενδύσεις οι ο οίες  

− ∆η ιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστά ενες οικοτεχνικές και χειροτεχνικές
δραστηριότητες 

− ∆η ιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστά ενες βιοτεχνικές δραστηριότητες  

− ∆η ιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστά ενες δραστηριότητες κοινωνικής
εξυ ηρέτησης και αροχής υ ηρεσιών στα λαίσια υ οστήριξης της κοινωνικής
οικονο ίας 

− Βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού ροϊόντος  

Ενδεικτικά έργα τα ο οία αναφέρονται σε αυτό το λαίσιο είναι η δη ιουργία ή ο
εκσυγχρονισ ός βιοτεχνικών ονάδων ε εξεργασίας των το ικών ρώτων υλών σε
το είς εκτός της ρώτης ετα οίησης και ε ορίας γεωργικών ροϊόντων
ε ιχειρήσεις αραγωγής ειδών διατροφής ετά την ρώτη ετα οίηση ονάδες
οικοτεχνίας και χειροτεχνίας ειδών αραδοσιακής τέχνης ικρές ε ιχειρήσεις
αξιο οίησης αραδοσιακών τεχνικών και χώρων κ λ  

3. Προβολή συγκριτικών λεονεκτη άτων των εριοχών αρέ βασης 

Η δράση εριλα βάνει ενισχύσεις για την ροβολή των συγκριτικών
λεονεκτη άτων των εριοχών είτε όσον αφορά τη ροσέλκυση ε ενδυτών για τη

διενέργεια ικρών ε ενδυτικών σχεδίων στους αρα άνω το είς είτε όσον αφορά
τους φυσικούς και ολιτιστικούς τους όρους οι ο οίοι θα ορούσαν να
α οτελέσουν στοιχεία έλξης ειδικών ο άδων τουριστών και κατοίκων των αστικών
κέντρων  

Ενδεικτικά έργα αυτής της ορφής είναι η έκδοση έντυ ου και ηλεκτρονικού υλικού
ου εξυ ηρετεί τους στόχους ροβολής των εριοχών αρέ βασης ο σχεδιασ ός

και εκτύ ωση ε ενδυτικών οδηγών η δη ιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τό ων
η κάλυψη του κόστους καταχωρήσεων σε τουριστικούς οδηγούς και λοι ές συναφείς
δραστηριότητες  
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3.3 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 

∆εν είναι ε ιλέξι ες οι ε ενδύσεις οι ο οίες υλο οιούνται στους το είς του κρέατος
του γάλατος των αυγών και ουλερικών του ελιού της σηροτροφίας των
δη ητριακών των ελαιούχων ροϊόντων του οίνου των ο ωροκη ευτικών των
ανθέων των ζωοτροφών και των σ όρων καθώς και στους το είς του κα νού της
ζάχαρης και του βά βακος  

 

3.4 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι  

Α   Για τις ε ενδύσεις ενθάρρυνσης των τουριστικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων  

• Φυσικά Πρόσω α ου δεν έχουν την ιδιότητα του γεωργού ό ως αυτή
ορίζεται στην ΚΥΑ για ε ενδύσεις σε γεωργικές εκ εταλλεύσεις  

• Νο ικά ρόσω α Ιδιωτικού ∆ικαίου ε ιχειρήσεις αγροτικοί συνεταιρισ οί
συλλογικοί φορείς κ ο κ  

Προϋ οθέσεις οι ο οίες ρέ ει να ληρούνται α ό ήδη λειτουργούντες φορείς
ροκει ένου να είναι δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου είναι  

• Να α ασχολούν όνι ο ροσω ικό έως άτο α  

• Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία να ην
υ ερβαίνει κατά έσο όρο τα €. 

Β  Για τις δράσεις ροβολής των εριοχών  

• Ο Τ Α και ε ιχειρήσεις των Ο Τ Α για συγκεκρι ένες κατηγορίες ράξεων  

• Πολιτιστικοί φορείς λοι οί συλλογικοί φορείς  

• Νο ικά Πρόσω α ∆η οσίου ∆ικαίου  
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3.5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆α άνες οι ο οίες θεωρούνται ως ε ιλέξι ες για την χρη ατοδότησή τους στο
λαίσιο του Μέτρου είναι  

Προκει ένου για την ενίσχυση ε ενδυτικών σχεδίων τα ο οία αφορούν στην
ίδρυση ε έκταση και βελτίωση στο το έα της τουριστικής υ οδο ής στο το έα των
εναλλακτικών ορφών τουρισ ού και στο αγροτουρισ ό.: 

• ∆α άνες για τη δη ιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ε τον
α αραίτητο ηλεκτρο ηχανολογικό ξενοδοχειακό και λοι ό εξο λισ ό καθώς
και τη δια όρφωση του εριβάλλοντα χώρου αυτών στα λαίσια τουριστικών
καταλυ άτων αραδοσιακών ξενώνων κ λ σύ φωνα ε τους όρους και τις
ροϋ οθέσεις ου εριγράφονται στη σχετική ΚΥΑ 02 
Προσδιορισ ός των λειτουργικών ορφών και τάξεων τουριστικών
καταλυ άτων και λοι ών τουριστικών εγκαταστάσεων ου εντάσσονται στα
Ε Π αρ οδιότητας του Υ Γεωργίας και των ΠΕΠ κατά τη Γ Προγρα ατική
Περίοδο ως εγκαταστάσεις ανά τυξης Αγροτουρισ ού η ο οία αρατίθεται
στο Παράρτη α του αρόντος τεύχους  

• ∆α άνες για τη ε έκταση και βελτίωση υφιστά ενων κτιριακών υ οδο ών
του εριβάλλοντα χώρου των ηλεκτρο ηχανολογικών εγκαταστάσεων και
του ξενοδοχειακού και λοι ού εξο λισ ού σε υφιστά ενα τουριστικά και
αγροτουριστικά καταλύ ατα αραδοσιακούς ξενώνες κ λ σύ φωνα ε
τους όρους και τις ροϋ οθέσεις ου εριγράφονται στη σχετική ΚΥΑ
471/2002. 

• ∆α άνες για τη δη ιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής ε την
αντίστοιχη αγορά εξο λισ ού καθώς και δα άνες για την αναβάθ ιση
ε έκταση υφιστα ένων υ οδο ών και του αντίστοιχου εξο λισ ού χώρων
εστίασης και αναψυχής  

• ∆α άνες για την ίδρυση ε έκταση και αναβάθ ιση λοι ών τουριστικών
εγκαταστάσεων ό ως κατασκηνώσεις κά ιγκ υδροθερα ευτήρια χώροι
ολυδραστηριοτήτων κ λ και αγορά του σχετικού αυτών  

Στα λαίσια των ανωτέρω ε ενδύσεων εριλα βάνονται δα άνες για τη βελτίωση
της ροσ ελασι ότητας – σύνδεσης αυτών ε το υφιστά ενο οδικό δίκτυο ε ικρές
αρε βάσεις αναβάθ ισης του δικτύου ρόσβασης λακόστρωση ονο ατιών
ικρά τεχνικά έργα τσι εντοστρώσεις σε δύσβατα τ ή ατα κ ο κ Η δα άνη
βελτίωσης της ροσ ελασι ότητας δεν θα ορεί να υ ερβαίνει το του
συνολικού κόστους της ε ένδυσης  
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• ∆α άνες για ελέτες – υ ηρεσίες υ οστήριξης ό ως η σύνταξη σχετικής
οικονο οτεχνικής ελέτης η ελέτη έκδοσης οικοδο ικής άδειας δα άνες
ε ιβλέψεων ε ι ετρήσεων κλ Οι ανωτέρω δα άνες δεν ορούν να
υ ερβαίνουν το του συνολικού ε ιλέξι ου κόστους της ε ένδυσης 

• ∆α άνες για τη δη ιουργία νέων ή εκσυγχρονισ ό εγκαταστάσεων και
αγοράς εξο λισ ού για εναλλακτικές ορφές και ειδικές ορφές τουρισ ού – 
άθλησης και ψυχαγωγίας ό ως ορεινή οδηλασία rafting ι ασία κλ  

• ∆α άνες αγοράς ε αγγελ ατικών οχη άτων αντός εδάφους ειδικών
ροδιαγραφών τα ο οία θα διαθέτουν κατ ελάχιστον ε τά θέσεις ε ιβατών

για εταφορά ε ισκε τών όνο σε ερι τώσεις ό ου τεκ ηριώνεται λήρως
η αναγκαιότητα του εξο λισ ού αυτού δυσκολία ροσ ελασι ότητας σε
αγροτουριστικό κατάλυ α οργανω ένες εριηγήσεις σε δύσβατες εριοχές
κ ο κ Οι όροι και ροϋ οθέσεις για την αγορά οχη άτων αρουσιάζονται
στο φάκελο υ οψηφιότητας της δράσης  

Προκει ένου για την ενίσχυση ιδιωτικών ε ενδύσεων για την ίδρυση – 
εκσυγχρονισ ό και ε έκταση ολύ ικρών ε ιχειρήσεων ου δραστηριο οιούνται σε
το είς εκτός της ρώτης ετα οίησης και ε ορίας γεωργικών ροϊόντων.  

• ∆α άνες για ελέτη και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και τη
βελτίωση η ε έκταση υφιστα ένων  

• ∆α άνες δια όρφωσης του εριβάλλοντος χώρου ροκει ένου να αντα οκρίνεται
στις α αιτήσεις λειτουργίας της συγκεκρι ένης βιοτεχνικής δραστηριότητας  

• ∆α άνες για αγορά ηχανολογικού και λοι ού εξο λισ ού 

• ∆α άνες για υ ηρεσίες υ οστήριξης ό ως η σύνταξη οικονο οτεχνικής ελέτης η
έκδοση των α αραίτητων αδειών ό ως οικοδο ική άδεια καθώς και οι
ροβλε ό ενες δα άνες α οιβής ε ιβλέ οντος ηχανικού ανάλογα ε το είδος

της ε ένδυσης Οι ανωτέρω δα άνες δεν ορούν να υ ερβαίνουν το
του συνολικού ε ιλέξι ου κόστους της ε ένδυσης 

• ∆α άνες αγοράς ειδικών ε αγγελ ατικών έσων εταφοράς ροϊόντων και
ρώτων υλών εντός της ε ιχείρησης χ ανυψωτικά ηχανή ατα κ ο κ στην
ερί τωση ου η χρήση τους είναι λήρως αιτιολογη ένη α ό το είδος της

ε ένδυσης  

Για τις αρα άνω κατηγορίες ράξεων και εν δυνά ει δικαιούχοι είναι όνο
φυσικά και νο ικά ρόσω α 
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Προκει ένου για την ενίσχυση της ροβολής των συγκριτικών λεονεκτη άτων
των εριοχών ε στόχο αφενός την ενη έρωση και ροσέλκυση ε ενδυτών σε
αυτές αφετέρου δε την ροβολή των φυσικών και ολιτιστικών όρων τους στο
ευρύτερο κοινό : 

• ∆α άνες σχεδιασ ού και εκτύ ωσης ληροφοριακών και διαφη ιστικών εντύ ων
λευκω άτων χ α οιβές εξειδικευ ένων γραφείων για την αραγωγή των
εντύ ων καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού CDs κ λ  

• ∆α άνες διαφη ιστικών καταχωρήσεων σε έντυ α Μέσα Μαζικής Ενη έρωσης
στην Ελλάδα και το εξωτερικό  

• ∆α άνες σχεδιασ ού και εκτύ ωσης ε ενδυτικών οδηγών 

• ∆α άνες σχεδιασ ού και κατασκευής διαφη ιστικών αφισών ροθηκών και
ηλεκτρονικής διαφή ισης ε εξαίρεση τα ραδιοφωνικά και τηλεο τικά έσα  

