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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το τοπικό πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε περιοχές των δύο ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Το σύνολο της
προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή, πεδινή ή μειονεκτική (σύμφωνα
με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ) και παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς τον γεωγραφικό και
οικονομικοκοινωνικό της χαρακτήρα. Γενικώς η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται


από ορεινούς όγκους στην ενδοχώρα στους οποίους παράγονται αξιόλογα τοπικά προϊόντα του
αγροδιατροφικού τομέα (προϊόντα α’ μεταποίησης όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι, αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά καθώς και β’ μεταποίησης όπως τσίπουρο, γλυκά, ζυμαρικά, πίτες) τα οποία
προωθούνται κυρίως στην τοπική αγορά με υποτυπώδη συσκευασία και μεταποίηση. Παράλληλα
στους ορεινούς όγκους της παραθαλάσσιας ζώνης καλλιεργείται η ελιά με παραγωγή λαδιού σε
ικανοποιητικές ποσότητες με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και απουσία τυποποίησης.
Εκτός των προϊόντων που παράγονται οι ορεινές περιοχές κυρίως της ΠΕ Ιωαννίνων εμφανίζουν
ιδιαίτερο δασικό πλούτο, που πέρα τις περιβαλλοντικής του αξίας, έχει και μεγάλη οικονομική αξία
(πλάτανος, δρυς, μαύρη πεύκη, οξιά, ελάτη), που όμως δεν έχει τύχει της ανάλογης αξιοποίησης με
προβλήματα διαχείρισης.



από υπό ανάπτυξη περιοχές που εστιάζονται στην περίμετρο των Δήμων Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας
με οικονομία που παρουσιάζει σταθερή βιοτεχνική πορεία με πλήθος μικρών επιχειρήσεων με κύριο
χαρακτηριστικό την έλλειψη ιδιαίτερα ποιοτικών προϊόντων, ανταγωνιστικών με δυνατότητες
εξαγωγών. Η περιοχή έχει μακρά παράδοση στην παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης με την
κατασκευή υφαντών, επεξεργασία μαρμάρου, πέτρας και ξύλου, την ασημουργία με αρκετές τέτοιες
μονάδες οικογενειακού κυρίως τύπου να δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.



από την παραθαλάσσια ζώνη, με σταθερή οικονομική πορεία η οποία είναι σε άμεση εξάρτηση από
τον τουρισμό και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια στην ολοκληρωμένη πολυσυλλεκτική αξιοποίηση
του τουριστικού προϊόντος σε συνάρτηση με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα και λοιπές
δραστηριότητες.

Η περιοχή των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου, Βορείων Τζουμέρκων, Ζίτσας, Δωδώνης, Σουλίου και Φιλιατών,
είναι κυρίως ορεινή και αγροτική και αντιμετωπίζει σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων που μπορούν να
επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της περιοχής, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η ερήμωση χωριών.
Διαθέτει όμως ένα πλούσιο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και παρουσιάζει δυναμική στην ανάπτυξη
του αγροτουρισμού και των ειδικών μορφών τουρισμού (ιαματικός, περιπατητικός, ορειβατικός,
φυσιολατρικός, θρησκευτικός κλπ). Στην περιοχή παράγονται γεωργικά, κτηνοτροφικά και δασοκομικά
προϊόντα υψηλής ποιότητας, χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση στην παραγωγή των προϊόντων αυτών. Επίσης
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης παρουσιάζει ο τομέας του οίνου στην αμπελουργική ζώνη Ζίτσας και
Μετσόβου, καθώς και η οργανωμένη παραγωγή γεωργικών προϊόντων στις περιοχές Παρακαλάμου (Δ.
Πωγωνίου) και Κεστρίνης (Δ. Φιλιατών και Ηγουμενίτσας). Απαιτούνται οργανωμένες επιχειρήσεις
μεταποίησης και τυποποίησης, με εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, ώστε να υπάρχει άμεση
διασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής και επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα με
ταυτόχρονη προώθηση των προϊόντων στην αγορά, μέσω και της ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων. Με
αυτόν τον τρόπο η περιοχή και τα προϊόντα της αποκτούν «ταυτότητα» και αναγνώριση.
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Παράλληλα στην περιοχή παρέμβασης συναντούμε περιοχές που εστιάζονται στην περίμετρο της Δ.Ε.
Ιωαννιτών και της πόλης της Ηγουμενίτσας, με μία σταθερή δυναμική στο δευτερογενή και στον
πρωτογενή αλλά κυρίως στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, με αρκετές μικρές μεταποιητικές και
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, με παράλληλη οικιστική ανάπτυξη και συχνά χωρίς σεβασμό προς το
περιβάλλον. Υπάρχουν επίσης αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις αρκετά υψηλής ποιότητας.
Χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, την παραγωγή προϊόντων που χαρακτηρίζονται
για την ποιότητά τους μεν, αλλά με δυσκολία στην οργανωμένη προώθησή τους στην αγορά, καθώς πολλά
από αυτά δεν είναι επώνυμα και πιστοποιημένα και την παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από την
έλλειψη υψηλού και ώριμου επαγγελματισμού.
Τέλος υπάρχει η παραθαλάσσια ζώνη της περιοχής παρέμβασης με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα το αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον, της ξεχωριστής ομορφιάς μικρούς οργανωμένους
οικισμούς, τις καθαρές και ελκυστικές παραλίες με σοβαρή όμως έλλειψη σε οργανωμένες, υψηλού
επιπέδου υποδομές τουρισμού και παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα μικρή τουριστική περίοδο και την έλλειψη αξιοποίησης
της ενδοχώρας. Στην περιοχή αυτή παράγονται υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα τα οποία χρήζουν
μεγαλύτερης αξιοποίησης, ανάδειξης και προώθησης τόσο στον τομέα της τυποποίησης – μεταποίησης
όσο και στον τομέα της πιστοποίησης ως επώνυμα προϊόντα. Η δυναμική των επιχειρήσεων στους τομείς
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην παραθαλάσσια ζώνη με εξαγωγική δραστηριότητα και
περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης έχουν ήδη προσδώσει ιδιαίτερη οικονομική ώθηση στην περιοχή.
Γενικώς, αν και η περιοχή αυτή έχει μια σταθερή πορεία, δεν έχει και τα αντίστοιχα οικονομικά
αποτελέσματα που θα έπρεπε να προκύπτουν λόγω του υπερδιπλασιασμού του αριθμού των
απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Παρόλη την άμεση εξάρτηση τουρισμού και
αλιείας θα πρέπει να γίνει προσπάθεια στην ολοκληρωμένη πολυσυλλεκτική αξιοποίηση του τουριστικού
προϊόντος σε συνάρτηση με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
και τις λοιπές δραστηριότητες.
Βάση της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης και της ανάλυσης SWOT,
προκύπτουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και κοινές αδυναμίες και προβλήματα. Σε μεγάλο μέρος της
είναι κτηνοτροφική περιοχή, εκμεταλλευόμενη τους ορεινούς όγκους των δύο ΠΕ, παράγοντας προϊόντα
υψηλής ποιότητας. Αντιμετωπίζει όμως συγκεκριμένα προβλήματα τόσο στις εγκαταστάσεις και την
καθετοποίηση της παραγωγής, όσο και στην εμπορία και οργάνωση των κτηνοτροφικών προϊόντων,
καθώς ελάχιστες επιχειρήσεις τυποποιούν και μεταποιούν τα προϊόντα τους, ενώ απουσιάζουν
συνεργατικά σχήματα. Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της πτηνοτροφίας, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα
ανεπτυγμένος και οργανωμένος στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Συνεχή ανοδική πορεία
παρουσιάζει ο τομέας των ιχθυοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη της ΠΕ Θεσπρωτίας. Στον τομέα της
φυτικής παραγωγής αξίζει να αναφέρουμε την οργανωμένη παραγωγή και εμπορία του οίνου στην
περιοχή της ΠΕ Ιωαννίνων και την καλλιέργεια της ελιάς στην ΠΕ Θεσπρωτίας, με παραγωγή προϊόντων
ποιότητας, που όμως παρουσιάζουν υποτυπώδη ή καθόλου συσκευασία. Παράγονται αρκετά προϊόντα
που προσδίδουν «ταυτότητα» στην περιοχή, αλλά λίγα από αυτά προωθούνται μεταποιημένα,
συσκευασμένα στις αγορές.

3

Ο δευτερογενής τομέας συρρικνώνεται, με τον κύριο όγκο του να εντοπίζεται στο λεκανοπέδιο των
Ιωαννίνων και πλησίον της πόλης της Ηγουμενίτσας. Χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος των
επιχειρήσεων, την παραγωγή προϊόντων που χαρακτηρίζονται για την ποιότητά τους μεν αλλά με
δυσκολία στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, στην οργανωμένη προώθησή τους στην
αγορά καθώς πολλά από αυτά δεν είναι επώνυμα και πιστοποιημένα και την παροχή υπηρεσιών που
χαρακτηρίζονται από την έλλειψη υψηλού και ώριμου επαγγελματισμού.
Ο τομέας του τουρισμού, με κύριο άξονα τα καταλύματα και την εστίαση, παρουσιάζει συνεχή άνοδο,
εκμεταλλευόμενος το πλούσιο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον (ποτάμια, λίμνες, παραδοσιακούς
οικισμούς, πλήθος μνημείων, θάλασσα) και συνδυαζόμενος με τις ειδικές μορφές τουρισμού (ιαματικός,
περιπατητικός, ορειβατικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος κλπ). Χαρακτηρίζεται όμως από τη
μικρή και εποχιακή τουριστική περίοδο ανάλογα με την περιοχή, από τη χαμηλή ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών σε ορισμένες περιπτώσεις, την έλλειψη συνεργασιών των επαγγελματιών του
τομέα, καθώς και τη διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με το πρωτογενές και δευτερογενές προϊόν.
Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης
SWOT για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ
2014-2020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) και κυρίως το Μέτρο 19 αυτού, το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και κυρίως την Προτεραιότητα 4 αυτού, τις
εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού, όπως αυτές προέκυψαν από τις ενέργειες
διαβούλευσης, καθορίστηκαν οι στόχοι του τοπικού πολυταμειακού και πολυτομεακού προγράμματος
CLLD/LEADER, καθώς και η στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των στόχων αυτών:
 Στόχος 1: Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού
τομέα. Στην περιοχή παράγονται προϊόντα και δραστηριοποιούνται μικρές μεταποιητικές μονάδες του
πρωτογενή τομέα που χρήζουν αναφοράς και βοήθειας. Πλήθος αγροτών με μικρές εκμεταλλεύσεις
αδυνατούν να μεταποιήσουν – τυποποιήσουν τα προϊόντα τους και να τα προωθήσουν στην αγορά.
Στόχος αποτελεί η καθετοποίηση των μικρών εκμεταλλεύσεων και ίδρυση μονάδων οικοτεχνίας των
αγροτών. Επίσης στην παράκτια ζώνη της Θεσπρωτίας όπου τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, μπορούν να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση της οικονομίας της
περιοχής. Η συνδυασμένη εκμετάλλευση αγαθών και υπηρεσιών της τοπικής οικονομίας, η απόκτηση
συνεργατικού πνεύματος και η ανάδειξη της διαφορετικότητας που αναδεικνύεται από την περιοχή,
είναι σημαντικά στοιχεία δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού Ηπειρωτικού Καλαθιού Τοπικών προϊόντων,
αποτελούμενο από προϊόντα με τοπική επωνυμία, που προσδίδουν «ταυτότητα» στην περιοχή.
 Στόχος 2: Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες. (παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών προϊόντων με
δυνατότητες εξαγωγών). Κυρίως στις περιοχές του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και της Δ.Ε. Ηγουμενίτσας
υπάρχουν μικρές μονάδες οικογενειακής και όχι μόνο μορφής. Στόχος των βιοτεχνικών μονάδων θα
πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων που θα στηρίζονται στη διαφορετικότητα και στην καινοτομία
με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα σέβονται το περιβάλλον με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν
αυτοτροφοδούμενη ανάπτυξη.
 Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Στην παράκτια ζώνη αλλά και στον ορεινό
όγκο της περιοχής παρέμβασης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού. Επιδίωξη
είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (διανυκτέρευση,
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εστίαση), που να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον, να χρησιμοποιούν
πρώτες ύλες και προϊόντα της περιοχής, να αναπτύσσουν συνεργασίες τόσο μεταξύ τους όσο και με τις
άλλες επιχειρήσεις των κλάδων της οικονομίας προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν
με την έννοια του αγροτουρισμού. Η περιοχή ενδείκνυται για διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων
δραστηριοτήτων εναλλακτικών – ειδικών μορφών τουρισμού, εκτός των συνηθισμένων, όπως ο
θεραπευτικός τουρισμός, η πεζοπορία, η ορειβασία, η φωτογράφιση, ο αλιευτικός τουρισμός. Η περιοχή
καλύπτει και επισκέπτες με ιδιαίτερα ειδικά ενδιαφέροντα ως προς τη φύση και το περιβάλλον.
 Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και της άυλης
κληρονομιάς. Η αξιοποίηση του σπάνιου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η
διαφορετικότητά του προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε μία
ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία. Στην περιοχή παρέμβασης το φυσικό περιβάλλον έχει
μεγάλη οικολογική αξία με την παρουσία σημαντικών οικοτόπων και την ύπαρξη σπάνιων,
απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας με Εθνικούς Δρυμούς, περιοχές
Natura, περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, καταφύγια άγριας ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, μνημεία της φύσης, προστατευόμενα τοπία, γεωπάρκο Βίκου Αώου και πολλά άλλα.
Αντίστοιχα αξιόλογη είναι η πολιτιστική κληρονομιά με πολυάριθμους παραδοσιακούς οικισμούς,
μοναστήρια, γεφύρια, νερόμυλους, ιστορικά μνημεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και ανάδειξης θα ενισχύσουν την επίτευξη του στόχου,
αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.
 Στόχος 5: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου με διαμόρφωση κατάλληλων και
ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού κυρίως στους πιο
ορεινούς και απομακρυσμένους Δήμους και τους μικρούς αλιευτικούς οικισμούς της περιοχής
παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα έργα υποδομής μέσα από τα μικρά δημόσια έργα του
προγράμματος (π.χ. ύδρευση, αγροτική οδοποιία, μετεγκαταστάσεις κτιρίων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων) που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας θα οδηγήσουν σε
οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, σε άρση της απομόνωσης και μεταστροφή των
δυσμενών πληθυσμιακών δεικτών.
 Στόχος 6: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών η οποία θα επιτευχθεί με έργα
δημόσιου χαρακτήρα στήριξης του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και προστασίας του
περιβάλλοντος, καθώς και έργα ιδιωτικού χαρακτήρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και του εισοδήματος των κατοίκων των αλιευτικών περιοχών.

Οι ανωτέρω στόχοι στηρίζονται στην Βασική Θεματική Κατεύθυνση η οποία καθορίζεται με βάση τις
ανάγκες, τη δυναμική, τις δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής παρέμβασης και είναι η:
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Η ανωτέρω κύρια θεματική κατεύθυνση συμπληρώνεται από τις κάτωθι επί μέρους Θεματικές
Κατευθύνσεις:
Θ.Κ. 1 : Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
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Θ.Κ. 2 : Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Θ.Κ. 3 : Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων
Θ.Κ. 4 : Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού
Θ.Κ. 5: Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
Θ.Κ. 6: Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος αναμένεται να είναι συνοπτικά τα
ακόλουθα:


Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας , αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, ειδικά για τις γυναίκες και τους νέους στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές που
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και την υποαπασχόληση.



Βελτίωση της ζωής στην ύπαιθρο και συγκράτηση του πληθυσμού νέων ηλικιών στην περιοχή με
παράλληλη βελτίωση τόσο της πυραμίδας των ηλικιών, όσο και του ποσοστού του ενεργού
πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της περιοχής.



Δημιουργία ανταγωνιστικών βιώσιμων επιχειρήσεων και προϊόντων στον τομέα της βιοτεχνίας
που θα στηρίζονται στη διαφορετικότητα και στην καινοτομία με τη χρήση νέων τεχνολογιών με
δυνατότητες εξαγωγών και σεβασμό στο περιβάλλον.



Παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα οποία
θα είναι ποιοτικά, ανταγωνιστικά και πιστοποιημένα, με διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών
τους και με στόχο την διακριτή τοπική ταυτότητα.



Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών που θα οδηγήσει στην αύξηση των επισκεπτών
και ιδιαίτερα επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα υψηλού επιπέδου και ευαισθητοποιημένων σε
ότι αφορά το σεβασμό στο χώρο γενικότερα, καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.



Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και διασύνδεσή του με τους
τρεις τομείς της οικονομίας



Τόνωση εξαγωγών και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και
δικτυώσεων.

Η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος βρίσκεται σε συνάφεια:
Α. Με το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 που εστιάζεται στην
«Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου», αλλά και ειδικότερα με
τους στρατηγικούς στόχους κυρίως του Μέτρου 19 του Προγράμματος, που είναι η «Μετάβαση σε ένα
ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα» και η «Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών
περιοχών», αφού θα αναδειχθεί η επιχειρηματική ικανότητα μέσα από την ποιότητα των τοπικών
προϊόντων, θα εξειδικευτούν οι προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες, η ποιοτική και στοχευόμενη
βιοτεχνική παραγωγή με έμφαση στα προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα και θα αναδειχθούν τα φυσικά,
πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
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Β. Με το αναπτυξιακό όραμα του ΕΠΑλΘ 2014-2020 που τίθεται για την αλιεία και είναι «Η βιώσιμη
ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του
περιβάλλοντος και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής», αλλά ειδικότερα στις
στρατηγικές επιλογές που αφορούν στην «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» καθώς επίσης και στην «προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση
της αποδοτικότητας των πόρων», αφού θα επιτευχθεί ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής θα αξιοποιηθούν οι διαθέσιμου πόροι της περιοχής και
θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και του εισοδήματος των κατοίκων των αλιευτικών
περιοχών.
Γ. Τέλος, η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος βρίσκεται σε συνάφεια με το «αναπτυξιακό όραμα»
της Περιφέρειας Ηπείρου που είναι η «Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής ανάπτυξη,
εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν
την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου», αλλά
ειδικότερα με το γενικό στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφερειακής
Αρχής 2015-2019, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση», που είναι η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ελκυστικότητας και της
εξωστρέφειας της οικονομίας με τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση
αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος, και ειδικότερα με την κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Ηπείρου,
που είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την βελτίωση της ελκυστικότητάς της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ
Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.2.2
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17,
Καθεστώς χορήγησης: Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός,
επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση προϊόντων του
Παραρτήματος I της Συνθήκης για την περαιτέρω μεταποίησή τους με τελικό προϊόν εκτός παραρτήματος Ι
(μη γεωργικό) σύμφωνα με τους ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.2
(ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ) της ενότητας 4.
Ο καθορισμός των επιλέξιμων πράξεων της υποδράσης θα πραγματοποιηθεί βάσει των εξής τομέων:
 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).
Ωστόσο, οι εν δυνάμει δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβάλλουν
σχετικό κωδικό ΚΑΔ, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες NACE: 10.41
(εκτός του ΚΑΔ 10.41.12), 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89,
11.01, 11.05, 11.07, 12.00, 13.10, 20.42 και 20.53, σύμφωνα με τους ΚΑΔ που αναφέρονται στην Ενότητα
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Ενισχύονται ανάλογα με την περίπτωση, ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων
παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.
Οι μετεγκαταστάσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.
Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική
εγκατάσταση.
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
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μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του Κανονισμού de minimis 1407/2013
(200.000,00 ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% επί των επιλέξιμων
δαπανών.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα

Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 50%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

600.000,00

8,07

6,57

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

300.000,00
300.000,00

6,01
12,31

4,48
12,31

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων
με μεθόδους βάσει προτύπων.

Βαρύτητα

Τιμή Βάσης
(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%

100

10% < Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%
2.

3.

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει
προτύπου (Βιολογικά, κ.α.)
Παραγωγή σε ποσοστό >30%
10% < Παραγωγή σε ποσοστό <30%
Παραγωγή σε ποσοστό < 10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
εξοικονόμηση ενέργειας.

30
4%

4%

100
60
30
(0-100)

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

60

10% ≤ Ποσοστό < 20%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο
του 5%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής

(0-100)

100

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

4.

Μοριοδότηση

30

4%

(0-100)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται
εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Ναι
Όχι
Εξασφάλιση πρώτων υλών
(Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει
από ιδία παραγωγή)
Πρώτες ύλες από ιδία παραγωγή σε ποσοστό
>30%
10% < Πρώτες ύλες από ιδία παραγωγή σε
ποσοστό <30%
Πρώτες ύλες από ιδία παραγωγή σε ποσοστό
< 10%
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης

100
0
4%

(0-100)
100
60
30

10%

(0-100)

100

75

50

5%

(0-100)
100
0

7%

(0-100)

100
60
30
5%

(0/100)
100
50

7%

(0-100)
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11.

12.

Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών

100
60
30
3%

100
0
8%

13.

14.

15.

16.

(0-100)
100

Ναι
Όχι
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

(0-100)

4%

0
(0/100)

100

50

4%

(0/100)
100

50

5%

(0-100)

5%

(0-100)
100

50
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17.

18.