• Κόστος σχεδιασ ού ιστοσελίδας και δικτυακού τό ου web site και
ροώθησή του σε ελληνικές και ξένες ηχανές αναζήτησης  

Η ανωτέρω κατηγορία δράσεων είναι ε ιλέξι η όνο για τη συνολική ροώθηση της
εικόνας των εριοχών αρέ βασης και όνο α ό συλλογικούς φορείς και Ο ΤΑ Κατ
εξαίρεση για την ανωτέρω κατηγορία δράσεων το οσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε

του συνολικού κόστους το ο οίο δεν ορεί να υ ερβαίνει τα Ευρώ
ανά τριετία  

∆ιευκρινίζεται ότι  

• Ο Φ Π Α δεν εριλα βάνεται σε κα ία κατηγορία δα ανών καθώς δεν θεωρείται
ε ιλέξι η δα άνη και ε ιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον τελικό α οδέκτη εκτός των
ερι τώσεων ου ο φορέας υλο οίησης δεν ε ί τει στο καθεστώς ΦΠΑ  

• ∆εν θεωρείται ε ιλέξι η κα ία άλλη δα άνη έραν των αρα άνω
αναφερο ένων ς η ερο ηνία έναρξης των εργασιών θεωρείται η η ερο ηνία
της θετικής γνω οδότησης της ε ένδυσης α ό τη Γνω οδοτική Ε ιτρο ή
Έγκρισης των Ε ενδυτικών Σχεδίων ∆α άνες εργασιών ου
ραγ ατο οιήθηκαν νωρίτερα της η ερο ηνίας αυτής δεν θεωρούνται ε ιλέξι ες

και δεν υ ολογίζονται για ενίσχυση    
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3.6 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Οι δα άνες ου αναφέρονται κατωτέρω δεν ε ιδοτούνται  

1. Αγορά οικο έδου  

2. Αγορά ή α όκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων ανεξάρτητα αν ρόκειται για
αλιές ή καινούργιες και την ιθανή ροηγού ενη χρήση τους  

3. Κόστος ροσωρινών έργων η α έσως συνδεο ένων ε την εκτέλεση του έργου
χ ροσωρινό υ όστεγο για τη φύλαξη υλικών κλ  

4. Συ βολαιογραφικά έξοδα και άσης φύσεως φόροι και δη οσιονο ικές
ε ιβαρύνσεις του φορέα της ε ένδυσης  

5. ∆α άνες ου ραγ ατο οιήθηκαν νωρίτερα α ό την η ερο ηνία της θετικής
γνω οδότησης της ε ένδυσης α ό τη Γνω οδοτική Ε ιτρο ή Έγκρισης των
Ε ενδυτικών Σχεδίων  

6. Εξο λισ ός αναψυχής τηλεοράσεις Video κλ εκτός των ερι τώσεων ου
αυτός α οτελεί ροϋ όθεση για τη λειτουργία της ε ένδυσης  

7. Αγορά οχη άτων εκτός των ειδικών ε αγγελ ατικών έσων εταφοράς ό ως
αυτά ορίζονται στις ε ιλέξι ες δα άνες  

8. Αγορά υλικών α οσβέσι ων σε διάρκεια ικρότερη του έτους  

9. Μη φυσικές ε ενδύσεις ό ως των δη οσιονο ικών ε ιβαρύνσεων κάθε είδους
εις βάρος των δικαιούχων Η εκ αίδευση του ροσω ικού δεν ε ιδοτείται  

10. Α οζη ιώσεις ου ληρώνονται α ό τους δικαιούχους φορείς σε τρίτους για
α αλλοτριώσεις εκκρε ότητες κλ  

11. Ε ισκευές και έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ηχανολογικού
εξο λισ ού  

12. Αγορά εταχειρισ ένων ηχανη άτων και λοι ού εξο λισ ού 

13. Εργασίες ρασίνου δενδροφυτεύσεις γκαζόν κλ καθώς και έργα
διακόσ ησης ροκει ένου για ε ενδύσεις στον το έα της βιοτεχνίας  

14. Έργα οδο οιίας έραν των α ολύτως αναγκαίων για την εξυ ηρέτηση της
ονάδας  
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15. Α οιβές ροσω ικού συ εριλα βανο ένων των ε ιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης ληρωτέες α ό τον δικαιούχο στο ροσω ικό του  

16. Γενικά έξοδα και α ρόβλε τα εγαλύτερα συνολικά σε οσοστό του των
ε ιλέξι ων δα ανών  

17. Ε ενδύσεις σχετικές ε κατοικίες φύλαξης των εγκαταστάσεων δα άνης  
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4 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΣΕ Ν  

Οι υ οψήφιοι φορείς – δικαιούχοι ρος ένταξη στο έτρο θα είναι δυνατόν να
υ οβάλλουν ρος εξέταση ολοκληρω ένες ροτάσεις για την υλο οίηση
ε ενδύσεων οι ο οίες θα ρέ ει να είναι συ βατές ε τους στόχους του
Ε ιχειρησιακού Προγρά ατος Αγροτική Ανά τυξη – Ανασυγκρότηση της
Υ αίθρου – 2006».  

Οι ροϋ οθέσεις ου ρέ ει να ληρούνται α ό τις υ οψήφιες ε ενδύσεις ου
υ οβάλλονται α ό τους δικαιούχους είναι  

♦ Η ροτεινό ενη ε ένδυση να ραγ ατο οιείται εντός εριοχής Ολοκληρω ένου
Προγρά ατος Ανά τυξης Αγροτικού Χώρου  

♦ Η οικονο ική βιωσι ότητα και η αροχή ε αρκών εγγυήσεων ως ρος την
α οδοτικότητα των ε ενδύσεων ου θα υλο οιηθούν και η ρόβλεψη θετικών
α οτελεσ άτων χρήσης ρο φόρων και α οσβέσεων για έντε έτη ετά την
ολοκλήρωση της ε ένδυσης  

♦ Η τεκ ηρίωση της σκο ι ότητας της ε ένδυσης σε σχέση ε τους στόχους του
Μέτρου  

♦ Η συ βολή της ε ένδυσης στη δη ιουργία ή τη διατήρηση θέσεων α ασχόλησης
στην εριοχή  

♦ Η ε ενδυτική ρόταση και ο αντίστοιχος ροϋ ολογισ ός αυτής αφορούν
ολοκληρω ένο και λειτουργικό φυσικό αντικεί ενο  

4.2 ΤΗΡΗΣΗ Τ Ν ΕΛΑΧΙΣΤ Ν ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕ Ν ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η ύ αρξη ροέγκρισης χωροθέτησης της ε ένδυσης η ύ αρξη Περιβαλλοντικών
Όρων λειτουργίας της ε ένδυσης και άδεια διάθεσης των α οβλήτων ου
χορηγούνται α ό τις αρ όδιες αρχές ανάλογα ε το είδος της ε ένδυσης και εάν
α αιτούνται σύ φωνα ε την κεί ενη νο οθεσία θα ρέ ει να ροσκο ίζονται ριν
την υ ογραφή της σύ βασης ενώ βεβαίωση υ οβολής κατάθεσης των ανωτέρω
ελετών ρος έγκριση στις αρ όδιες υ ηρεσίες θα α οτελεί ανα όσ αστο τ ή α
του φακέλου υ οψηφιότητας  
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4.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

4.3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι υ οβαλλό ενες ροτάσεις εκτός των ροαναφερθέντων θα ρέ ει να ληρούν
τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις για να έχουν δικαίω α ένταξης στο ρόγρα α  

1. Υ οβολή Φακέλου Υ οψηφιότητας Ουσιαστική και τυ ική ροϋ όθεση για
την αξιολόγηση των ροτάσεων είναι η υ οβολή του φακέλου υ οψηφιότητας ο
ο οίος θα έχει συνταχθεί σύ φωνα ε τα υ οδείγ ατα του Υ ουργείου
Γεωργίας  

  Η σύνταξη του φακέλου ορεί να θεωρηθεί ε ιλέξι η δα άνη για τις
ερι τώσεις ου α αιτείται οικονο οτεχνική ελέτη και εφόσον το ροτεινό ενο

έργο εγκριθεί έχρι του ορίου των ΕΥΡ  

2.  Προϋ ολογισ ός του έργου  

• Το ε ιλέξι ο κόστος των ροτεινό ενων έργων δεν ορεί να υ ερβαίνει τις
τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ΕΥΡ Είναι δυνατόν το συνολικό
κόστος της ε ένδυσης να υ ερβαίνει τις ΕΥΡ αλλά το συνολικό
ε ιλέξι ο κόστος ε βάση το ο οίο θα ροσδιοριστεί το οσοστό ε ιδότησης
δεν ορεί να υ ερβαίνει το οσό αυτό  

Το σύνολο του ροϋ ολογισ ού της Κατηγορίας Μελέτες – Υ ηρεσίες
Υ οστήριξης δεν ορεί σε κα ία ερί τωση να υ ερβαίνει το του
συνολικού ε ιλέξι ου κόστους της ε ένδυσης  

• Το ε ιλέξι ο κόστος των ροτεινό ενων έργων ου αφορούν την ενίσχυση

της ροβολής των συγκριτικών λεονεκτη άτων των εριοχών δεν ορεί να

υ ερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ΕΥΡ ανά τριετία  

3. Υ οβολή αναγκαίων δικαιολογητικών Ο φάκελος υ οψηφιότητας θα

ρέ ει να συνοδεύεται α ό τα ακόλουθα δικαιολογητικά  

• Τίτλος ιδιοκτησίας του οικο έδου ή ακινήτου ου θα συνοδεύεται α ό
ιστο οιητικό βαρών και η διεκδικήσεων α ό το αρ όδιο υ οθηκοφυλάκειο

στο ο οίο θα γίνει η ε ένδυση και το ο οίο ρέ ει να ανήκει στον φορέα της
ε ένδυσης ή εταίρους Γίνονται δεκτές και οι ερι τώσεις ίσθωσης
οικο έδων ε συ βολαιογραφικό έγγραφο και ιστο οιητικό εταγραφής
α ό το ο οίο ροκύ τει η ίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστη α
τουλάχιστον ετών α ό την υ οβολή της αίτησης για τις ε ενδύσεις
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αγροτουρισ ού καταλύ ατα και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
Συ φωνητικά ε αγγελ ατικής ίσθωσης θεωρη ένα α ό την εφορία γίνονται
δεκτά όνο στις ερι τώσεις εκσυγχρονισ ού ε ιχειρήσεων ου αφορά
βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και ρο ήθεια εξο λισ ού Στις υ ό
σύσταση εταιρείες θα ρέ ει ο τίτλος ιδιοκτησίας να ανήκει στους εταίρους οι
ο οίοι θα δεσ εύονται ότι σε ερί τωση ένταξης της ρότασης στο
ρόγρα α θα ληρούνται όλοι οι αρα άνω όροι  

• Στην ερί τωση νο ικών ροσώ ων θα ρέ ει να υ οβάλλεται βεβαίωση

η λύσης και η τώχευσης  

• Χάρτης ροσανατολισ ού όνο στις ερι τώσεις ε ενδύσεων
ου εριλα βάνουν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 

• To ογραφικό διάγρα α και διάγρα α κάλυψης υ ογεγρα ένα α ό
ηχανικό 

• Σχέδια – σκαριφή ατα κατόψεις λήρεις και ε διάταξη του εξο λισ ού
όψεις το ές  

• Σή α λειτουργίας ΕΟΤ για ε ενδύσεις εκσυγχρονισ ού ή ε έκτασης
καταλυ άτων ή άδεια λειτουργίας για τις λοι ές ε ιχειρήσεις  

• Φωτογραφικό υλικό της θέσης ου γίνεται η ε ένδυση  

• Προσφορές ροτι ολόγια και ληροφοριακά φυλλάδια prospectus του
ροτεινό ενου εξο λισ ού τουλάχιστον ία ανά ροτεινό ενη δα άνη  

• Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων χρήσεων έντυ ο
Ε καθώς και των εντύ ων Ε και Ε συνοδευό ενα α ό υ εύθυνη δήλωση
για το ακριβές αντίγραφο  

• Θεωρη ένο αντίγραφο καταστατικού του φορέα και τυχόν τρο ο οιήσεις του
ό ου ορίζεται ο νό ι ος εκ ρόσω ος της εταιρείας Αντίγραφο ΦΕΚ ου
ορίζεται ο διαχειριστής στις ερι τώσεις εταιρειών Α Ε και Ε Π Ε  

• Σε ερί τωση ου ο φορέας ου υ οβάλλει ρόταση για συ ετοχή στο
ρόγρα α είναι υ ό σύσταση εταιρεία θα ρέ ει κατά την υ οβολή του

φακέλου υ οψηφιότητας να εριλα βάνεται και σχέδιο καταστατικού της
εταιρείας Σε ερί τωση έγκρισης της υ οβληθείσας ρότασης και ριν την
υ ογραφή της σχετικής σύ βασης θα ρέ ει να έχει συσταθεί η εταιρεία 
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• Φορολογική και ασφαλιστική ενη ερότητα  

• Βεβαίωση Τρα έζης ου να δηλώνει το κατ αρχήν ενδιαφέρον για
δανειοδότηση του ροτείνοντα σε ερί τωση ου έρος της ε ένδυσης
καλυφθεί ε δάνειο σύ φωνα ε το χρη ατοδοτικό σχή α της ε ένδυσης  

• Ισολογισ οί των τριών τελευταίων χρήσεων της ε ιχείρησης για τις
ε ιχειρήσεις ου τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας ή στοιχεία εσόδων – εξόδων
στις ερι τώσεις ου τηρούνται βιβλία Β και Α κατηγορίας του ΚΒΣ  

• Α οδεικτικά στοιχεία ιδίων όρων και γενικά κάθε στοιχείο ου τεκ ηριώνει
τη δυνατότητα του ε ενδυτή να καλύψει την ροβλε ό ενη ιδιωτική
συ ετοχή ίδιοι όροι και δανεισ ός Σε ερι τώσεις εταιρειών η ιδιωτική
συ ετοχή θα ρέ ει να α οδεικνύεται α ό το κεφάλαιο της εταιρείας
ετοχικό ή εταιρικό και α ό τη δυνατότητα κάλυψής του α ό ελλοντικές

αυξήσεις σύ φωνα ε το χρονοδιάγρα α της ε ένδυσης  

• Φωτοτυ ία αστυνο ικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υ οψήφιου ε ενδυτή
ή του νό ι ου εκ ροσώ ου του φορέα ου εκ ροσω εί  

• Υ εύθυνη ∆ήλωση του υ οψήφιου ε ενδυτή ή όλων των εταίρων ετόχων
σε ερί τωση νο ικού ροσώ ου στην ο οία αναφέρονται τα εξής  

I. Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά ου υ οβλήθηκαν στον φάκελο
υ οψηφιότητας είναι αληθή  

II. Η ε ενδυτική ρόταση δεν έχει ενταχθεί οριστικά υ αχθεί σε άλλο
ρόγρα α καθεστώς για το ίδιο αντικεί ενο του έργου. Σε ερί τωση

υ αγωγής της δεν θα ενισχυθεί α ό άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό ρόγρα α
για την υλο οίηση της ίδιας ρότασης ή τ ή ατος αυτής  

III. Η κάλυψη της ιδίας συ ετοχής σε ερί τωση ου αυτή θα καλυφθεί ε
φορολογικά α οθε ατικά να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησι ο οιηθεί ή
ρόκειται να χρησι ο οιηθούν για την κάλυψη της ιδίας συ ετοχής άλλου

ενισχυό ενου ρογρά ατος  

IV. Σε υ ό σύσταση εταιρείες να δηλώνεται η νο ική ορφή και η ετοχική
εταιρική σύνθεση του κεφαλαίου της  

V. Κατά την υ οβολή του φακέλου υ οψηφιότητας για συ ετοχή στο
ρόγρα α ελήφθησαν υ όψη και έγιναν α οδεκτοί όλοι οι όροι και οι
ροϋ οθέσεις ου αναφέρονται στο σχετικό οδηγό εφαρ ογής και στο

φάκελο υ οψηφιότητας 
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VI. Σε ερί τωση συ ετοχής στο ρόγρα α υ οψήφιου ε ενδυτή άρρεν
ότι έχει εκ ληρώσει τις στρατιωτικές του υ οχρεώσεις ή έχει α αλλαγεί
νο ί ως α ό αυτές  

VII. Α οδέχο αι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους  

VIII. ∆εν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονο ικό αδίκη α ή αδίκη α ου
σχετίζεται ε την ε αγγελ ατική ου δραστηριότητα ή αδίκη α σχετικά ε
καλλιέργεια κατοχή ε ορία διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή και α άτη εις
βάρος του ∆η οσίου  

4.3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Τα εριεχό ενα της αίτησης – ελέτης θα ρέ ει να ακολουθούν τη δο ή του
Φακέλου Υ οβολής Πρότασης και θα ρέ ει να υ οβάλλονται σε τέσσερα
λήρη αντίτυ α δακτυλογραφη ένα σε έγεθος Α και σε ορφή ντοσιέ κλασέρ

Ε ίσης θα ρέ ει να υ οβάλλεται ένα λήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική ορφή
(CD ROM για εριβάλλον WINDOWS ή Τα κεί ενα θα ρέ ει να είναι σε 
ορφή WORD και οι ίνακες σε EXCEL. 

Στην αρχή κάθε φακέλου θα υ άρχει ίνακας εριεχο ένων καθώς και λήρη
στοιχεία τηλέφωνο fax διεύθυνση του υ ευθύνου εκ ροσώ ου του φορέα ε τον
ο οίο θα έρχονται σε ε αφή οι υ ηρεσίες του Υ ουργείου και θα αναγράφεται
υ οχρεωτικά ο Α Φ Μ του υ οψήφιου  

Ο Οδηγός Εφαρ ογής και οι Φάκελοι Υ οψηφιότητας του Μέτρου θα είναι διαθέσι α

στη ιστοσελίδα του Υ ουργείου Γεωργίας www.minagric.gr). 

4.3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Τ Ν ΕΠΕΝ∆ΥΤ Ν ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν 

Α οκλείονται οι ε ενδυτές ε ενδυτικά σχέδια ου ε ί τουν στις ακόλουθες

ερι τώσεις  

1. Εκ ρόθεσ η υ οβολή του φακέλου υ οψηφιότητας καθώς και η κατάθεση της

αίτησης και των δικαιολογητικών σε άλλη υ ηρεσία εκτός αυτής ου ορίζεται

α ό την ροκήρυξη του Μέτρου  

2. Οι ροτάσεις ου αρουσιάζουν ερική ή ολική έλλειψη των α αιτού ενων

συνη ένων της αίτησης του υ οψήφιου δικαιολογητικών  

3. Μη ε ιλέξι α ε ενδυτικά σχέδια  
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4. Για τη δράση ου αφορά στα τουριστικά καταλύ ατα α οκλείονται τα

ε ενδυτικά σχέδια ου δεν ληρούν τους όρους και τις ροϋ οθέσεις της ΚΥΑ

471/2002. 

5. Οι υ οψήφιοι στους ο οίους κατά τον χρόνο υ οβολής και εξέτασης του

ε ενδυτικού τους σχεδίου έχουν ε ιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για αραβίαση

κοινοτικών Κανονισ ών ή εθνικής Νο οθεσίας σχετικές ε την υλο οίηση

ε ενδυτικών σχεδίων  

6. Οι υ οψήφιοι ου δεν αρουσιάζουν τεκ ηριω ένη δυνατότητα κάλυψης των

ιδίων όρων για την ραγ ατο οίηση της ε ένδυσης σύ φωνα ε το

χρη ατοδοτικό σχή α  

7. Οι εν ενεργεία δη όσιοι υ άλληλοι οι ο οίοι δεν ροσκο ίζουν έγγραφη άδεια

δυνατότητας άσκησης αράλληλης ε ενδυτικής δραστηριότητας κατά την

υ οβολή του φακέλου υ οψηφιότητας  

8. Οι υ οψήφιοι ε ενδυτές ου δεν έχουν την ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της

Ευρω αϊκής Ένωσης  

9. Οι υ οψήφιοι ε ενδυτές ου έχουν υ ερβεί το ο έτος της ηλικίας τους κατά

την υ οβολή της ρότασης  

10. Οι υ οψήφιοι ε ενδυτές ου δεν έχουν συ ληρώσει το ο έτος της ηλικίας

τους κατά την υ οβολή της ρότασης και δεν έχουν εκ ληρώσει τις στρατιωτικές

τους υ οχρεώσεις ή δεν έχουν α αλλαγεί νό ι α α ό αυτές  

11. Οι υ οψήφιοι ε ενδυτές ου έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονο ικό

αδίκη α ή αδίκη α ου σχετίζεται ε την ε αγγελ ατική τους δραστηριότητα ή

αδίκη α σχετικό ε καλλιέργεια κατοχή ε ορία διάθεση ναρκωτικών ουσιών

ή και α άτη εις βάρος του ∆η οσίου  

 

4.3.4. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της ε ένδυσης ε τη ορφή
ε ιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υ ολογίζεται ως οσοστό των ε ιλέξι ων
δα ανών της ε ένδυσης  
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Για ιδιωτικές αραγωγικές ε ενδύσεις εκτός γεωργικού το έα ου υλο οιούνται στις
εριοχές εφαρ ογής των Ολοκληρω ένων Προγρα άτων Ανά τυξης του

Αγροτικού χώρου ό ως αυτές ροσδιορίζονται στον Άξονα του Ε Π Α Α Α Υ
2000 – α ό ικρές ε ιχειρήσεις σύ φωνα ε τον κανονισ ό Ε Ε ανά
εριφέρεια ισχύουν τα ακόλουθα οσοστά ενίσχυσης εκ εφρασ ένων στο σύνολο

του ε ιλέξι ου κόστους των ε ενδυτικών σχεδίων 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΝΗΣΟΙ ΚΥΘΗΡ Ν ΑΝΤΙΚΥΘΗΡ Ν ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΤ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙ Ν ΝΗΣ Ν
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ καθώς και όλα τα νησιά της χώρας εξαιρου ένης
της Νήσου Κρήτης 

60%  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  

55% Εξαιρείται ο νο ός
Θεσσαλονίκης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  50% Ο νο ός
Θεσσαλονίκης
λοι ές εριοχές
εριφέρειας Αττικής 

 

Στα λαίσια εξασφάλισης της ιδίας συ ετοχής α ό τον υ οψήφιο το οσό των
ιδίων όρων δεν ορεί να είναι ικρότερο του του συνολικού ε ιλέξι ου
κόστους της ε ένδυσης 

Το οσοστό ενίσχυσης των ροτεινό ενων έργων ου αφορούν την ενίσχυση της

ροβολής των συγκριτικών λεονεκτη άτων των εριοχών ανέχεται σε του

συνολικού κόστους το ο οίο δεν ορεί να υ ερβαίνει τις εκατό χιλιάδες

ΕΥΡ ανά τριετία  

4.3.5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓ Ν 

Τα εγκεκρι ένα ε ενδυτικά σχέδια θα ρέ ει να υλο οιηθούν εντός ηνών
α ό την η ερο ηνία υ ογραφής της Υ ουργικής Α όφασης για την έγκριση και
την υ αγωγή τους στο Μέτρο  



 

Ε Π ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ -2006»  
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ  

23 

4.4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν τους φακέλους υ οψηφιότητας σύ φωνα ε τις
η ερο ηνίες ου ορίζονται α ό την ροκήρυξη του Μέτρου  

Οι φορείς ου ενδιαφέρονται να εντάξουν ε ενδυτικά σχέδια στα λαίσια της
αρούσας υ οβάλλουν αίτηση – ελέτη στη λειτουργούσα ∆ο ή Στήριξης στα όρια

της Περιφέρειας ου εντάσσεται η εριοχή εφαρ ογής του Ολοκληρω ένου
Προγρά ατος Αγροτικής Ανά τυξης Αιτήσεις ου υ οβάλλονται σε άλλους φορείς
εκτός των οριζο ένων θεωρούνται ως ηδέ οτε υ οβληθείσες  
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5 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓ ΓΗΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν  

 

5.1  ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓ ΓΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν 

Η εξέταση για την υ αγωγή ή η των ε ενδυτικών σχεδίων σε ρόγρα α
ενίσχυσης ραγ ατο οιείται στα ακόλουθα στάδια  

1. Έλεγχος ληρότητας υ οβαλλό ενου φακέλου και ε ιλεξι ότητας της ρότασης  

2. Βαθ ολόγηση ε ενδυτικού σχεδίου σύ φωνα ε τα κριτήρια αξιολόγησης – 
Κατάταξη των ε ενδυτικών σχεδίων  

3. Α οστολή α οτελεσ άτων της Γνω οδοτικής Ε ιτρο ής στους τελικούς
δικαιούχους 

4. Ο τελικός δικαιούχος ανάλογα ε τις διατιθέ ενες ιστώσεις και
συνε ικουρού ενος α ό τις ∆ο ές Στήριξης γνωστο οιεί στους εν δυνά ει
εντασσό ενους τα α οτελέσ ατα της Γνω οδοτικής Ε ιτρο ής και τους καλεί να
υ οβάλουν δήλωση α οδοχής ροσκο ίζοντας τις α αιτού ενες εγγυητικές
ε ιστολές και να ροσαρ όσουν το ε ενδυτικό τους σχέδιο σύ φωνα ε τα
α οτελέσ ατα της Γνω οδοτικής Ε ιτρο ής 

5. Ε ιστολή ενη έρωσης στους α ορρι τό ενους ε ενδυτές για τους λόγους
α όρριψής τους  

6. Ενέργειες των τελικών δικαιούχων ρος την Υ ηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε Π
Α Α -Α Υ σύ φωνα ε τις διαδικασίες ου ορίζονται  

7. Έκδοση Υ ουργικής Α όφασης ένταξης  

8. Οι α ορρι τό ενοι έχουν δικαίω α υ οβολής ένστασης κατά των
α οτελεσ άτων σε α οκλειστική ροθεσ ία δεκα έντε η ερών α ό την
η ερο ηνία γνωστο οίησης της α όφασης α όρριψής τους σύ φωνα ε όσα
ορίζονται στην ΚΥΑ ό ως ισχύει κάθε φορά  

 

5.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Εξετάζεται εάν η αίτηση ε ί τει στις εγκεκρι ένες ενέργειες και δραστηριότητες του
Προγρά ατος ε ιλεξι ότητα της ρότασης καθώς και η ληρότητα των
δικαιολογητικών ου εριλα βάνονται σε αυτή Στην ερί τωση ου υ άρχουν
ελλείψεις στα δικαιολογητικά της αίτησης – ελέτης η αίτηση α ορρί τεται και τίθεται
στο αρχείο  
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∆εν ε ιτρέ εται η υ οβολή συ ληρω ατικών στοιχείων ή η τρο ο οίηση του
εριεχο ένου του φακέλου υ οψηφιότητας ετά την κατάθεση της αίτησης  

Kατά τη φάση αυτή ελέγχεται ε ίσης η τήρηση των ροϋ οθέσεων ου
αναφέρονται στις ενότητες – του αρόντος Οδηγού Εφαρ ογής  

 

5.1.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν ΣΥΜΦ ΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ Τ Ν ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν 

Η βαθ ολόγηση όσων ε ενδυτικών σχεδίων ληρούν τις ροϋ οθέσεις της ενότητας
γίνεται σύ φωνα ε τα κριτήρια αξιολόγησης τα ο οία αρουσιάζονται στην

Ενότητα του αρόντος Οδηγού Εφαρ ογής  

Η κατάταξη των ενδιαφερό ενων ε ενδυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά
βαθ ολογίας και στα λαίσια του καθορισ ένου ορίου ιστώσεων κατά δράση  

 

5.1.3 ΕΚ∆ΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Το Υ ουργείο Γεωργίας ροβαίνει στην οριστική έγκριση των έργων ε α όφαση
Υ ουργού Γεωργίας αναλα βάνοντας δέσ ευση για την καταβολή των ενισχύσεων  

 

5.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Οι ε ενδυτές υ οχρεούνται το αργότερο εντός ηνός α ό την η ερο ηνία
αραλαβής του εγγράφου ε το ο οίο ειδο οιούνται για την καταρχήν έγκριση του

έργου να υ οβάλλουν στη ∆ο ή Στήριξης δύο εγγυητικές ε ιστολές τρα έζης καλής
εκτέλεσης του ε ενδυτικού σχεδίου για οσό ίσο ρος το του ε ιλέξι ου
κόστους του έργου εκάστη η ρώτη των ο οίων θα ε ιστρέφεται ε την βεβαίωση
υλο οίησης του του εγκριθέντος έργου η δε δεύτερη ε τη βεβαίωση
ολοκλήρωσης της ε ένδυσης  

Οι εγγυητικές ε ιστολές θα εκδίδονται υ έρ του Υ ουργείου Γεωργίας – ∆ιεύθυνση
Προγρα ατισ ού Γ ∆  
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6 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν  

 

Τα ε ενδυτικά σχέδια ου θα υ οβληθούν στα λαίσια του αρόντος ρογρά ατος

ετά την υ οβολή τους και εφόσον ληρούν τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στο

κεφάλαιο του αρόντος οδηγού εφαρ ογής αξιολογούνται σύ φωνα ε τα

κριτήρια ου ορίζονται και αναλύονται αρακάτω Η διαδικασία εξέταση και έγκρισης

της υ αγωγής των ε ενδυτικών σχεδίων θα γίνει σύ φωνα ε τα όσα ορίζονται στο

κεφάλαιο του αρόντος οδηγού  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙ Ν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Α Πλήρης και ορθή συ λήρωση του φακέλου υ οψηφιότητας 

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η ληρότητα και η ορθή συ λήρωση του φακέλου

υ οψηφιότητας ώστε να είναι δυνατή η δια όρφωση λήρους εικόνας του

εριεχο ένου του ε ενδυτικού σχεδίου και των στοιχείων ου α αιτούνται για την

αξιολόγησή του  

Α Ετοι ότητα υλο οίησης του ε ενδυτικού σχεδίου 

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται ο βαθ ός ετοι ότητας για την ά εση έναρξη υλο οίησης

της ε ένδυσης Στοιχεία ου θα εξεταστούν είναι η ύ αρξη των αναγκαίων ελετών

αδειών εγκρίσεων κ λ σε συνδυασ ό ε το χρόνο ου α αιτείται για την έκδοση

τους  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Β Ηλικία 

Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η ηλικία των φυσικών ροσώ ων του φορέα της

ε ένδυσης κατά το χρόνο υ οβολής της ρότασης Στις ερι τώσεις των ατο ικών

ε ιχειρήσεων βαθ ολογείται η ηλικία του ε ιχειρη ατία στις ερι τώσεις Νο ικών

Προσώ ων εταιριών βαθ ολογείται η ηλικία του ετόχου εταίρου ε το εγαλύτερο

οσοστό συ ετοχής στο ετοχικό εταιρικό κεφάλαιο Στην ερί τωση ίσων

οσοστών θα λα βάνεται υ όψη ο ικρότερος σε ηλικία έτοχος εταίρος  

Στις ερι τώσεις συνεταιρισ ών ε ιχειρήσεων του ευρύτερου ∆η όσιου Το έα
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∆η οτικές ε ιχειρήσεις και γενικότερα ε ιχειρήσεων η κερδοσκο ικού χαρακτήρα

σύλλογοι η κυβερνητικές οργανώσεις θεωρείται ότι υ άρχει διάρκεια και φυσική

συνέχεια και θα δίνεται η εγαλύτερη βαθ ολογία  

Το κριτήριο δεν εφαρ όζεται στην δράση  

Β Ε ιχειρη ατική ικανότητα του φορέα της ε ένδυσης 

Στο κριτήριο αυτό θα εξεταστεί ο βαθ ός της ικανότητας του φορέα της ε ένδυσης να

αντα οκριθεί στις α αιτήσεις και τη λειτουργία του ε ενδυτικού του σχεδίου Στοιχεία

ου θα συνεκτι ηθούν είναι η γνώση η ε ειρία η ε ιχειρη ατική δραστηριότητα η

νο ική ορφή καθώς και κάθε στοιχείο ου τεκ ηριώνει την ε ιχειρη ατική ικανότητα

του φορέα της ε ένδυσης  

Το κριτήριο δεν εφαρ όζεται στην δράση  

Β Τρό ος κάλυψης της Ιδιωτικής Συ ετοχής  

Εξετάζεται ο βαθ ός συ ετοχής του φορέα ε ίδια κεφάλαια στο χρη ατοδοτικό

σχή α της ε ένδυσης καθώς και η τεκ ηρίωση της κάλυψης της ίδιας συ ετοχής ε

την ύ αρξη ρευστών διαθεσί ων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους

εριουσιακών στοιχείων ου κρίνονται ότι ορούν να χρησι ο οιηθούν για την

κάλυψη της Στις εταιρίες θα εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης της συ ετοχής α ό

τα διαθέσι α κεφάλαια της εταιρίας ή α ό την δυνατότητα αύξησης του ετοχικού

κεφαλαίου  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Γ Σκο ι ότητα του ε ενδυτικού σχεδίου σε σχέση ε τις συνθήκες αγοράς και του

κλάδου στη εριοχή 

Εξετάζεται ο βαθ ός κάλυψης των αναγκών της εριοχής α ό το ε ενδυτικό σχέδιο

το νέο εριβάλλον ου δια ορφώνεται σε σχέση ε ε ιχειρήσεις του ίδιου κλάδου ο

ιλοτικός χαρακτήρας της ε ένδυσης καθώς και κάθε στοιχείο ου τεκ ηριώνει την

αναγκαιότητα της ε ένδυσης σε σχέση ε τις συνθήκες αγοράς στην εριοχή  

Γ Αξιο οίηση νέας τεχνολογίας 

Εξετάζεται ο βαθ ός αξιο οίησης νέων τεχνολογιών στην αραγωγική διαδικασία η

είσοδος νέας τεχνολογίας στην εριοχή η αξιο οίηση ευρεσιτεχνιών η

εξοικονό ηση ενέργειας κ λ  

Το κριτήριο αυτό δεν εφαρ όζεται στις δράσεις και  
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Γ Συ βατότητα του σχεδίου ε την το ική αράδοση και την αρχιτεκτονική

φυσιογνω ία της εριοχής 

Το κριτήριο αφορά στις ε ενδύσεις στον το έα των καταλυ άτων χώρων εστίασης

κ λ Εξετάζεται η συ βατότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων ε την το ική

αισθητική και αρχιτεκτονική της εριοχής η ανάδειξη αραδοσιακών ή διατηρητέων

καταλυ άτων η ανάδειξη των ιδιαίτερων ολιτισ ικών στοιχείων της εριοχής της

αραδοσιακής κουζίνας κ λ  

Γ Ρεαλιστικότητα και αξιο ιστία του κόστους του ε ενδυτικού σχεδίου 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και αξιο ιστία του κόστους της ε ένδυσης σε σχέση ε