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30

12%

0
(0-100)
100

50

0
5%

(0-100)
100
60
30
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.5.1,
19.3.3, 19.3.4, 19.3.7 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
19.2.2.3
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19,
Καθεστώς χορήγησης: Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Ένας από τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος είναι ο τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών μέσω
της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον,
να αναπτύσσουν συνεργασίες τόσο μεταξύ τους όσο και με τις άλλες επιχειρήσεις των κλάδων της οικονομίας
προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού.
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ποιοτικού εκσυγχρονισμού και της επέκτασης πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων.
Ειδικότερα:
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Α. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση υποδομών διανυκτέρευσης κύριων και μη κύριων
μορφών ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, χωρίς τους περιορισμούς που τίθενται
στην υποδράση 19.2.3.3, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016
υπουργική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι τελικά θα κατατάσσονται σε μία από τις περιγραφόμενες στην
ανωτέρω ΚΥΑ μορφές.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται
σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της υποδράσης όπως παραθέτονται στον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.3
Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Τουριστικών Καταλυμάτων στην Ενότητα 4 .
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.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής
εξειδικεύονται σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της υποδράσης όπως παραθέτονται στον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ
19.2.2.3 Εκσυγχρονισμός - Επέκταση επιχειρήσεων εστίασης στην Ενότητα 4.
Γ. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση 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 σύμφωνα με τον
πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.3 Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων υπηρεσιών τουρισμού στην Ενότητα 4
και μπορεί να εξυπηρετούν τα κάτωθι:
Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
- στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα,
κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα, water park, θεματικά πάρκα, πάρκα αναψυχής).
- σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά).
- σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό κέντρο, χιονοδρομικό σκι,
χιονοσανίδα, ορειβατικά καταφύγια, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση
φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ, γήπεδα καρτ, θεματικά πάρκα,
πάρκα αναψυχής 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.
Δεν ενισχύονται: 1. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 2. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και
τετράτροχων οχημάτων 3. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.)
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 ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός ή/και η επέκταση :

Επιχειρήσεων που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και
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μετατροπής παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα, σύμφωνα με τα όσα
περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 υπουργική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι
τελικά θα κατατάσσονται σε μία από τις περιγραφόμενες στην ανωτέρω ΚΥΑ μορφές.
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.

Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

425.000,00

5,72

4,65

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

276.250,00
148.750,00

5,53
6,10

4,12
6,10

Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013
με ένταση ενίσχυσης 65%%

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου ξεχωριστά)

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1100)

Προστασία περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή
στην διαχείριση και λειτουργία

10%

(0-100)

Τιμή Βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

100
0

8%

(0-100)

100
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
Ναι
Όχι
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης
ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

5%

(0-100)
100
0

5%

(0/100)

8%

100
50
(0-100)
100
60
30

3%

(0-100)
100

4%

0
(0/100)
100

50
4%

(0/100)
100

50

7%

(0-100)

5%

(0-100)
100
50

12%

0
(0-100)
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12.

13.

14.

15.

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων
Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια
δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)
Ναι
Όχι
Προτεραιότητες υποδράσης :
• Επιχειρήσεων που αφορούν υποδομές
διανυκτέρευσης κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων και μετατροπής παραδοσιακού ή
διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα,
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην υπ.
αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 υπουργική
απόφαση, με την προϋπόθεση ότι τελικά θα
κατατάσσονται σε μία από τις περιγραφόμενες
στην ανωτέρω ΚΥΑ μορφές.
• 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.
Ναι (καλύπτεται τουλάχιστον μία από τις
προτεραιότητες της υποδράσης)
Όχι (δεν καλύπτεται καμία από τις προτεραιότητες
της υποδράσης))

100

50

0
8%

8%

5%

(0-100)
100
60
30
0
(0-100)
100
50
(0-100)

100
0

8%

(0-100)

100
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3., 19.2.4.5, 19.2.7.3,
19.3.1, 19.3.2, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.7 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
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Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων
και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την
η
1 μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
19.2.2.4
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19,
Καθεστώς Ενίσχυσης: Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
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.
Η ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και για άλλους
τομείς της οικονομίας της περιοχής όπως π.χ. για τον τουρισμό
Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική
εγκατάσταση.
Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση που υπάρχει στην κατασκευή προϊόντων χειροτεχνίας και παραγωγής
ειδών παραδοσιακής τέχνης, θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία μονάδων στους
τομείς της υφαντουργίας, ταπητουργίας, κηροποιείας, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, βαρελοποιίας,
κατασκευής κυψελών, αργυροχρυσοχοΐας, επεξεργασίας μαρμάρου και πέτρας.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την
μεταποιητική δραστηριότητα (π.χ. περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει
συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης από πελάτες εντός και εκτός αυτών των
καταστημάτων), είτε μεμονωμένα με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής
δραστηριότητας.
Οι οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται σύμφωνα με τους
επιλέξιμους ΚΑΔ της υποδράσης όπως παραθέτονται στον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.4: Ίδρυση Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων μεταποίησης στην Ενότητα 4.
Η Δράση επίσης περιλαμβάνει την ενίσχυση του ποιοτικού εκσυγχρονισμού και την επέκταση επιχειρήσεων
της Δράσης 19.2.3.4, (ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.4: Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων μεταποίησης
στην Ενότητας 4). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου όπως πρατήρια άρτου, παντοπωλεία,
αναμνηστικά είδη κ.α.
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 αποκλειστικά μεταποιητικής
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δραστηριότητας.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

600.000,00

8,07

6,57

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

390.000,00
210.000,00

7,81
8,61

5,82
8,61

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
εξοικονόμηση ενέργειας.

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
Τιμή Βάσης

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της

60
30
4%

(0-100)
100
0

4%

(0-100)
100
60
30

10%

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

(0-100)

100
75
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5.

6.

χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται
εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Ναι
Όχι
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις

50

5%

100
0
5%

8.

9.

10.

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών
Ναι
Όχι
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35

(0/100)
100

Μικρές επιχειρήσεις
7.

(0-100)

50
8%

(0-100)
100
60

30
3%

(0-100)
100
0

8%

(0-100)

5%

100
0
(0/100)

100

50
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30
Προτεραιότητες υποδράσης: η επένδυση
αφορά αποκλειστικά μεταποιητική
δραστηριότητα (βιοτεχνία , χειροτεχνία και
παραγωγή ειδών μετά την α’ μεταποίηση)
Ναι

5%

(0/100)
100

50

5%

(0-100)

5%

(0-100)
100

50

12%

0
(0-100)
100

50

0
7%

(0-100)
100
60
30
0

10%

(0-100)

100
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Όχι

0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.6.2,
19.3.4, 19.3.7 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
19.2.2.5
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19,
Καθεστώς χορήγησης: Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις . 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.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται στην σύμφωνα με τους επιλέξιμους
ΚΑΔ της υποδράσης όπως παραθέτονται στον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.5: Εκσυγχρονισμός – Επέκταση
Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην Ενότητα 4.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Για έργα που αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
100.000,00 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

253.846,15

3,42

2,78

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

165.000,00
88.846,15

3,30
3,64

2,46
3,64

Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013

Περιοχή Εφαρμογής
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Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου ξεχωριστά)

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

Προστασία περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
Ναι
Όχι
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα

6%

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

100
60
10%

(0-100)
100
0

5%

(0/100)

10%

100
50
(0-100)
100
60
30

3%

(0-100)
100
0

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
6.

(0-100)

Τιμή Βάσης

10%

(0/100)
100

50
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7.

8.

9.

10.

11.

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με
τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται με
20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς
τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένοο > 30

10%

(0/100)
100

50

10%

(0-100)

10%

(0-100)
100
50

14%

0
(0-100)
100

50

0
12%

(0-100)
100
60
30
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.5, 19.2.3.3, 19.2.4.1, 19.3.1,
19.3.4, 19.3.7 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων
και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
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Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
19.2.3.1
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17 & παράρτημα ΙΙ

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
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 όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Ενδεικτικά θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται στον
πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.1: Μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό της ενότητας 4:
 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)
α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση
πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.
β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
γ) Η ίδρυση σφαγείου δεν είναι επιλέξιμη.
δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού
όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις)
ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που
έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.
στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής
ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες /
εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
ζ) Οι μετεγκαταστάσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.
Επιχειρήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών δεν
είναι επιλέξιμες.
Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική εγκατάσταση.
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
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μελισσοκομίας, των ελαιούχων προϊόντων , του οίνου και των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 600.000,000 €.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ καν. (ΕΕ) 1305/2013 με
ένταση ενίσχυσης 50%
Συνολικός Προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

1.640.000,00

22,07

17,95

820.000,00
820.000,00

16,42
33,63

12,24
33,63

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με
μεθόδους βάσει προτύπων.
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10% < Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει
προτύπου (Βιολογικά κ.α.)
Παραγωγή σε ποσοστό >30%
10% < Παραγωγή σε ποσοστό <30%
Παραγωγή σε ποσοστό < 10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
εξοικονόμηση ενέργειας
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)

4%

100
60
30
(0-100)
100
60
30

4%

Τιμή Βάσης

(0-100)
100
60
30

4%

(0-100)

4%

100
0
(0-100)

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)
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6.

7.

8.

9.

10.

εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή αφορά
σε χρήση συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής δεδομένων στην
παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται
εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Ναι
Όχι
Εξασφάλιση πρώτων υλών
(Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει
από ιδία παραγωγή)
Πρώτες ύλες από ιδία παραγωγή σε ποσοστό
>30%
10% < Πρώτες ύλες από ιδία παραγωγή σε
ποσοστό <30%
Πρώτες ύλες από ιδία παραγωγή σε ποσοστό
< 10%
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

100
60
30

10%

(0-100)

100

75

50

5%

(0-100)
100
0

7%

(0-100)

100
60
30
5%

(0/100)
100
50

6%

(0-100)
100
60
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών
Ναι
Όχι
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι
της οποίας είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

30
3%

100
0
8%

(0-100)

4%

100
0
(0/100)

100

50

4%

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά

(0/100)
100

50

4%

(0-100)

4%

(0-100)
100

50

0

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
17.

(0-100)

10%

(0-100)
100
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18.

19.

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Προτεραιότητες υποδράσης: Το επενδυτικό
σχέδιο αφορά τους τομείς: του γάλακτος, της
μελισσοκομίας, των ελαιούχων προϊόντων,
του οίνου και των φαρμακευτικών και
αρωματικών φυτών
Ναι
Όχι

50

0
5%

(0-100)
100
60
30
0

5%

(0-100)

100
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.4, 19.2.5.1,
19.3.3, 19.3.4, 19.3.7 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.3
Επιλεξιμότητα; Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19
Καθεστώς χορήγησης:
• Άρθρο 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014
• Άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) 651/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
Για τις επιχειρήσεις υποδομών διανυκτέρευσης (περιπτώσεις Α, Β, Γ κατωτέρω) ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην
υπ. αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 υπουργική απόφαση με τους επί πλέον περιορισμούς που τίθενται
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κατωτέρω.
Ειδικότερα:
Α. 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.
Β. 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.
 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.
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.