τις τι ές και τις οσότητες των ε ι έρους στοιχείων του ροϋ ολογισ ού  

Ε ι λέον θα εξεταστεί η αναγκαιότητα του συνόλου των ροτεινό ενων κτιριακών

εγκαταστάσεων η δυνα ικότητα και το εύρος του ηχανολογικού εξο λισ ού σε

σχέση ε τις ραγ ατικές αραγωγικές δυνατότητες της ε ένδυσης καθώς και ο

ολοκληρω ένος χαρακτήρας κ λ  

Γ Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγρά ατος υλο οίησης της ε ένδυσης 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγρά ατος υλο οίησης της ε ένδυσης σε

σχέση ε το κόστος τους χρονικούς εριορισ ούς ου τίθενται για την ολοκλήρωση

της καθώς και η ορθολογική διατύ ωση των διακριτών τ η άτων των ε ι έρους

εργασιών  

Γ Βιωσι ότητα – Κερδοφορία της ε ένδυσης 

Εξετάζεται η βιωσι ότητα της ε ένδυσης την ε ό ενη ενταετία ε βάσει τα

ροσδοκώ ενα οικονο ικά α οτελέσ ατα και συνεκτι ώνται τα α οτελέσ ατα των

τριών τελευταίων χρήσεων σε υφιστά ενες ε ιχειρήσεις  

Το κριτήριο δεν εφαρ όζεται στη δράση  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆ ΕΠΙΠΤ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

∆ ∆η ιουργία ετήσιων ισοδύνα ων θέσεων α ασχόλησης 

Εξετάζεται η δη ιουργία ετήσιων ισοδύνα ων νέων θέσεων α ασχόλησης

ισθωτών και αυτοα ασχολού ενων ου ο φορέας της ε ένδυσης δεσ εύεται να

δη ιουργήσει σε συνάρτηση ε το ζητού ενο οσό της ∆η όσιας ε ιχορήγησης  

Α ό τον αριθ ό των νέων θέσεων α ασχόλησης αφαιρείται ο αριθ ός των

α ολυθέντων α ό το όνι ο ροσω ικό κατά το τελευταίο τετρά ηνο  
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Η διάρκεια της δέσ ευσης για την α ασχόληση των νέων θέσεων είναι ένα έτος ετά

την ολοκλήρωση της ε ένδυσης  

 

∆ Συ βολή στην ενίσχυση της το ικής οικονο ίας 

Εξετάζεται ο βαθ ός συ βολής της ε ένδυσης στην ενίσχυση της το ικής οικονο ίας

σε σχέση ε την αξιο οίηση το ικών όρων α υλών ροϊόντων και υ ηρεσιών τα

εσο ρόθεσ α και ακρο ρόθεσ α ολλα λασιαστικά α οτελέσ ατα η δυνατότητα

εταβιβασι ότητας των α οτελεσ άτων της ε ένδυσης και η ενδυνά ωση και

αναβίωση αραδοσιακών κλάδων της το ικής οικονο ίας  

∆ Συ βολή στην ροστασία και ανάδειξη του εριβάλλοντος 

Εξετάζεται η συ βολή τόσο στην ροστασία όσο και στην ανάδειξη του

εριβάλλοντος ου ροκύ τουν είτε α ό τα στοιχεία της ε ένδυσης κτιριακές και

ηχανολογικές εγκαταστάσεις έργα ροστασίας εριβάλλοντος όσο και α ό τις

δραστηριότητες ου θα ανα τυχθούν ετά την ολοκλήρωση της ε ένδυσης  

 

 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Θα δίνονται ρόσθετη ρι οδότηση έντε ονάδων για κάθε κατηγορία στις

αρακάτω ερι τώσεις  

1. Ο φορέας της ε ένδυσης είναι γυναίκα  

Η ρι οδότηση χορηγείται στις ερι τώσεις ου φορέας της ε ένδυσης είναι

γυναίκα Στις εταιρίες και τους συνεταιρισ ούς η ρόσθετη βαθ ολογία θα

δίνεται όταν το οσοστό συ ετοχής των γυναικών στο ετοχικό εταιρικό

κεφάλαιο είναι εγαλύτερο ή ίσο του και η διοίκηση διαχείριση ασκείται

α ό γυναίκα  

2. Ο φορέας της ε ένδυσης δεν έχει ε ιχορηγηθεί για ο οιοδή οτε ε ενδυτικό

σχέδιο στα λαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων  

Η ρι οδότηση χορηγείται στις ερι τώσεις ου ο υ οψήφιος ε ενδυτής

χρη ατοδοτείται για ρώτη φορά στα λαίσια κοινοτικών ή εθνικών

ενισχύσεων Στις ερι τώσεις εταιριών ου κά οιος α ό τους εταίρους ασκεί

αρε φερή δραστηριότητα και έχει χρη ατοδοτηθεί για την δραστηριότητα

αυτή στο αρελθόν δεν δίνεται η ρι οδότηση  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ Ν ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙ Ν 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΣΧΕ∆Ι Ν    
Α Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙ Ν ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
  7.9.1 7.9.2 7.9.3 
Α  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 20 15 15 

1 Πλήρης και ορθή συ λήρωση του φακέλου
υ οψηφιότητας 

5 5 5 

2 Ετοι ότητα υλο οίησης του ε ενδυτικού σχεδίου 15 10 10 

Β  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

30 30 10 

1 Ηλικία ε ενδυτή 5 5  
2 Ε ιχειρη ατική ικανότητα του φορέα της

ε ένδυσης γνώση ε ειρία κ λ  
15 15  

3 Τρό ος κάλυψης ιδιωτικής συ ετοχής 10 10 10 
Γ  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
30 30 45 

1 Σκο ι ότητα του ε ενδυτικού σχεδίου σε σχέση
ε της συνθήκες αγοράς και του κλάδου στη
εριοχή  

10 12 30 

2 Αξιο οίηση νέας τεχνολογίας  5  
3 Συ βατότητα του ε ενδυτικού σχεδίου ε την

το ική αράδοση και την αρχιτεκτονική
φυσιογνω ία της εριοχής  

7   

4 Ρεαλιστικότητα και αξιο ιστία του κόστους του
ε ενδυτικού σχεδίου 

5 5 10 

5 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγρά ατος
υλο οίησης της ε ένδυσης 

3 3 5 

6 Βιωσι ότητα - Κερδοφορία της ε ένδυσης 5 5  
∆  ΕΠΙΠΤ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 20 25 30 

1 ∆η ιουργία ετήσιων ισοδύνα ων θέσεων
α ασχόλησης 

10 10  

2 Συ βολή και ενίσχυση της το ικής οικονο ίας 5 10 30 
3 Συ βολή στη ροστασία του εριβάλλοντος 5 5  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  100 100 100 
     
 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΒΑΘΜΟΙ 

1 Φορέας της ε ένδυσης να είναι γυναίκα 5 5  
2 Ο υ οψήφιος ε ενδυτής δεν έχει ε ιχορηγηθεί για

άλλο ε ενδυτικό σχέδιο κατά τη τελευταία
ενταετία στα λαίσια κοινοτικών ή εθνικών

ενισχύσεων 

5 5  
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

1. Βαθ ολόγηση κριτηρίων  

Η βαθ ολόγηση των κριτηρίων γίνεται σύ φωνα ε τα αναφερό ενα στο κεφάλαιο

Ανάλυση Κριτηρίων ανάλογα ε τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της

ε ενδυτικής ρότασης 

Τα κριτήρια Β Β και ∆ υ ολογίζονται και βαθ ολογούνται ε τον τρό ο ου

αρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Ειδικός τρό ος υ ολογισ ού και βαθ ολόγησης

κριτηρίων  

2. Κλί ακα βαθ ολογίας  

Όλα τα κριτήρια βαθ ολογούνται ε την κλί ακα α ό - και ο βαθ ός αίνει σε

ακέραια ονάδα εκτός α ό το κριτήριο ∆ ∆η ιουργία νέων θέσεων α ασχόλησης

το ο οίο υ ολογίζεται ε αθη ατικό τύ ο  

Υ ολογισ ός τελικού βαθ ού κριτηρίου ΤΒΚ  

Ο τελικός βαθ ός του κάθε κριτηρίου ΤΒΚ ροκύ τει α ό τον αθη ατικό τύ ο

ΤΒΚ Βαθ ός κριτηρίου συντελεστή στάθ ισης  

Παράδειγ α εάν στο κριτήριο Α ο βαθ ός είναι δύο ε συντελεστή στάθ ισης

ο ΤΒΚ  

Υ ολογισ ός Συνολικής βαθ ολογίας Κριτηρίων ΣΒΚ  

Η συνολική βαθ ολογία κριτηρίων ΣΒΚ ροκύ τει ε το άθροισ α των τελικών

βαθ ών των κριτηρίων δηλαδή ΣΒΚ ΤΒΚ Α Α ∆ ∆  

Τα ε ενδυτικά σχέδια ου θα τεθούν υ ό αξιολόγηση θα ρέ ει να συ ληρώνουν κατ΄

ελάχιστο ε ί του συνόλου της βαθ ολογίας των κριτηρίων το της έγιστης

συνολικής βαθ ολογίας  

5 Υ ολογισ ός Τελικής βαθ ολογίας ρότασης ΤΒΠ  

Ο τελικός βαθ ός του κάθε ε ενδυτικού σχεδίου ΤΒΠ ροκύ τει α ό το άθροισ α

της Συνολικής Βαθ ολογίας Κριτηρίων ΣΒΚ και της ρι οδότησης  

∆ηλαδή ΤΒΠ ΣΒΚ ρι οδότηση 

Κατάταξη των ροτάσεων 

Η κατάταξη των ροτάσεων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της Τελικής Βαθ ολογίας

τους ΤΒΠ  
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ν ΚΡΙΤΗΡΙ Ν 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Β Ηλικία 

Κλί ακα ηλικίας Βαθ ός 

Μέχρι και ετών  3 

Α ό έως  2 

Α ό έως  1 

 

Β Τρό ος κάλυψης της Ιδιωτικής Συ ετοχής  

Ποσοστό κάλυψης ιδιωτικής

συ ετοχής α ό ιδίους όρους 

Βαθ ός 

Α ό ως  3 

Α ό ως  2 

Α ό το ελάχιστο υ οχρεωτικό του

συνολικού κόστους της ε ένδυσης έως

70% 

1 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆ ΕΠΙΠΤ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

∆ ∆η ιουργία νέων ετήσιων ισοδύνα ων θέσεων α ασχόλησης 

Ο βαθ ός υ ολογίζεται σύ φωνα ε τον ακόλουθο τύ ο 

1. Τελικός Βαθ ός Κριτηρίου ΤΒΚ Νέες Θέσεις Α ασχόλησης Αιτού ενο

Ποσό ∆η όσιας Ε ιχορήγησης σε €)]*40.000*συντελεστή στάθ ισης 

2. Στην ερί τωση ου το α οτέλεσ α του τύ ου είναι εγαλύτερη του

τίθεται ο βαθ ός  

3. Ο βαθ ός του κριτηρίου στρογγυλο οιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο 

 

Παράδειγ α Έστω ότι η αιτού ενη ∆η όσια Ε ιχορήγηση είναι 0.000 €, και η

δέσ ευση του ε ιχειρη ατία είναι ότι θα δη ιουργήσει νέες θέσεις εργασίας  

Τότε έχου ε  
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Στην ερί τωση των ε ενδυτικών ροτάσεων για τις ο οίες το οσό της ∆η όσιας

Ε ιχορήγησης είναι ικρότερο των € και δεν δη ιουργείται κα ία θέση

εργασίας τίθεται ο βαθ ός  
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7 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

Η ε ιχορήγηση της ε ένδυσης καταβάλλεται στον ε ενδυτή σε τρεις δόσεις ως εξής  

• Μετά την ολοκλήρωση του του εγκεκρι ένου φυσικού αντικει ένου της
ε ένδυσης και ετά α ό γρα τό αίτη α του ε ενδυτή ρος τη ∆ο ή Στήριξης
ραγ ατο οιείται ιστο οίηση του υλο οιηθέντος φυσικού αντικει ένου και

καταβάλλεται ρος τον ε ενδυτή το οσό το ο οίο αντιστοιχεί στη ∆η όσια
∆α άνη του φυσικού αντικει ένου ου τελικά ιστο οιείται  

• Μετά την ολοκλήρωση του του εγκεκρι ένου φυσικού αντικει ένου της
ε ένδυσης και ετά α ό γρα τό αίτη α του ε ενδυτή ρος τη ∆ο ή Στήριξης
ραγ ατο οιείται η δεύτερη ιστο οίηση του υλο οιηθέντος φυσικού

αντικει ένου και καταβάλλεται ρος τον ε ενδυτή το οσό το ο οίο αντιστοιχεί
στη ∆η όσια ∆α άνη του νέου φυσικού αντικει ένου ου υλο οιήθηκε ετά την
ραγ ατο οίηση της ρώτης ιστο οίησης  

• Το υ όλοι ο της ε ιχορήγησης ου δεν ορεί να είναι ικρότερο του της
εγκεκρι ένης ενίσχυσης καταβάλλεται στον ε ενδυτή ετά την ολοκλήρωση του
έργου και την ιστο οίηση του συνολικού υλο οιηθέντος φυσικού αντικει ένου. 

Σε ερί τωση ου υ άρχει είωση του ε ιλέξι ου τελικού κόστους σε σχέση ε το

ροβλε ό ενο αρχικό ε ιλέξι ο κόστος θα ειώνονται αναλογικά και τα οσά των

ενισχύσεων 

Μείωση των ροβλε ό ενων βασικών εγεθών της ε ένδυσης ε βαδά όγκοι

δυνα ικότητες θα ε ιφέρει αναλογική είωση των οσών ενίσχυσης ανεξάρτητα αν

ο ροϋ ολογισ ός δια ορφώνεται σε ε ί εδα ανώτερα α ό τα ροβλε ό ενα  

Τα έργα ρέ ει να εκτελούνται χωρίς αρεκκλίσεις α ό τις εγκεκρι ένες αρχικές ή

τρο ο οιη ένες ελέτες Στην ερί τωση τρο ο οίησης ροηγείται η έγκρισή της

και ακολουθεί η καταβολή των ενισχύσεων  
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8 

ΥΠΟΧΡΕ ΣΕΙΣ Τ Ν ΕΠΕΝ∆ΥΤΏΝ –  
ΚΥΡ ΣΕΙΣ 

 

1. Ο ε ενδυτής οφείλει να εκτελέσει την ε ένδυση σύ φωνα ε τα όσα
ροβλέ ονται στην αίτηση ου υ οβλήθηκε στη ∆ο ή Στήριξης και εγκρίθηκε

και έσα στα χρονικά εριθώρια ου ροσδιορίζονται στον αρόντα Οδηγό
Εφαρ ογής  

2. Ο ε ενδυτής υ οχρεούται  

α  Να ενη ερώνει α αραιτήτως για την ακριβή η ερο ηνία έναρξης των
εργασιών τη ∆ο ή Στήριξης  

β  Να υ οβάλλει στη ∆ο ή Στήριξης την οριστική ελέτη του έργου οικοδο ική
ελέτη και εγκεκρι ένα α ό την αρ όδια ολεοδο ία σχέδια ροκει ένου αυτή
να διευκολύνεται στις εργασίες εφ όσον αυτή α αιτείται  

γ  Να αρέχει κάθε σχετική ληροφόρηση ροκει ένου να διευκολύνει τις
υ ηρεσίες ου αρακολουθούν την εκτέλεση του έργου του  

δ  Να α οδέχεται τον έλεγχο ροσκο ίζοντας ο οιαδή οτε αραστατικά
ζητηθούν και να αρέχει ρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία α ό τα
αρ όδια εντεταλ ένα όργανα του Κράτους και της Ε Ε  

ε  Να τηρεί τις υ οχρεώσεις του για δη οσιότητα ό ως αυτές ροβλέ ονται
στον κανονισ ό Ε Ε  

ζ Να διευκολύνει τους ε λεκό ενους φορείς του ρογρά ατος σε ότι αφορά
σε θέ ατα ροβολής και δη οσιότητάς του λήψη φωτογραφιών
καταχωρήσεις σε ΜΜΕ συ ετοχή σε εκθέσεις κ λ  

Φορείς οι ο οίοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ροκει ένου να ε ιτύχουν
την ε ιχορήγησή τους α εντάσσονται α ό το ρόγρα α και α οκλείονται για
διάστη α έως ετών α ό κάθε ορφής ενισχύσεις ροσανατολισ ού  

Το ελάχιστο οσοστό υ οχρεωτικής συ ετοχής του φορέα ε ίδια κεφάλαια ό ως
καθορίζεται στην α όφαση υ αγωγής του άρθρου θα αναλίσκεται κατά
ροτεραιότητα για την αντι ετώ ιση των ρώτων δα ανών του έργου  

Κάθε δυνητικός ε ενδυτής έχει δικαίω α να υ οβάλει κατ ανώτατο όριο ένα
ε ενδυτικό σχέδιο και όνο σε ία ∆ο ή Στήριξης σε κάθε κύκλο ροκήρυξης του
κάθε Μέτρου Η υ οβολή ερισσότερων της ία υ οβολής α ό τον ίδιο υ οψήφιο
καθιστά όλες τις υ οβληθείσες ροτάσεις του αυτοδίκαια άκυρες  
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Ο ε ενδυτής υ οχρεούται στην τήρηση των όρων της α όφασης υ αγωγής Σε
ερί τωση η τήρησης των όρων αυτών ο Υ ουργός Γεωργίας εκδίδει α όφαση

ανάκλησης της υ αγωγής και ερικής ή ολικής ε ιστροφής των οσών της δη όσιας
ε ιχορήγησης Είναι δυνατή η ανάκληση της α όφασης υ αγωγής ετά α ό αίτη α
του ε ενδυτή σύ φωνα ε τις διατάξεις της ΚΥΑ  

Αίτη α τρο ο οίησης της α όφασης υ αγωγής ου αφορά σε αύξηση του
εγκριθέντος ροϋ ολογισ ού της ε ένδυσης α αγορεύεται  

Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσ εύεται να ην ετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια
ή άλλη γεωγραφική ενότητα εκτός αυτής στην ο οία του έχει χορηγηθεί η ε ένδυση
∆εσ εύεται ε ίσης να ην εταβάλει τη χρήση της ενισχυό ενης ε ένδυσης για
χρονικό διάστη α έντε ετών ετά την ολοκλήρωση της ενισχυό ενης ε ένδυσης
Σε ερί τωση ου ο ε ενδυτής κατά τη διάρκεια της ενταετίας ετά την ολοκλήρωση
της ε ένδυσης αύσει τη λειτουργία του ή εγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια ή
γεωγραφική ενότητα ή εταβάλλει τη χρήση της ενισχυό ενης ε ένδυσης
υ οχρεούται σε αναλογική ε ιστροφή του οσού της δη όσιας ε ιχορήγησης  

Α αγορεύεται η εταβίβαση αγίων εριουσιακών στοιχείων της ε ένδυσης ου
έχουν ε ιχορηγηθεί έχρι τη συ λήρωση ενταετίας α ό την ολοκλήρωσή της α ό
την οριστική αραλαβή του α ό την αρ όδια ε ιτρο ή εκτός εάν αυτά έχουν
αντικατασταθεί α ό άλλα τουλάχιστον ισοδυνά ου α οτελέσ ατος Σε αντίθετη
ερί τωση ε ιβάλλεται ολική ή ερική ανάκληση της α όφασης έγκρισης και η

ε ιστροφή της καταβληθείσας ε ιχορήγησης Α αγορεύεται ε ίσης η εκ ίσθωση
αγίων στοιχείων της ε ένδυσης για το ίδιο χρονικό διάστη α  

Α ό την η ερο ηνία έκδοσης της α όφασης ολοκλήρωσης της ε ένδυσης και για
χρονικό διάστη α ενός έτους ο ε ενδυτής έχει την υ οχρέωση διατήρησης των
δη ιουργη ένων νέων θέσεων α ασχόλησης ό ως αυτές ροβλέ ονται στην
α όφαση υ αγωγής Σε αντίθετη ερί τωση ε ιβάλλεται αναλογική ε ιστροφή της
δη όσιας ε ιχορήγησης ε α όφαση του Υ ουργού Γεωργίας  

Η δη όσια ε ιχορήγηση ου καταβάλλεται στον ε ενδυτή δεν ε ιτρέ εται να
εκχωρείται σε τρίτους Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση σε ιστωτικό ίδρυ α για
την αροχή βραχυ ρόθεσ ου δανείου ισό οσου της εκχωρού ενης ε ιχορήγησης
υ ό την ροϋ όθεση ότι αυτό χρησι ο οιείται α οκλειστικά για την ραγ ατο οίηση
της ε ένδυσης  

Ο οιαδή οτε ε ιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων οσών δη όσιας
ε ιχορήγησης γίνεται εντόκως α ό την η ερο ηνία καταβολής τους σύ φωνα ε τις
διατάξεις του Κώδικα ∆η οσίων Εσόδων  
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9 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Τ Ν ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ Ν ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ν ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚ Ν ΠΡΟΤΑΣΕ Ν 

 

 

∆ΟΜΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΟΜΗ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Προετοιµασία 

Φακέλου Υποψηφιότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

∆ΟΜΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΟΜΗ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Απόφαση  
Ένταξης 
Υπουργού

Απόρριψη

Λήψη επιστολής 
µε τους λόγους 
απόρριψης

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠ ΑΑΑΥ»

Γνωµοδοτική 
Επιτροπή 
Αξιολόγησης

Τ∆Ε Υποέργου / Ένταξη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ

Υποβολή
Φακέλου Υποψηφιότητας

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Πίνακας Ε ιλέξι ων Κλάδων 
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Στο λαίσιο του Μέτρου ε ιλέξι ες είναι οι ε ενδύσεις οι ο οίες εντάσσονται στις
κατηγορίες ου εριγράφονται στο κεφάλαιο του Οδηγού Εφαρ ογής Οι βασικοί
κλάδοι και υ οκλάδοι σύ φωνα ε τη Στατιστική Ταξινό ηση των Κλάδων
Οικονο ικής ∆ραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υ ηρεσίας της Ελλάδος είναι
οι ακόλουθοι  

 

Κ ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

141 Λατο εία λίθων για οικοδο ικές χρήσεις 

153.3 Παρασκευή ζαχαρωδών ροϊόντων α ό φρούτα και λαχανικά 

155.2 Παρασκευή αγωτών 

158.1 Αρτο οιϊα αραγωγή νω ών ειδών ζαχαρο λαστικής 

158.5 Παραγωγή ακαρονιών λαζανιών κουσκούς και αρό οιων αλευροειδών

ροϊόντων 

158.6 Ε εξεργασία τσαγιού και καφέ 

158.7 Παραγωγή αρτυ άτων και καρυκευ άτων 

159.1 Παραγωγή α οσταγ άτων αλκοολούχων οτών 

159.2 Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης α ό υλικά ου υφίστανται ζύ ωση 