Γ. 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.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων των ανωτέρω περιπτώσεων Α,Β,Γ που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται
στην Ενότητα 4, ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.3 Ίδρυση Τουριστικών Καταλυμάτων.
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ίδρυση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και για
τη μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα (περιπτώσεις Α, Β, Γ ανωτέρω),
ανέρχεται σε 600.000,000 €, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται ως εξής:




Με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014: Δικαιούχοι δύναται να είναι «Μη εισηγμένες Πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής», που λειτουργούν έως 5 έτη
χωρίς διανομή κερδών» και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 65% επί των
επιλέξιμων δαπανών.
Με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014: Δικαιούχοι δύναται να είναι «Πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής» για αρχική επένδυση, όπως αυτή
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ορίζεται στον Πίνακα Επεξήγησης Όρων και Συντμήσεων της Πρόσκλησης. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 55% επί
των επιλέξιμων δαπανών.
Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δύναται να είναι επιλέξιμος και στα δύο ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού,
(περιπτώσεις Α, Β, Γ ανωτέρω), έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δύο.
Δ. 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.

Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική εγκατάσταση,
απαιτούν πλειοδοτικό διαγωνισμό (όπως κυλικεία), λειτουργούν αποκλειστικά βραδινές ώρες (όπως κέντρα
διασκέδασης) ή αφορούν τυχερά παιχνίδια.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής
εξειδικεύονται σύμφωνα με τον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.3 Ίδρυση επιχειρήσεων εστίασης ενότητα 4.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 55% (περίπτωση Δ ανωτέρω) με χρήση του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 επί
των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €.
Ε. 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
- στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα,
κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα, water park, θεματικά πάρκα, πάρκα αναψυχής).
- σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά).
- σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό κέντρο, χιονοδρομικό σκι,
χιονοσανίδα, ορειβατικά καταφύγια, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση
φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ, γήπεδα καρτ, θεματικά πάρκα,
πάρκα αναψυχής 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.
Δεν ενισχύονται: 1. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 2. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και
τετράτροχων οχημάτων 3. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου (σημείο Ε ανωτέρω) που δύναται να
ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται σύμφωνα με τον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.3 Ίδρυση επιχειρήσεων
υπηρεσιών τουρισμού, ενότητα 4.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 55% (περίπτωση Δ ανωτέρω) με χρήση του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 επί
των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €.

Προσοχή: Δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν γίνεται χρήση του Αρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014.
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.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Για έργα που αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
100.000,00 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
Χρηματοδοτικά στοιχεία


Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 με ένταση
ενίσχυσης 65%
Καν. (ΕΕ) 651/2014 με ένταση ενίσχυσης
Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων 55%

Ποσό

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
υπο-μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

801.363,64

10,78

8,77

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

490.750,00
310.613,64

9,83
12,74

7,32
12,74



Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου ξεχωριστά)

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1100)

10%

(0-100)

Προστασία περιβάλλοντος
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός /

100
0
8%

(0-100)

Τιμή Βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

υπηρεσίες)
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή
στην διαχείριση και λειτουργία
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
Ναι
Όχι
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης
ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών

100
5%

(0-100)
100
0

5%

(0/100)

8%

100
50
(0-100)
100
60
30

3%

(0-100)
100

4%

0
(0/100)
100

50
4%

(0/100)
100

50

7%

(0-100)

5%

(0-100)
100
50
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11.

12.

13.

14.

15.

σχετική με το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων
Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια
δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)
Ναι
Όχι
Προτεραιότητες υποδράσης:
• Επιχειρήσεις που αφορούν υποδομές
διανυκτέρευσης κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων και μετατροπής παραδοσιακού ή
διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα
• Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής που
ανήκουν στον ΚΑΔ 56.10.11
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού
κλάδου που αφορούν τον Ιαματικό και τον
Γαστρονομικό Τουρισμό.
Ναι
Όχι

12%

0
(0-100)
100

50

0
8%

8%

5%

(0-100)
100
60
30
0
(0-100)
100
50
(0-100)

100
0

8%

(0-100)

100
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.3.1, 19.2.4.5, 19.2.7.3,
19.3.1, 19.3.2, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.7 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων
και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
η
παραγωγής ειδών μετά την 1 μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.4
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19
Καθεστώς χορήγησης:
 Άρθρο 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014
 Άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) 651/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
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, σύμφωνα με τους ΚΑΔ που
συμπεριλαμβάνονται στην Ενότητα 4, Πίνακας ΚΑΔ Υποδράσης 19.2.3.4 Ίδρυση επιχειρήσεων Μεταποίησης.
Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική εγκατάσταση.
Η ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα λειτουργώντας
συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις παραγωγής όλων των τομέων της οικονομίας.
Επιχειρήσεις που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα δεν είναι επιλέξιμες.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την
μεταποιητική δραστηριότητα (π.χ. περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει
συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης από πελάτες εντός και εκτός αυτών των
καταστημάτων), 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, σύμφωνα με τους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο Πίνακα ΚΑΔ Υποδράσης
19.2.3.4 Λιανικό Εμπόριο της Ενότητας 4, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση η επένδυση να γίνει σε
υφιστάμενο κτίριο (όχι ημιτελές).
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.
Προσοχή: Δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν γίνεται χρήση του Αρθρου 14 του Καν. (ΕΕ)
651/2014.
Προτεραιότητα της
δραστηριότητας.

υποδράσης

αποτελεί

η

ενίσχυση

επενδύσεων

αποκλειστικά

μεταποιητικής

Το μέγιστο ύψος επένδυσης είναι 600.000,00 €, οι Δικαιούχοι και η ένταση ενίσχυσης καθορίζονται ως εξής:
 Με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014: Δικαιούχοι δύναται να είναι «Μη εισηγμένες Πολύ μικρές
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και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής», που λειτουργούν έως
5 έτη χωρίς διανομή κερδών» και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι
65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014: Δικαιούχοι δύναται να είναι «Πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής» για αρχική επένδυση, όπως αυτή
ορίζεται στον Πίνακα Επεξήγησης Όρων και Συντμήσεων της Πρόσκλησης. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι
55% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δύναται να είναι επιλέξιμος και στα δύο ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού,
έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δύο.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας



Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 με ένταση
ενίσχυσης 65%
Ποσοστό (%) σε
Άρθρο 14 καν. (ΕΕ) 651/2014 με ένταση
Ποσό
επίπεδο υποενίσχυσης βάσει χάρτη Περιφερειακών
μέτρου
Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014 με
ένταση ενίσχυσης 55%

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

600.000,00

8,07

6,57

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

360.000,00
240.000,00

7,21
9,84

5,37
9,84

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)

1.

2.

3.

Προστασία περιβάλλοντος
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή
ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο του
5%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
Τιμή Βάσης

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)
100

0

4%

(0-100)

4%

100
0
(0-100)

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται
εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Ναι
Όχι
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών

100
60
30

10%

(0-100)

100

75

50

5%

(0-100)
100
0

5%

(0/100)
100
50

8%

(0-100)
100
60

30
3%

(0-100)
100
0

8%

(0-100)
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Ναι

100
0

Όχι
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενο-

5%

(0/100)

100

50

5%

(0/100)
100

50

5%

(0-100)

5%

(0-100)
100

50

12%

0
(0-100)
100

50

0
7%

(0-100)
100
60
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16.

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Προτεραιότητες υποδράσης: η επένδυση
αφορά αποκλειστικά μεταποιητική
δραστηριότητα (βιοτεχνία , χειροτεχνία και
παραγωγή ειδών μετά την α’ μεταποίηση)
Ναι
Όχι

30
0

10%

(0-100)

100
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.6.2,
19.3.4, 19.3.7 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.5
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19,
Καθεστώς χορήγησης: Άρθρο 14 Καν. (ΕΕ) 651/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
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.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται σύμφωνα με τους ΚΑΔ που
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.5: Ίδρυση Επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών της ενότητας 4.
Το μέγιστο ύψος επένδυσης είναι 600.000,00 € και η ένταση ενίσχυσης είναι 55% επί των επιλέξιμων
δαπανών για αρχική επένδυση, όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Επεξήγησης Όρων και Συντμήσεων της
Πρόσκλησης.
Προσοχή: Δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν γίνεται χρήση του Αρθρου 14 του Καν. (ΕΕ)
651/2014.
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Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ενίσχυση επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε νομίμως
υφιστάμενα κτίρια (όχι ημιτελή).
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Για έργα που αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 100.000,00 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

Περιφερειακός χάρτης Ενισχύσεων καν.
(ΕΕ) 651/2014 με ένταση ενίσχυσης 55%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε επίπεδο
Τοπικού Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

500.000.00

6,73

5,47

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

275.000,00
225.000,00

5,51
9,23

4,10
9,23

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

6%

(0-100)

Προστασία περιβάλλοντος
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή
ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο του
5%
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Ναι
Όχι
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών

Τιμή Βάσης

100

60

10%

(0-100)
100
0

5%

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

(0/100)
100
50

10%

(0-100)
100
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5.

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα

60

30
3%

100
0

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
6.

7.

8.

9.

10.

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι
της οποίας είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη

(0-100)

8%

(0/100)

100

50

8%

(0/100)
100

50

10%

(0-100)

10%

(0-100)
100

50

12%

0
(0-100)
100

50
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11.

12.

βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Προτεραιότητες υποδράσης: Το επενδυτικό
σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νομίμως
υφιστάμενο κτίριο.
Ναι
Όχι

0
10%

(0-100)
100
60
30
0

8%

(0-100)
100
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.2.5, 19.2.4.1,
19.3.1, 19.3.4, 19.3.7 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού
κλπ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια
κτίρια
19.2.4.1
Άρθρο 20&1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει σε μικρής κλίμακας έργα που αφορούν στη βελτίωση ή/και επέκταση
δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης. Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις μπορούν να
αφορούν σε έργα με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού σε περιοχές με μεγάλο
πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο, έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού
που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας, αντικατάσταση υφιστάμενων
παλαιών υποδομών ύδρευσης, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε αντλιοστάσια (ή
μέρος αυτού), κλπ.
Δεδομένου ότι οι εν λόγω υποδομές ύδρευσης περιλαμβάνουν και τμήματα εκτός οικισμών, αλλά
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στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών μπορούν να ενταχθούν και πράξεις
που περιλαμβάνουν και εργασίες / φυσικό αντικείμενο και εκτός οικισμών.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν μόνο μικρής κλίμακας έργα ύδρευσης.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% επί των επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν παράγει καθαρά
έσοδα και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός των έργων ύδρευσης ανέρχεται σε 2.000.000,000 €
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014 με ένταση
Ποσό
επίπεδο υποενίσχυσης 100%
μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

350.000,00

4,82

3,90

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

350.000,00
0,00

7,01
0,00

5,22
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της
σχετικής πράξης.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
Τιμή Βάσης

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

40%

(0-100)

100

60

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

30
40%

(0-100)
100

50

0

20%

(0-100)
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Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%

100
60
30

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.3.7 του
τοπικού προγράμματος.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των
Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 7.2 του ΠΑΑ 2014-2020.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των
χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κλπ)
19.2.4.5
Άρθρο 20&1δ και 1στ καν. (ΕΕ) 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται:
Α. Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, πολυλειτουργικών
ψυχαγωγικών υποδομών, καθώς και των σχετικών υποδομών (μουσεία, εκθετήρια, αρχεία, βιβλιοθήκες,
καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι
οργανισμοί στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες
παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές). Στην περίπτωση δημιουργίας μουσείου απαιτείται η
ύπαρξη μουσειολογικής μελέτης.
Β. Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή
φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Ενδεικτικές ενέργειες:
 υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς, κινητής ή
ακίνητης, των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των ιστορικών χώρων και κτιρίων (γεφύρια,
νερόμυλοι, βρύσες, πηγάδια, κλπ).
 φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναγνωρίζεται επισήμως ως
πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (αναπλάσεις τοπίων,
αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων κλπ).
 σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και
λογοτεχνικών έργων που συνδέονται με άμεσο τρόπο με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής,
συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων.
 άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της
λαϊκής παράδοσης
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Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να ενισχυθεί η προμήθεια χορευτικών στολών και μουσικών οργάνων. Ο
φορέας θα πρέπει να έχει φυσική έδρα και υπόσταση.
Οι πράξεις που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών /
περιβαλλοντικών κ.λπ. στοιχειών της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων
και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.
Προτεραιότητες της υποδράσης αποτελούν:
 η αξιοποίηση υφιστάμενης υποδομής (κτιριακής ή άλλης)
 η προμήθεια χορευτικών στολών και μουσικών οργάνων από φορείς που να έχουν
αποδεδειγμένα συμμετάσχει σε τρεις (3) τουλάχιστον εκδηλώσεις το προηγούμενο έτος.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% επί των επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν παράγει καθαρά
έσοδα και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Άρθρο 53 του καν. (ΕΕ) 651/2014 με ένταση
Ποσοστό (%) σε
ενίσχυσης 100% όταν η πράξη δεν επιφέρει
Ποσό
επίπεδο υποκέρδος
μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

940.000,00

12,95

10,48

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

940.000,00
0,00

18,83
0,00

14,03
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς κοινωφελούς ή μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
Τιμή Βάσης

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

30%

(0-100)

100

60

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

30
20%

(0-100)
100
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τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά

3.

4.

5.

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος
περιοχών σε σχέση και με τη
σπουδαιότητά τους ή την κρισιμότητα
ασκούμενων πιέσεων
(περιοχές RAMSAR, NATURA,
προστατευόμενες περιοχές, υγροβιότοποι,
κατηγορίες γεωργικής δραστηριότητας
όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες και
άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις
ασκούμενες από τη γεωργία)
Ναι
Όχι
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Προτεραιότητες υποδράσης:
 Αξιοποίηση υφιστάμενης υποδομής
(κτιριακής ή άλλης)
 η προμήθεια χορευτικών στολών και
μουσικών οργάνων από φορείς που
έχουν αποδεδειγμένα συμμετάσχει σε
τρεις (3) τουλάχιστον εκδηλώσεις το
προηγούμενο έτος.

50

0

15%

(0-100)

15%

100
0
(0-100)
100
50

20%

(0-100)

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.4.4, 19.3.1,
19.3.2, 19.3.3, 19.3.5, 19.3,6 του τοπικού προγράμματος.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των
Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 7.4 του ΠΑΑ 2014-2020.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υπο-

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
19.2.5
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
19.2.5.1
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δράσης
Νομική
βάση

Άρθρο 17&1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος χαρακτηρίζεται από την ορεινότητά της καθώς επίσης
και από τη διασπορά των αγροτικών της εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση
της πρόσβασης σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί η δράση για την βελτίωση της πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των
προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη
και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς
προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη
την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων
(πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει στην βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.
Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή μόνο την κατασκευή έργων
πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτοτσιμεντόστρωση
και εφόσον ο εν λόγω δρόμος οδηγεί σε μεταποιητική επιχείρηση.
Αφορά έργα που υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές και αφορούν σύνδεση της γεωργικής γης ή
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με υφιστάμενη μεταποιητική μονάδα.
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.
Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος
του ευρύτερου οδικού δικτύου καθώς και σε δασικούς δρόμους.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Άρθρο 61 καν. (ΕΕ) 1303/2013 με ένταση
Ποσό
επίπεδο υποενίσχυσης 100%
μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

450.000,00

6,20

5,02

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

450.000,00
0,00

9,01
0,00

6,72
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της
σχετικής πράξης
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων
/ αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
Τιμή Βάσης

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

40%

(0-100)

100
60

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)
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2.

3.

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Αριθμός μονάδων μεταποίησης που
εξυπηρετούνται από την υλοποίηση της
πράξης
Εξυπηρετούνται περισσότερες από 3
μονάδες
Εξυπηρετούνται περισσότερες από 2 και
έως 3 μονάδες
Εξυπηρετούνται τουλάχιστον 2 μονάδες

30
30%

(0-100)
100

50

0

30%

(0-100)

100
60
30

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.3.1, 19.2.3.2,
19.2.6.2 και 19.2.4.6 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων των Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των
Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
19.2.6
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία
δασικών προϊόντων
19.2.6.2
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 21 και 26
Καθεστώς χορήγησης: Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός.
επέκταση), οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των 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
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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
Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών είναι αιτιολογημένες σε
σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις δασών σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να
περιλαμβάνουν επενδύσεις σε φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους μηχανήματα και πρακτικές
συγκομιδής.
Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις
εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης και ως εκ τούτου οι επιλέξιμοι
ΚΑΔ για την υποδράση είναι όλες οι εργασίες πριν τη βιομηχανική μεταποίηση της ξυλείας. Η βιομηχανική
μεταποίηση της ξυλείας είναι επιλέξιμη βάσει του άρθρου 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 (αφορά τις
υποδράσεις 19.2.2.4 και 19.2.3.4).
Οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνουν ή παράγουν ενέργεια πρέπει να
συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση, εφόσον υπάρχουν τέτοια πρότυπα
σε εθνικό επίπεδο.
Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, εκτός εάν χρησιμοποιείται ένα ελάχιστο ποσοστό θερμικής
ενέργειας, το οποίο θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη.
Οι ενισχύσεις για επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή βιοενέργειας περιορίζονται στη βιοενέργεια που
πληροί τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο άρθρο
17 παράγραφοι 2 έως 6 της οδηγία 2009/28/ΕΚ.
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.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται σύμφωνα με τους ΚΑΔ που
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.6.2: Δασοκομικά.
Προτεραιότητα δίνεται σε δικαιούχους δασεργάτες ή δασικούς συνεταιρισμούς.
Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του Κανονισμού de minimis 1407/2013
(200.000,00 ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65% επί των επιλέξιμων
δαπανών.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσό

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

230.769,23

3,11

2,53

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

150.000,00
80.769,23

3,00
3,31

2,24
3,31

Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013
με ένταση ενίσχυσης 65%

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) Δήμοι και
οι ενώσεις τους, καθώς και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής, με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς.
Α/Α

1.

2.

3.

4.

Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια
Βαρύτητα
Μοριοδότηση
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
(Ποσοστό
(κλίμακα 1-100)
ξεχωριστά)
%)
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
4%
(0-100)
εξοικονόμηση ενέργειας
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
100
10% ≤ Ποσοστό < 20%
60
5% ≤ Ποσοστό < 10%
30
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
4%
(0-100)
ISO 14.000, EMAS)
Ναι
100
Όχι
0
Ποσοστό δαπανών σχετικών με
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
4%
(0-100)
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
100
10% ≤ Ποσοστό < 20%
60
5% ≤ Ποσοστό < 10%
30
Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών (μονάδες
10%
(0-100)
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
100
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
75
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής δεδομένων

Τιμή Βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% = 30)
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5.

6.

7.

8.

9.

στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά
βελτιωμένης διαδικασίας
παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων
Ναι
Όχι
Εξασφάλιση πρώτων υλών
(Ποσοστό επί του συνόλου της
ποσότητας πρώτης ύλης που ο
φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία
παραγωγή)
Πρώτες ύλες από ιδία παραγωγή σε
ποσοστό >30%
10% < Πρώτες ύλες από ιδία
παραγωγή σε ποσοστό <30%
Πρώτες ύλες από ιδία παραγωγή σε
ποσοστό < 10%
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
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6%

(0-100)
100
0

7%

(0-100)

100
60
30

5%

(0/100)
100
50

7%

(0-100)

100

60

30
3%

(0-100)

100
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10.

11.

12.

13.

14.

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό
με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση
της πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα

0
4%

(0/100)

100

50

4%

(0/100)

100

50

10%

(0-100)

4%

(0-100)
100

50

0
15%

(0-100)

100

50
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15.

16.

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Προτεραιότητες υποδράσης: Ο
δικαιούχος είναι δασεργάτης ή
δασικός συνεταιρισμός
Ναι
Όχι

0

8%

(0-100)
100
60
30
0

5%

(0-100)
100
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.5. 19.2.3.4,
19.2.4.5, 19.2.5.1, 19.2.3.4, 19.2.3.5 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
19.2.7.3
Επιλεξιμότητα: Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35,
Καθεστώς χορήγησης: Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
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.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται σύμφωνα με τους ΚΑΔ
που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.2.3 και 19.2.3.3 και αφορούν

επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, εστίασης και επιχειρήσεων υπηρεσιών τουρισμού.
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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.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος

Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

40.000,00

0,54

0,44

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

26.000,00
14.000,00

0,52
0,57

0,39
0,57

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Ο φορέας που θα συσταθεί θα αποτελείται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό
πλαίσιο.
Α/Α

1.

2.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε
κριτηρίου ξεχωριστά)
Αξιολόγηση συνεργατικού
σχηματισμού
για κάθε μέλος δίδονται 10
βαθμοί - μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)
Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών του
δικτύου
Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει
σε άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει
σε άλλο σχήμα συνεργασίας

Κριτήρια Επιλογής
Βαρύτητα
Μοριοδότηση
(Ποσοστό
(κλίμακα 1-100)
%)
15%

(0-100)

15%

(0-100)

Τιμή βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% = 30)

100

0
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3.

4.

5.

6.

7.

Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
Ναι
Όχι
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση
φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Προτεραιότητες υποδράσης:
Ο συνεργατικός σχηματισμός
έχει καταρτίσει business plan
από το οποίο προκύπτει η
αναγκαιότητα υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου της
προς ένταξη πράξης.
Ναι
Όχι

5%

(0-100)

10%

100
0
(0-100)

100

0
20%

(0-100)

100

50

0

20%

(0-100)
100
60
30
0

15%

(0-100)

100
0

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
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Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3,
19.2.3.5 και όλες τις δράσεις του μέτρου 19.3 του τοπικού προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Στήριξη για την προπαρασκευή και της υλοποίηση της συνεργασίας (Διατοπική – Διακρατική)
19.3
Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL
DEVELOPMENT CAPABILITIES)
19.3.1
Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το παρόν Σχέδιο έχει ως αντικείμενο να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρήσεων και των θεσμικών φορέων όλων των συνεργαζόμενων περιοχών με κύριο στόχο την
ομογενοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης, ανάδειξης και προβολής των αναπτυξιακών πόρων και την
συνολικής προσφοράς (Τουρισμός, τοπικά προϊόντα, πολιτισμός, γαστρονομία κ.λπ.) της κάθε
συνεργαζόμενης περιοχής με την εισαγωγή νέων σύγχρονων διαδικασιών, μέσων και τεχνολογιών. Το
Σχέδιο αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του Έργου με την επωνυμία «ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL
DEVELOPMENT CAPABILITIES» (ENERDECA II)». Αποσκοπεί στην συνεργασία των περιοχών του Διακρατικού
σχεδίου με την ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων και εργαλείων που αποβλέπουν στην διασύνδεση και
αξιοποίηση κοινών ή ομοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, τοπικών προϊόντων και άλλων στοιχείων
που αποτελούν το απόθεμα των συνεργαζόμενων αγροτικών περιοχών.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων: Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων είναι: Οι εταίροι που συμμετείχαν στο
προηγούμενο Σχέδιο και νέοι εταίροι από περιοχές που διαθέτουν επαρκή προσφορά στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον με δυνατότητα διασύνδεσης όλων των τομέων του τοπικού παραγωγικού
συστήματος με τους πόρους της κάθε περιοχής και στην συνέχεια σύνδεση αυτής της προσφοράς στις
διαδικασίες του διακρατικού σχεδίου
Τεκμηρίωση της συνεργασίας
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. προκύπτει ότι η
συνολική στρατηγική του τοπικού προγράμματος εστιάζει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας
και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στον αγροδιατροφικό
τομέα, προσδίδοντας διακριτή τοπική ταυτότητα στην περιοχή. Το διακρατικό σχέδιο επομένως συμβάλλει
ουσιαστικά στην διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, με ενδυνάμωση του πολυλειτουργικού ρόλου
του πρωτογενή τομέα, αειφορική διαχείριση των τοπικών πόρων και ανάδειξη των συνολικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης.
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας
Οι δράσεις του προτεινόμενου Σχεδίου έχουν ως εξής:
Κυρίως Φάση
Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Συνεργαζόμενων φορέων
Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης των Διακρατικών εταίρων
Β. Σχεδιασμός υλοποίηση δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου
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1. Σχεδιασμός και υλοποίηση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ και Επιχειρήσεων των ενδιαφερόμενων
περιοχών
2. Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργασίας και κοινής προσέγγισης προβολής και ενίσχυσης των
οικονομιών σε κοινά πεδία παρέμβασης των συνεργαζόμενων περιοχών. Προβολή και προώθηση του
Τουριστικού Προϊόντος, Πολιτιστικών Πόρων, Τοπικών Προϊόντων, Γαστρονομίας
3. Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων μεθόδων προβολής των επιχειρήσεων και των περιοχών
συνολικά αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και διαδεδομένες τεχνολογίες πληροφορικής. Σχεδιασμός
κοινών Destination Management and Marketing System- Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ για την προώθηση
προϊόντων, υπηρεσιών και περιοχών- Λοιπές Ηλεκτρονικής και διαδικτυακές υποδομές. Διαμόρφωση
Ενιαίων Προδιαγραφών για WEB Marketing Plan και Υλοποίηση Καμπάνιας WEB Marketing
4. Δράσεις προβολής και εξωστρέφειας. Συμμετοχή σε εκθέσεις και Διεθνή FORA-προβολή σε
αναγνωρισμένες δικτυακές πύλες (Τουρισμού – πολιτισμού κ.λ.π.)
5. Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης από τις Ο.Τ.Δ.
6. Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου
7. Λοιπές Δράσεις
Ανθρώπινο δυναμικό
Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα εξασφαλιστούν συνεργασίες ως εξής:
• Με στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με εξωτερικούς συνεργάτες, με εμπειρία σε
συγκεκριμένα έργα, με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση
των δράσεων.
Χρηματοοικονομικοί πόροι
Τα στοιχεία του Σχεδίου έχουν ως εξής:
Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 22
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 1.100.000,00€ για 22 εταίρους
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα)
Η υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου θα συμβάλλει στην βελτίωση των χαρακτηριστικών και της
ελκυστικότητας των περιοχών, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, στην
δημιουργία προϋποθέσεων τουριστικής ανάπτυξης μέσω ανάπτυξης κοινού πλαισίου δικτύωσης και
συνεργασίας με την δημιουργία 'έτοιμων προϊόντων” με την χρήση των ΤΠΕ, καθορισμός των βάσεων για
τη διαχρονικότητα του έργου (μετά την ολοκλήρωσή του) ως θεμελιώδη διαδικασία για τη συνεχή
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: Σύνταξη πρότασης διακρατικής
συνεργασίας, διαδικασία αναζήτησης εταίρων, ωρίμανση διαγωνιστικών διαδικασιών του Σχεδίου,
αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους, παρακολούθηση ανταπόκρισης.
Το συντονισμό του Σχεδίου έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η Αναπτυξιακή καβάλας ΑΕ ΟΤΑ
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας: Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας,
Σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του σχεδίου, σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, ωρίμανση
διαγωνιστικών και λοιπών θεσμικών διαδικασιών συνεργασίας, Διακρατικές και Διαπεριφερειακές
συναντήσεις εταίρων και ομάδας συντονισμού, αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών
όπου απαιτηθεί, Αξιολόγηση συνολικής υλοποίησης Σχεδίου.
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 45.000,000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων

Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
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Συνολικός Προϋπολογισμός

45.000,00

12,26

0,50

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

45.000,00
0,00

12,26
0,00

0,67
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς: Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ΟΤΑ (Συντονιστής εταίρος), Αιτωλική Αναπτυξιακή
Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Καστοριάς
Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε. ΟΤΑ, Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ
Α.Ε. ΟΤΑ, Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. ΟΤΑ, Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ,
Ελικώνας Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Εταιρεία
Κυκλάδων Α.Ε., Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού- Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.,
Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και ΟΤΔ εξωτερικού από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία,
Πολωνία, και Ρουμανία.
Κριτήρια Επιλογής
Η δράση αφορά κοινές δράσεις συνεργασίας εγκεκριμένων ΟΤΔ και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα
θέσπισης από την ΟΤΔ κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.4.4,
19.2.4.5, 19.2.7.3.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Στήριξη για την προπαρασκευή και της υλοποίηση της συνεργασίας (Διατοπική – Διακρατική)
19.3
Διαχρονική Ελληνική θεατρική παράδοση

19.3.2
Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 35 & 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

Α. Αντικείμενο -στόχοι της συνεργασίας
Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πληθώρα αρχαίων θεάτρων, που συνιστούν ισχυρό συμβολισμό της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αφού το θέατρο, ως εκφραστικό μέσο και κλάδος της τέχνης που
επιδίδεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της
μουσικής και του χορού, πρωτοεμφανίστηκε ιστορικά στην αρχαία Ελλάδα, αποτέλεσε διακριτό
χαρακτηριστικό της κοινωνικής και παιδευτικής συμπεριφοράς των αρχαίων Ελλήνων και συμπαρέσυρε
τους μεταγενέστερους πολιτισμούς να το εγκολπωθούν. Τα αρχαία αυτά μνημεία, σε όποια και αν
διατηρούνται κατάσταση και ανεξάρτητα από το εάν σήμερα χρησιμοποιούνται ή όχι, αποτελούν
σημαντικό και αξιοποιήσιμο στίγμα της τοπικής ταυτότητας κάθε περιοχής, αλλά και της συλλογικής
πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αφού ορίζουν την απαρχή της διαχρονικής ελληνικής θεατρικής
παράδοσης, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Διότι και σήμερα υπάρχουν σε πολλές περιοχές σύγχρονες
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υποδομές, οργανισμοί, επαγγελματικοί και ερασιτεχνικοί, καθώς και θεσμοί, που υπηρετούν την τέχνη του
θεάτρου και παράγουν σημαντικά πολιτιστικά αποτελέσματα, είτε αξιοποιώντας το αρχαιοελληνικό
δραματολόγιο, είτε επιδιδόμενοι σε σύγχρονο, ελληνικό ή ξένο, θεατρικό ρεπερτόριο και συναφείς
δραστηριότητες.
Στόχος της προτεινόμενης διατοπικής συνεργασίας είναι η αναζήτηση κρίσιμης μάζας περιοχών που
διαθέτουν εμφανή τεκμήρια των αρχαίων θεάτρων τους αλλά και σύγχρονη δημιουργική θεατρική ζωή,
ώστε να αποτελέσουν οργανωμένο δίκτυο ανάδειξης της διαχρονικής ελληνικής θεατρικής παράδοσης, ως
συλλογικού πολιτιστικού στίγματος στις τοπικές τους ταυτότητες, που θα αυξήσει την ελκυστικότητα και
επισκεψιμότητα των περιοχών και θα προσδώσει υπεραξία στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες,
ενισχύοντας την τοπική αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση , εμπλουτίζοντας το τουριστικό τους προϊόν και
βελτιώνοντας την εικόνα τους.
Η πολιτιστική διαδρομή στη Περιοχή Παρέμβασης έχει να δείξει πληθώρα νεοτέρων, βυζαντινών και
αρχαίων μνημείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πολιτική ανάπτυξης και ανάδειξης της
περιοχής, καθώς αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών. Δεσπόζουσα θέση κρατά το αρχαίο θέατρο της
Δωδώνης που φέτος ξανάνοιξε τις πύλες του στο ευρύ κοινό με θεατρικές παραστάσεις, καθώς και ο
άγνωστος στο ευρύ κοινό αρχαιολογικός χώρος των Γιτάνων με το αντίστοιχο θέατρο στη Θεσπρωτία.
Β. Εν δυνάμει εταίροι
Οι εν δυνάμει εταίροι, οι οποίοι έχουν ήδη προσυμφωνήσει, είναι οι εξής 13 ΟΤΔ: ΕΤΑΝΑΜ, ΠΙΕΡΙΚΗ,
ΠΑΡΝΩΝΑΣ, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, Ολυμπίας, ΑΙΤΩΛΙΚΗ, Ροδόπης, Καβάλας, Πηλίου, Εύβοιας, ΗΠΕΙΡΟΣ
Α.Ε., Κυκλάδων και ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.
Συντονιστής Εταίρος θα είναι η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ.
Προτεινόμενες δράσεις είναι ενδεικτικά οι εξής:
1) Καταγραφή, ανά περιοχή και συνολικά, σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ, των αρχαίων θεάτρων, των
χαρακτηριστικών τους και της ιστορίας τους, σε συνεργασία με ομάδες Φίλων αρχαίων θεάτρων, κατά
περίπτωση.
2) Καταγραφή, ανά περιοχή και συνολικά, της σύγχρονης θεατρικής ιστορίας, των σημερινών θεατρικών
υποδομών, των ενεργών θεατρικών σχημάτων και των θεατρικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα.
3) Δημιουργία και διακίνηση έντυπου και ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού από τις ανωτέρω
καταγραφές, με τη χρήση ΤΠΕ.
4) Δράσεις προβολής του δικτύου, του αντικειμένου συνεργασίας και των παραδοτέων του.
3) Δικτύωση των θεατρικών σχημάτων που το επιθυμούν, σε τοπικό / διατοπικό επίπεδο και καθιέρωση
κυλιόμενων χωρικά και χρονικά φεστιβάλ.
4) Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία, με αντικείμενο τη γνωριμία
των μαθητών με την τέχνη του θεάτρου, της μουσικής και του χορού γενικά και την τοπική θεατρική
ιστορία, σε συνεργασία και με Πανεπιστημιακά Θεατρικά Τμήματα.
5) Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών σεμιναρίων θεατρικής παιδείας για το ευρύτερο κοινό.
6) Ενιαίος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου (27η Μαρτίου) σε όλες τις συμμετέχουσες
περιοχές, με ανάλογες εκδηλώσεις και την ανάλογη προβολή.
7) Διοργάνωση Συνεδρίου με αντικείμενο την Ελληνική διαχρονική θεατρική παράδοση, όπως αναδύεται
από τις περιοχές του Σχεδίου Συνεργασίας.
8) Δημιουργία Μητρώου παρόχων ειδικών μορφών τουρισμού στις συνεργαζόμενες περιοχές καθώς και
ετήσιου «Καλενταρίου» πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αυτές, περιλαμβανομένων των θεατρικών
δραστηριοτήτων στα αρχαία θέατρα και αλλού.
9) Διερεύνηση της δυνατότητας δικτύωσης με το εξωτερικό (αρχαία ελληνικά θέατρα Κύπρου, Ιταλίας,
Τουρκίας, Αλβανίας καθώς και ρωμαϊκά θέατρα Ιταλίας, Γαλλίας κλπ).
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 40.000,000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής

Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

58

Συνολικός Προϋπολογισμός

40.000,00

10,90

0,44

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

40.000,00
0,00

10,90
0,00

0,60
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ ΕΤΑΝΑΜ, ΠΙΕΡΙΚΗ, ΠΑΡΝΩΝΑΣ, Ολυμπίας, ΑΙΤΩΛΙΚΗ,
Ροδόπης, Καβάλας, Πηλίου, Εύβοιας, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, Κυκλάδων και ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.
Κριτήρια Επιλογής
Η δράση αφορά κοινές δράσεις συνεργασίας εγκεκριμένων ΟΤΔ και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα
θέσπισης από την ΟΤΔ κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.3.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5,
19.2.7.3.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Στήριξη για την προπαρασκευή και της υλοποίηση της συνεργασίας (Διατοπική – Διακρατική)
19.3
Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός - Σχέδιο Διατοπικής
Συνεργασίας
19.3.3
Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το παρόν Σχέδιο αφορά στην ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού μέσω της προβολής των
εκλεκτών ελληνικών γεύσεων της παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας.
Το Σχέδιο που υλοποιήθηκε και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο αποσκοπεί στην επίτευξη
των εξής στόχων:
 Ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα
που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
 Διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους και
ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.
 Διεύρυνση του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών», με ενσωμάτωση νέων μελών και
χαρακτηριστικών προϊόντων από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
μέρος της χώρας.
 Ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ και
επιλεγμένα, με τη δημιουργία των πιο εκλεκτών και χαρακτηριστικών γεύσεων.
 Δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων, τη
γαστρονομία και τον τουρισμό ως συνεργαζόμενοι φορείς του Δικτύου, για τη συλλογική υλοποίηση
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δράσεων.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων είναι: Οι εταίροι που συμμετείχαν στο προηγούμενο Σχέδιο και νέοι
εταίροι από περιοχές με αξιόλογα αγροδιατροφικά προϊόντα και σημαντικές υποδομές γαστρονομικού
πολιτισμού.
Τεκμηρίωση της συνεργασίας
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ προκύπτει ότι οι
τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης προσφέρουν αρκετά προϊόντα υψηλής αξίας, ενώ η τοπική
γαστρονομία αντανακλά την ιδιαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά της περιοχής και των κατοίκων της.
Αυτά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, δημιουργούν ένα
δυναμικό συνολικό προϊόν, το οποίο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ελκυστικό για τον τουριστικό κλάδο και
τους εμπλεκόμενους κλάδους υπηρεσιών εστίασης, μεταποίησης κ.λπ. Κατ’ αναλογία με την περιοχή της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, οι υπόλοιπες περιοχές των υπαρχόντων εταίρων διαθέτουν παρόμοιες ιδιότητες στην
παραγωγή, τη μεταποίηση, τη γαστρονομία και τον τουρισμό.
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας
 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Ενέργειες σχεδιασμού, συντονισμού και υποστήριξης του Σχεδίου και διατοπικές συναντήσεις
 ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ
Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Δικτύου: Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης του Δικτύου Γ.Ε.Ε.
Β. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου: 1. Σχεδιασμός ταυτότητας περιοχών και
τοπικών θεσμών, 2. Σχεδιασμός διαδικτυακών υποδομών και marketing, 3. Σχεδιασμός Σήμανσης
περιοχών και Συστήματος προβολής των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων, 4. Σχεδιασμός δικτύου
καταστημάτων franchise εκλεκτών γεύσεων, 5.Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείρισης και
συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης, 6. Τοπική διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης από τις
Ο.Τ.Δ., 7.Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου
Γ. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου: 1. Ανάπτυξη brand και δημιουργία βάσης δεδομένων, 2.Ηλεκτρονικές και
διαδικτυακές υποδομές, 3. Υλοποίηση marketing plan και οργάνωσης προβολής, 4. Συμμετοχή σε εκθέσεις,
5. Σύστημα προβολής Γ.Ε.Ε. σε τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας, 6. Ανάδειξη ελληνικού οίνου,
οινοπνευματωδών και γαστρονομίας, 7. Ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου, 8.
Εργασίες διασύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή, 9. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί
πόροι)
 Ανθρώπινο δυναμικό
 Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με πλήρη ή μερική απασχόληση.
 Σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα.
 Εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων.
 Χρηματοοικονομικοί πόροι
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 1.300.000,00 €
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή
 Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων
και ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας παράλληλα «ταυτότητα - branding»
για το γευστικό ιδίωμα της περιοχής.
 Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και της πολιτιστικής
ταυτότητας.
 Αύξηση της τουριστικής κίνησης και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μέσω προώθησης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός.
 Αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, συμβολή
στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας.
 Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση του γαστρονομικού πολιτισμού της χώρας.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας
Μελέτη και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του προηγούμενου Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» και
του Σχεδίου δράσης του Δικτύου Δήμων Γ.Ε.Ε., σύνταξη πρότασης διατοπικής συνεργασίας, αναζήτηση
εταίρων. Επικοινωνία και αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας
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Προβλέπεται να υλοποιηθεί ο παρακάτω τρόπος εφαρμογής.
 Ορισμός ομάδας συντονισμού.
 Αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και
φορείς για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του σχεδίου.
 Διακρατικές συναντήσεις και επικοινωνία των εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή
ηλεκτρονικά, μέσω internet, για αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων
αποφάσεων.
 Αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί.
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 50.000,000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα

Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

50.000,00

13,62

0,55

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

50.000,00
0,00

13,62
0,00

0,75
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς, Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων: Πάρνωνα, Αχαΐας, Βορείου
Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Νομού Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς,
Λάρισας, Λήμνου, Μεσσηνίας, Πηλίου, Σερρών, Τριχωνίδας, Φλώρινας, Φθιωτικής, Φωκικής, Χαλκιδικής,
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
Κριτήρια Επιλογής
Η δράση αφορά κοινές δράσεις συνεργασίας εγκεκριμένων ΟΤΔ και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα
θέσπισης από την ΟΤΔ κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.3.1, 19.2.3.2,
19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.2.7.3.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης

Στήριξη για την προπαρασκευή και της υλοποίηση της συνεργασίας (Διατοπική – Διακρατική)
19.3
Ανάπτυξη Συνεργατισμού