159.6 Ζυθο οιΐα 

159.7 Παραγωγή βύνης 

159.8 Παραγωγή εταλλικών νερών και αναψυκτικών 

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

18 Κατασκευή ειδών ένδυσης κατεργασία και βαφή γουναρικών 

19 Κατεργασία και δέψη δέρ ατος κατασκευή ειδών ταξιδίου τσαντών ειδών

σελο οιΐας ειδών σαγ ατο οιΐας και υ οδη άτων 

20 Βιο ηχανία ξύλου και κατασκευή ροϊόντων α ό ξύλο και φελό εκτός α ό

τα έ ι λα κατασκευή ειδών καλαθο οιΐας και σ αρτο λεκτικής 

212.1 Κατασκευή κυ ατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας α ό

χαρτί και χαρτόνι 

212.3 Κατασκευή ειδών χαρτο ωλείου 

221.9 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

222.9 Άλλες δραστηριότητες συναφείς ε την εκτύ ωση 

241.2 Παραγωγή χρωστικών υλών 

245.1 Παραγωγή σα ουνιών και α ορρυ αντικών ροϊόντων καθαρισ ού και

στίλβωσης 

245.2 Παραγωγή αρω άτων και αρασκευασ άτων καλλω ισ ού 

246.3 Παραγωγή αιθερίων ελαίων 

263 Κατασκευή κερα ικών λακιδίων και κυβολίθων 

265.1 Παραγωγή τσι έντου 

266.2 Κατασκευή δο ικών ροϊόντων α ό γύψο 
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Κ ∆ΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

267 Κο ή ορφο οίηση και κατεργασία λίθων 

285 Κατεργασία και ε ικάλυψη ετάλλων γενικές ηχανολογικές εργασίες ου

εκτελούνται έναντι α οιβής ή βάσει σύ βασης 

286 Κατασκευή ειδών αχαιρο οιϊας εργαλείων και σιδηρικών 

287 Κατασκευή άλλων εταλλικών ροϊόντων 

29 Κατασκευή ηχανη άτων και ειδών εξο λισ ού α κ  

36 Κατασκευή ε ί λων λοι ές βιο ηχανίες 

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

633 ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών ρακτορείων και ε ιχειρήσεων οργανω ένων

εκδρο ών δραστηριότητες αροχής τουριστικής βοήθειας 

748.2 ∆ραστηριότητες συσκευασίας 

930.2 ∆ραστηριότητες κο ωτηρίων κουρείων 

923 Άλλες δραστηριότητες θεά ατος 

925 ∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών αρχειοφυλακείων ουσείων και λοι ές

ολιτιστικές δραστηριότητες 

926 Αθλητικές δραστηριότητες 

927.2 Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες α κ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΚΥΑ Προσδιορισ ός των λειτουργικών ορφών και
τάξεων τουριστικών καταλυ άτων και λοι ών τουριστικών
εγκαταστάσεων ου εντάσσονται στα Ε Π αρ οδιότητας του Υ
Γεωργίας και των ΠΕΠ κατά τη Γ Προγρα ατική Περίοδο ως
εγκαταστάσεις ανά τυξης Αγροτουρισ ού» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕ ΡΓΙΑΣ    Αριθ Πρωτ  

ΓΕΝ ∆ ΝΣΗ ΕΓΓ ΕΡΓ Ν Γ ∆      

∆ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ∆ Αριθ Α όφασης  

TMHMA ∆  

ΠΛΗΡ ΤΑΤΣΗ Ε  

ΤΗΛ     

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ      

∆ ΝΣΗ Α΄ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ  Προσδιορισ ός των λειτουργικών ορφών και τάξεων

των τουριστικών καταλυ άτων και λοι ών τουριστικών εγκαταστάσεων

ου είναι δυνατό να εντάσσονται στα Ε ιχειρησιακά Προγρά ατα

αρ οδιότητας Υ ουργείου Γεωργίας και τα Περιφερειακά

Ε ιχειρησιακά Προγρά ατα ΠΕΠ κατά την Γ΄ Προγρα ατική

Περίοδο ως εγκαταστάσεις ανά τυξης Αγροτικού Τουρισ ού  

  

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕ ΡΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υ όψη  

1. τις διατάξεις  

α του ν δ ερί αροχής οικονο ικών ενισχύσεων στη γεωργική

κτηνοτροφική δασική και αλιευτική αραγωγή Α ό ως τρο ο οιήθηκε ε

τους ν Α Α και Α  
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β του άρθρου Α του ν Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα Α΄

ό ως το άρθρο αυτό ροστέθηκε ε το άρθρο του ν Ρύθ ιση του

θεσ ού των Ε ι ελητηρίων τρο ο οίηση διατάξεων του ν για τον

εκσυγχρονισ ό των ε αγγελ ατικών οργανώσεων των ε όρων βιοτεχνών και

λοι ών ε αγγελ άτων και άλλες διατάξεις Α και τρο ο οιήθηκε ε την αρ

2α του άρθρου του ν Περιορισ ός και βελτίωση της

α οτελεσ ατικότητας των κρατικών δα ανών και άλλες διατάξεις Α  

γ του άρθρου αρ του ν Ανα όρφωση της ά εσης φορολογίας και

άλλες διατάξεις Α  

δ του ν Ενισχύσεις ιδιωτικών ε ενδύσεων για την οικονο ική και

εριφερειακή ανά τυξη της χώρας και άλλες διατάξεις Α  

ε του άρθρου αρ του του ν Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί ων και

άλλες ρυθ ίσεις του ΥΠ Ανά τυξης Α  

στ του Π ∆ τος ε αριθ για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών

καταλυ άτων σε κατηγορίες ε σύστη α αστέρων και τεχνικές ροδιαγραφές αυτών

Α  43). 

ζ του Π ∆ τος ε αριθ για την κατάταξη ενοικιαζο ένων δω ατίων και

ενοικιαζο ένων δια ερισ άτων σε κατηγορίες ε το σύστη α των κλειδιών Α  

η του Π ∆ τος ε αριθ ερί τουριστικών καταλυ άτων εντός αραδοσιακών

κτισ άτων Α’ 10) 

2. τους κανονισ ούς  

α καν ΕΚ του Συ βουλίου ερί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά

Τα εία  

β καν ΕΚ του Συ βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανά τυξης α ό

το Ευρω αϊκό Γεωργικό Τα είο Προσανατολισ ού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ και για

την τρο ο οίηση και κατάργηση ορισ ένων κανονισ ών  

γ καν και της Ε ιτρο ής της Ε Κ για την εφαρ ογή των άρθρων

της συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος ση ασίας και ρος τις ικρές

και εσαίες ε ιχειρήσεις  
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3. την οδηγία ε αριθ  

4. την αριθ α όφαση των Υ ουργών Εθνικής Οικονο ίας

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆η ΄Εργων και Ανά τυξης Καθορισ ός

τ η άτων της Ε ικράτειας στα ο οία δεν έχουν εφαρ ογή τα κίνητρα

ε ιχορήγησης και ε ιδότησης τόκων καθώς και ε ιδότησης χρη ατοδοτικής

ίσθωσης του ν για τις ε ενδύσεις ίδρυσης και ε έκτασης

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων  

5. την αριθ α όφαση των Υ ουργών Εσωτερικών ∆η όσιας

∆ιοίκησης και Α οκέντρωσης Εθνικής Οικονο ίας και Οικονο ικών και

Γεωργίας για τα καθεστώτα ενισχύσεων του κοινοτικού λαισίου στήριξης

2000- για ε ενδύσεις στις γεωργικές εκ εταλλεύσεις  

6. την αριθ Ε α όφαση της Ε Ε για την έγκριση του Ε Π

Αγροτική Ανά τυξη – Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου  

7. την αριθ Ε -11- α όφαση της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής ε

την ο οία εγκρίθηκε το Ε Π Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+. 

8. τα εγκεκρι ένα α ό την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή Περιφερειακά Ε ιχειρησιακά

Προγρά ατα Π Ε Π  

9. την αριθ ΥΠΕΘΟ ΕΙ∆ ΕΟΤ α όφαση του

Υφυ ουργού Εθνικής Οικονο ίας Μέτρα για την ελεγχό ενη τουριστική

ανά τυξη και την αναβάθ ιση της τουριστικής ροσφοράς εριοχών της

Χώρας Καθορισ ός εριοχών ελέγχου τουριστικής ανά τυξης ό ως

τρο ο οιήθηκε και σή ερα ισχύει  

10. την αριθ κοινή α όφαση του Πρωθυ ουργού και Υ ουργού

Ανά τυξης Ανάθεση αρ οδιοτήτων στους Υφυ ουργούς Ανά τυξης

Αλέξανδρο Καλαφάτη Χρήστο Θεοδώρου και ∆η ήτριο Γεωργακό ουλο  

11. το γεγονός ότι α ό την εφαρ ογή της αρούσας δεν ροκαλείται δα άνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋ ολογισ ού  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

Αρθρο  

Πεδίο εφαρ ογής  

 

Παρε βάσεις Αγροτικού Τουρισ ού ορούν να υλο οιηθούν στο

λαίσιο των ακόλουθων Ε ιχειρησιακών Προγρα άτων  

Α  Ε Π Αγροτική Ανά τυξη και Ανασυγκρότηση της Υ αίθρου  

και ειδικότερα στα έτρα ∆ιαφορο οίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων

ου σχετίζονται ε τη γεωργία για να αρασχεθεί η δυνατότητα δη ιουργίας

ολλα λών δραστηριοτήτων και η α όκτηση εναλλακτικών εισοδη άτων και

Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων  

Β Ε Π Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ και ειδικότερα στο

λαίσιο του έτρου Ενισχύσεις σε ε ενδύσεις – Στήριξη στην

ε ιχειρη ατικότητα  

Γ   Περιφερειακά Ε ιχειρησιακά Προγρά ατα και ειδικότερα στο

λαίσιο των Ολοκληρω ένων Προγρα άτων Ανά τυξης Αγροτικού Χώρου

και στο Πρόγρα α Πολυα ασχόλησης στη γεωργική εκ ετάλλευση σε

εφαρ ογή του κεφ ΣΤ΄ της αριθ ΚΥΑ ό ως αυτή ισχύει κάθε φορά  

   

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Λειτουργικές ορφές και τάξεις τουριστικών καταλυ άτων 

 

Άρθρο  

Ίδρυση νέων κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων 

 

Οι λειτουργικές ορφές και τάξεις νέων τουριστικών καταλυ άτων ου

ενισχύονται στα λαίσια των έτρων και δράσεων ανά τυξης Αγροτικού Τουρισ ού

των ρογρα άτων του Κεφαλαίου Α είναι δυνατόν να είναι οι ακόλουθες  

 

Α  Παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια Πρόκειται για ε ισκευή

α οκατάσταση αραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και ετατρο ή τους σε

τουριστικά καταλύ ατα σε εφαρ ογή αρχιτεκτονικής ελέτης ου συντάσσεται
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σύ φωνα ε τα οριζό ενα στο Π ∆ ΦΕΚ Α και την αρ

ΦΕΚ Β α όφαση του Γενικού Γρα ατέα του

Ε Ο Τ  

Τα ανωτέρω κτίσ ατα ρέ ει να είναι χαρακτηρισ ένα ως αραδοσιακά ή

διατηρητέα α ό τις αρ όδιες κατά τό ους Υ ηρεσίες του Υ ΠΕ Χ ∆ Ε ή του

ΥΠ ΠΟ  

    

Β Ξενοδοχεία κλασσικού τύ ου και αστέρων Πρόκειται για

ορφή ξενοδοχείου ου εριλα βάνει κοινόχρηστους χώρους υ οδοχής

αρα ονής εστίασης και αναψυχής ελατών υ νοδω άτια λουτρά και

βοηθητικούς χώρους  

Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις σχετικές ροδιαγραφές ου

ροβλέ ονται στο Π ∆ ΦΕΚ Α  

Ο ελάχιστος α αιτού ενος αριθ ός δω ατίων είναι  

 

Γ Ξενοδοχεία τύ ου MOTEL και αστέρων Πρόκειται για

ξενοδοχεία ου εριλα βάνουν κοινόχρηστους χώρους υ οδοχής αρα ονής

εστίασης και αναψυχής ελατών υ νοδω άτια ε ιδιαίτερα λουτρά και

βοηθητικούς χώρους Τα ξενοδοχεία τύ ου MOTEL ιδρύονται εφόσον η

σχετική χρήση ε ιτρέ εται α ό τις κεί ενες διατάξεις είτε εκτός σχεδίου αλλά

εντός ΖΟΕ είτε εκτός σχεδίου εκτός οικισ ών και γενικά εκτός κατοικη ένων

εριοχών ή στις αρυφές τέτοιων εριοχών αλλά α αραιτήτως ε ί οδικών

αρτηριών εγάλης κυκλοφορίας ου ενώνουν εγάλα αστικά ή τουριστικά

κέντρα και ε φανίζουν ση αντική κίνηση αυτοκινήτων εθνικό και ε αρχιακό

δίκτυο Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις σχετικές ροδιαγραφές και

διαδικασίες ου ροβλέ ονται στο Π ∆ ΦΕΚ Α  

Ο ελάχιστος α αιτού ενος αριθ ός δω ατίων είναι  

 

∆ Ξενοδοχεία τύ ου ε ι λω ένων δια ερισ άτων και

αστέρων   

Πρόκειται για ξενοδοχεία ου διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους υ οδοχής και

αρα ονής ελατών βοηθητικούς χώρους και εριλα βάνουν δια ερίσ ατα

ενός δύο ή ερισσοτέρων κύριων χώρων ε λήρες λουτρό και ικρό

αγειρείο Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις σχετικές ροδιαγραφές και

διαδικασίες ου ροβλέ ονται στο Π ∆ ΦΕΚ Α  

Ο ελάχιστος α αιτού ενος αριθ ός δω ατίων ανέρχεται σε  
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Ε Τουριστικές ε ι λω ένες ε αύλεις και τουριστικές ε ι λω ένες κατοικίες
Οι Τουριστικές ε ι λω ένες ε αύλεις είναι ονόροφες ή δυόροφες ονοκατοικίες

ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής ορφής ου έχουν ανεξάρτητη και ά εση εξωτερική

ροσ έλαση ιδιωτικότητα και αρουσιάζουν αυτοτέλεια οικο έδου και κτίσ ατος

ό ου ανήκει α οκλειστικά και ο δια ορφω ένος κή ος  

Οι Τουριστικές ε ι λω ένες κατοικίες είναι ε ονω ένες ή σε σειρά ή σε

συγκρότη α ονόροφες ή δυόροφες κατοικίες ου έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας

ανεξάρτητη εξωτερική ροσ έλαση και ιδιωτικότητα  

Η ίδρυσή τους γίνεται σύ φωνα ε τις σχετικές ροδιαγραφές και διαδικασίες ου

ροβλέ ονται στην αριθ ΦΕΚ Β α όφαση του ΕΟΤ  

Ο ελάχιστος α αιτού ενος αριθ ός κλινών ανέρχεται σε  

 

ΣΤ Ενοικιαζό ενα δω άτια κλειδιών   

Πρόκειται για ενοικιαζό ενα δω άτια σε συγκρότη α έχρι δω ατίων

ου ιδρύονται ε βάση τις ροδιαγραφές ου ορίζονται στο Π ∆ ΦΕΚ

Α  

Ο έγιστος δυνατός αριθ ός δω ατίων είναι ενώ ο ελάχιστος

α αιτού ενος αριθ ός δω ατίων είναι  ε αντίστοιχο αριθ ό κλινών  

 

Ζ Ενοικιαζό ενα ε ι λω ένα δια ερίσ ατα κλειδιών Πρόκειται

για ενοικιαζό ενα ε ι λω ένα δια ερίσ ατα σε συγκρότη α έχρι δω ατίων

ου ιδρύονται ε βάση τις ροδιαγραφές ου ορίζονται στο Π ∆ ΦΕΚ

Α  

Ο έγιστος δυνατός αριθ ός δω ατίων είναι ενώ ο ελάχιστος

α αιτού ενος αριθ ός δω ατίων είναι  ε αντίστοιχο αριθ ό κλινών  

Άρθρο  

Περιορισ οί στη χωροθέτηση και τις τάξεις τουριστικών καταλυ άτων 

Η ίδρυση τουριστικών καταλυ άτων του ροηγου ένου άρθρου υ όκειται

στους ακόλουθους όρους και εριορισ ούς: 

α Η ετατρο ή χαρακτηρισ ένων αραδοσιακών ή διατηρητέων κτισ άτων σε

τουριστικά καταλύ ατα ενισχύεται κατά ροτεραιότητα στις εριοχές

εφαρ ογής των ρογρα άτων χωρίς κανένα ε ι λέον εριορισ ό  

β Για όλες τις λοι ές λειτουργικές ορφές καταλυ άτων του άρθρ ισχύουν οι

εριορισ οί ου ροβλέ ονται στην ε αριθ ΥΠΕΘΟ ΕΙ∆

ΕΟΤ ΦΕΚ Β α όφαση του Υφυ ουργού Εθνικής Οικονο ίας

Μέτρα για την ελεγχό ενη τουριστική ανά τυξη και την αναβάθ ιση της
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τουριστικής ροσφοράς εριοχών της Χώρας Καθορισ ός εριοχών Ελέγχου

Τουριστικής Ανά τυξης ό ως αυτή τρο ο οιήθηκε και ισχύει σή ερα  

γ Σε οικό εδα ή γή εδα ευρισκό ενα σε α όσταση ικρότερη των χλ α ό

τις ακτές είναι δυνατή η ίδρυση όνο κυρίων ξενοδοχειακών καταλυ άτων

ξενοδοχεία κλασσικού τύ ου ξενοδοχεία τύ ου Motel ξενοδοχεία τύ ου

ε ι λω ένων δια ερισ άτων τουριστικών ε ι λω ένων ε αύλεων

τουριστικών ε ι λω ένων κατοικιών καθώς και ετατρο ή αραδοσιακών ή

διατηρητέων κτιρίων σε καταλύ ατα  

δ Σε αραδοσιακούς οικισ ούς εκτός α ό τη ετατρο ή σε κατάλυ α

αραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων είναι δυνατή η ίδρυση όνο ξενοδοχείων

κλασσικού τύ ου και ε ι λω ένων δια ερισ άτων τουριστικών ε ι λω ένων

ε αύλεων και τουριστικών ε ι λω ένων κατοικιών λα βανο ένων υ όψη των

εριορισ ών του εδαφίου β  

ε Η κατασκευή ενοικιαζο ένων ε ι λω ένων δω ατίων και ενοικιαζο ένων

ε ι λω ένων δια ερισ άτων είναι δυνατή τηρου ένων σωρευτικά και των

εριορισ ών των εδαφίων β γ και δ του αρόντος άρθρου όνο σε οικό εδα

ου βρίσκονται εντός σχεδίου εντός οικισ ών ροϋφιστά ενων του ή

εντός οριοθετη ένων οικισ ών ε ληθυσ ό κάτω των κατοίκων Τα

οικό εδα αυτά θα ρέ ει ε ί λέον να βρίσκονται εκτός των εριοχών ου

ορίζονται στην ΚΥΑ των Υ ουργών Εθνικής Οικονο ίας Ανά τυξης και

ΠΕΧ ∆Ε ΦΕΚ Β  

 

 

 

Άρθρο  

Ε έκταση κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων  

 

Ενισχύεται η ε έκταση κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών καταλυ άτων ου

ήδη λειτουργούν νό ι α ε ειδικό σή α λειτουργίας εφόσον ανήκουν στις

λειτουργικές ορφές και τάξεις του άρθρου της αρούσας και όνον υ ό τους

όρους και εριορισ ούς του άρθρου  
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Άρθρο  

Ποιοτικός εκσυγχρονισ ός κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών

καταλυ άτων  

 

1.-Ενισχύεται ο οιοτικός εκσυγχρονισ ός κύριων και η κύριων ξενοδοχειακών

καταλυ άτων ου ήδη λειτουργούν νό ι α ε ειδικό σή α λειτουργίας

ανεξαρτήτως λειτουργικής ορφής και τάξης  

 

2.  Η χορήγηση της ενίσχυσης είναι δυνατή εφόσον ε την ολοκλήρωση των

σχετικών έργων εργασιών και ρο ηθειών ου συνιστούν τον οιοτικό

εκσυγχρονισ ό τα καταλύ ατα κατατάσσονται σε λειτουργικές ορφές και τάξεις

του άρθρου της αρούσας και όνο Η δυνατότητα ετατρο ής της

λειτουργικής ορφής και η δυνατότητα κατά τάξη ροαγωγής των

καταλυ άτων ου δεν συγκαταλέγονται στο άρθρο βεβαιώνεται α ό την

αρ όδια υ ηρεσία του ΕΟΤ ή της οικείας Περιφέρειας η ο οία και εγκρίνει την

τρο ο οιητική αρχιτεκτονική ελέτη για τη ετατρο ή της λειτουργικής ορφής

ή και την ροαγωγή κατά τάξη Η βεβαίωση της εν λόγω δυνατότητας

ετατρο ής λειτουργικής ορφής ή και ροαγωγής κατά τάξη και η έγκριση της

τρο ο οιητικής αρχιτεκτονικής ελέτης ό ου α αιτείται α οτελούν

ροϋ όθεση για την χορήγηση ενίσχυσης των ε ενδύσεων οιοτικού

εκσυγχρονισ ού στα οικεία ρογρά ατα εφόσον ρόκειται για καταλύ ατα

ου δεν συγκαταλέγονται στην α αρίθ ηση του άρθρ του αρόντος

Κεφαλαίου  

  

Κεφάλαιο Γ΄ 

Άρθρο  

Λοι ά καταλύ ατα και άλλες Τουριστικές Εγκαταστάσεις 

 

Ενισχύεται η ίδρυση και ε έκταση οργανω ένων τουριστικών

κατασκηνώσεων Β΄ τάξης και άνω σύ φωνα ε τις ροδιαγραφές και

διαδικασίες ου ροβλέ ονται στην αριθ ΦΕΚ β α όφαση

του ΕΟΤ Ε ίσης ενισχύεται ο οιοτικός εκσυγχρονισ ός τέτοιων

κατασκηνώσεων ου λειτουργούν νό ι α ε ειδικό σή α λειτουργίας

ανεξάρτητα α ό τάξη  



 

Ε Π ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ -2006»  
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ  

53 

Ε ενδύσεις ίδρυσης ή ε έκτασης οργανω ένων τουριστικών κατασκηνώσεων

Β΄ τάξης ορούν να υλο οιηθούν σε οικό εδα - γή εδα τα ο οία βρίσκονται

σε α όσταση εγαλύτερη των χιλ α ό ακτές Τουριστικές κατασκηνώσεις Α΄

τάξης ορούν να υλο οιηθούν ο ουδή οτε ορούν να χωροθετηθούν  

 

Λοι ές τουριστικές εγκαταστάσεις ου εριγράφονται στην αριθ

ΦΕΚ Β α όφαση του ΕΟΤ υλο οιούνται σύ φωνα ε τις διατάξεις της

α όφασης αυτής και τις λοι ές διατάξεις της εθνικής νο οθεσίας  

 

Κεφάλαιο ∆΄ 

Άρθρο  

Νό ι ες εγκρίσεις και άδειες 

 

Όλες οι ενισχύσεις των ροηγου ένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού

χορηγούνται υ ό τον όρο ότι έχει ροηγηθεί η τήρηση των νό ι ων

διαδικασιών και η λήψη των νο ί ων αδειών για την ίδρυση ε έκταση και

εκσυγχρονισ ό των αντίστοιχων καταλυ άτων και λοι ών εγκαταστάσεων α ό

τους αρ όδιους φορείς  

 

Η αρούσα να δη οσιευθεί στην Εφη ερίδα της Κυβέρνησης  

 

      

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕ ΡΓΙΑΣ   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

   

ΓΕ ΡΓΙΟΣ ∆ΡΥΣ    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ ΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 