19.3.4
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Νομική
βάση

Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας:
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη της συνεργατικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές της υπαίθρου
που δραστηριοποιούνται οι συνεργαζόμενες ΟΤΔ και η εν γένει προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας,
μέσω της δημιουργίας τοπικού οικοσυστήματος αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων
Στη δράση θα επιδιωχθεί να συμμετέχει μία τουλάχιστον ΟΤΔ από κάθε Περιφέρεια της χώρας. Για την
υλοποίηση του σχεδίου υπάρχει ήδη στενή συνεργασία με τις Αναπτυξιακές εταιρείες που θα
συνεργαστούν στα πλαίσια του διατοπικού προγράμματος. Στο σχέδιο θα συμμετέχουν οι παρακάτω 13
Αναπτυξιακές Εταιρίες: ΑΝΚΑ (Συντονίστρια ΟΤΔ), Αχαΐας, ΑΝΔΩ, Ηπείρου, Ηρακλείου, ΑΝΕΘ, ΑΝΙΟΝ,
ΚΕΝΑΚΑΠ, ΑΝΚΟ, ΕΤΑΛ, ΟΑΣΕ, Πάρνωνας, ΑΝΡΟ
Τεκμηρίωση της συνεργασίας
Το CLLD αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη των παραγωγικών συνεργατικών δομών της
υπαίθρου και τη διασύνδεση αυτών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις αντίστοιχες που δραστηριοποιούνται
στις πόλεις. Αυτό θα δώσει μεγάλη ώθηση στη διεύρυνση και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού
συμπλέγματος στην ύπαιθρο και θα επιταχύνει την εγκατάσταση βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ
της υπαίθρου και των πόλεων. Οι ΟΤΔ ιδιαίτερα, με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτουν και την
εδραίωσή τους στις αγροτικές περιοχές της χώρας, μπορούν να παίξουν το ρόλο του «επισπεύδοντα
φορέα», να υποστηρίξουν τα υφιστάμενα συνεργατικά σχήματα να δικτυωθούν και να αναπτύξουν
συνέργειες μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα, να ενθαρρύνουν ομάδες ενεργών αγροτών και άλλων κατοίκων
της υπαίθρου να συνεργαστούν παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποστήριξη.
Αυτό θα επιχειρηθεί μέσω:
1. της υποστήριξης της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των υφισταμένων συνεργατικών σχημάτων
2. της δημιουργίας ευέλικτου μηχανισμού ενθάρρυνσης τοπικών συλλογικών πρωτοβουλιών και της
υποστήριξής τους να αποκτήσουν συνεργατικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά
Ανάλυση των δράσεων
Η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των συνεργατικών δομών θα υποστηριχτεί μέσω της λειτουργίας
«ζωντανών εργαστηρίων» (Regional Living Labs και για συντομία RLL). Πρόκειται για συναντήσεις στις
οποίες συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εμπλεκόμενοι. Στις συναντήσεις αυτές αναζητείται με συναίνεση ένα
κοινό πρόγραμμα δράσης, αμοιβαία επωφελές.
Οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, ενθάρρυνσης και υποστήριξης με στόχο τη δικτύωση και
τη συνεργασία των συνεργατικών σχημάτων, θα παρέχονται σε τοπικό επίπεδο από επιλεγμένα στελέχη
των συνεργαζομένων ΟΤΔ, τα οποία θα εκπαιδευτούν στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας. Επίσης οι
μέθοδοι που θα εφαρμοστούν, τα εργαλεία και τα εκπαιδευτικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν, θα
σχεδιαστούν από κοινού για όλες της συμμετέχουσες ΟΤΔ σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της διατοπικής
συνεργασίας.
Η δράση, χωρίζεται σε δύο Φάσεις:
Προπαρασκευαστική Φάση
 Διατοπικές συναντήσεις εταίρων
 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας,
 Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης προς έγκριση.
Φάση Υλοποίησης
Η Φάση Υλοποίησης, για λόγους μεθοδολογίας χωρίζεται σε πακέτα εργασίας (ΠΕ), τα οποία είναι:
 ΠΕ1. Δημιουργία Δομής υποστήριξης σε κάθε περιοχή («Θερμοκοιτίδας Συνεργατισμού» ή
«επιταχυντή συνεργατισμού»)
 ΠΕ2. Δημιουργία RLL (Regional Living Labs)
 ΠΕ3. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων καλών πρακτικών, εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτών
 ΠΕ4. Διάχυση – Διάδοση - Προβολή
 ΠΕ5. Μελέτη Βιωσιμότητας του Σχεδίου
 ΠΕ6. Διοίκηση – Συντονισμός.
Επιπρόσθετα το σύνολο των ενεργειών που θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με το νομικό πλαίσιο που
θα διαμορφωθεί (Κ.Υ.Α.)
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Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 42.000,000 €
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων
Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

42.000,00

11,44

0,47

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

42.000,00
0,00

11,44
0,00

0,63
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
ΟΤΔ, συνεργατικοί φορείς και πολίτες, αγρότες, μικρές επιχειρήσεις και οικοτεχνίες που ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα.
Κριτήρια Επιλογής
Η δράση αφορά κοινές δράσεις συνεργασίας εγκεκριμένων ΟΤΔ και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα
θέσπισης από την ΟΤΔ κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.4, 19.2.3.1,
19.2.3.2, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.3.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Στήριξη για την προπαρασκευή και της υλοποίηση της συνεργασίας (Διατοπική – Διακρατική)
19.3
Ενδυνάμωση, προβολή και δικτύωση των Γεωπάρκων της UNESCO

19.3.5
Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το παρόν σχέδιο αφορά την ανάδειξη και προβολή των συνεργαζόμενων Γεωπάρκων - αναγνωρισμένων
από την UNESCO - της φύσης και του τοπίου, ως φυσική κληρονομιά εθνικής και παγκόσμιας
σπουδαιότητας, την υλοποίηση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές των πάρκων
αλλά και στις κοντινές σε αυτά ζώνες, καθώς και την περαιτέρω δικτύωσή τους με ανάλογα δίκτυα τοπικούς φορείς μέσω: ηλεκτρονικής διασύνδεσης (ιστοσελίδων, δικτυακών τόπων, βάσεων δεδομένων
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κλπ), συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, κτλ
Το διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας “ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ
UNESCO” αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
 Ανάδειξη και προβολή των συνεργαζόμενων περιοχών, της φύσης και του τοπίου, ως φυσική
κληρονομιά εθνικής και παγκόσμιας σπουδαιότητας
 Αναβάθμιση και αύξηση του οικοτουρισμού – τουριστικής επισκεψιμότητας των συνεργαζόμενων
περιοχών, μέσω της συνδυαστικής προβολής βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας των περιοχών,
καθώς και σημείων αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 Ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας - ενδυνάμωση των υφιστάμενων τουριστικών
υποδομών, μέσω της δημιουργίας και προώθησης στοχευμένων Τουριστικών Πακέτων με στόχο την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
 Μελέτη, σχεδιασμός και προώθηση ειδικού σήματος για τοπικά προϊόντα-υπηρεσίες αγροτουρισμού
των συνεργαζόμενων περιοχών, με βάση τα πρότυπα ποιότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της
παγκόσμιας αγοράς.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων
Ελληνικές ΟΤΔ που υλοποιούν Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 στην Ελλάδα και στοχεύοντας σε συνεργασία
και με αντίστοιχους φορείς στη Κύπρο και στο Εξωτερικό, με κοινό χαρακτηριστικό την ύπαρξη Γεωπάρκων
UNESCO στις περιοχές τους.
Τεκμηρίωση της συνεργασίας
Η παρουσία πέντε περιοχών στην Ελλάδα που χαρακτηρίζονται ως παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO
καταδεικνύει τον πλούτο της Ελληνικής γεωλογικής κληρονομιάς, καθώς και την ιδιαίτερη αξία που έχει η
γεωλογική, φυσική και πολιτισμική κληρονομιά των Ελληνικών Γεωπάρκων σε παγκόσμια κλίμακα. Μία
από αυτές τις περιοχές και συγκεκριμένα η περιοχή του Εθνικού δρυμού Βίκου – Αώου, έκτασης 1.200km2
βρίσκεται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. με πλούσια φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά (περιοχές NATURA, παραδοσιακούς οικισμούς και μνημεία). Η συγκεκριμένη
συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και να
επιτρέψει την προβολή της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας έτσι μια σημαντική ευκαιρία
για αύξηση της διείσδυσης στη διεθνή τουριστική αγορά.
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας
Οι δράσεις του προτεινόμενου Σχεδίου έχουν ως εξής:
Προπαρασκευαστική Φάση
Κυρίως Φάση
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί
πόροι)
 Ανθρώπινο δυναμικό
Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με σταθερούς εξωτερικούς
συνεργάτες, με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες - συμβούλους, όπου απαιτηθεί.
Χρηματοοικονομικοί πόροι
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 800.000,00 €
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα)
Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσω της συνδυαστικής προβολής βιοποικιλότητας και
γεωποικιλότητας της περιοχής, καθώς και των περιοχών αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού και
πολιτιστικού παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 2. Δημιουργία νέων μορφών marketing που συνδέονται με
παγκόσμια πρότυπα ποιότητας, 3. Δράσεις ανάδειξης και προβολής σε όλη την έκταση του Γεωπάρκου, ως
ανταγωνιστικών τουριστικών – περιβαλλοντικών προορισμών, καθώς και ενδυνάμωση των υφιστάμενων
τουριστικών υποδομών, 4. Καθιέρωση της συνεργασίας μεταξύ των Γεωπάρκων, με στόχο την ανάπτυξη
και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής αρμοδιότητας του Γεωπάρκου, 5. Προβολή της περιοχής
σε διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό μιας νέα μορφής οικοτουρισμού, τον γεωτουρισμό, 6. Ανάπτυξη –
προβολή και αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας
1. Επαφή με υπεύθυνους φορείς στους οποίους βρίσκονται Γεωπάρκα UNESCO, 2. Σύνταξη πρότασης
συνεργασίας - καταγραφή ενδεικτικών δράσεων, 3. Επικοινωνία με ΟΤΔ στις οποίες περιοχές τους
βρίσκονται Γεωπάρκα UNESCO, 4. Αποστολή σχεδίου συνεργασίας στους υποψήφιους εταίρους, 5.
Παρακολούθηση ανταπόκρισης.
Το συντονισμό του Σχεδίου έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
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Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 80.000,000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

80.000,00

21,80

0,89

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

80.000,00
0,00

21,80
0,00

1,19
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς
Κριτήρια Επιλογής
Η δράση αφορά κοινές δράσεις συνεργασίας εγκεκριμένων ΟΤΔ και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα
θέσπισης από την ΟΤΔ κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.3.3, 19.2.4.5, 19.2.7.3.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Στήριξη για την προπαρασκευή και της υλοποίηση της συνεργασίας (Διατοπική – Διακρατική)
19.3
Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας για την «Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικού τουρισμού στις
περιοχές εφαρμογής του προγράμματος»
19.3.6
Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη ενός εκ των δικτύων ευρωπαϊκών ποδηλατοδρόμων και
συγκεκριμένα της «Μεσογειακής οδού» που ξεκινά από την Ανδαλουσία στην Ισπανία και καταλήγει μέσω
Ηγουμενίτσας στην Αθήνα. Στόχο, αποτελεί η περιοχή της διατοπικής συνεργασίας, να αποτελέσει
αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό, μέσω της αξιοποίησης του ποδηλατικού τουρισμού.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων
Επιλογή ΟΤΔ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του δικτύου ποδηλατικής διαδρομής που ξεκινά από
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την Ανδαλουσία στην Ισπανία και καταλήγει μέσω Ηγουμενίτσας στην Αθήνα (6 ΟΤΔ).
Τεκμηρίωση της συνεργασίας
Οι περιοχές του διατοπικού προγράμματος στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος ως πόλου έλξης επισκεπτών, οπότε η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού κρίνεται
ως ιδιαίτερα ενδεδειγμένη, καθώς απευθύνεται σε επισκέπτες - χρήστες που επιλέγουν τους προορισμούς
τους με βάση το κριτήριο του ήπιου τουρισμού και της υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος, ενώ και η
συγκεκριμένη μορφή τουριστικής ανάπτυξης είναι συμβατή με την φέρουσα ικανότητα των περιοχών του
προγράμματος.
Οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του σχεδίου συνεργασίας είναι οι ακόλουθες:
 Σχεδιασμός Ποδηλατικών Διαδρομών στην Περιοχή του Προγράμματος: Μελέτη της περιοχής
παρέμβασης, προσδιορισμός σημείων εισόδου - εξόδου απ’ αυτήν (πυλών), προσδιορισμός κόμβων,
χάραξη διαδρομών διέλευσης και διαδρομών αναψυχής
 Ανάπτυξη περιεχομένου ποδηλατικών διαδρομών. Καταγραφή και οργάνωση φυσικών, πολιτιστικών
και τουριστικών πόρων κατά μήκος των διαδρομών, προτεινόμενες στάσεις, προτεινόμενοι τόποι
διαμονής και εστίασης κλπ.
 Ανάδειξη σημείων και διαδρομών. Σήμανση διαδρομών στη βάση των διεθνών προτύπων, σήμανση
μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος
 Ανάπτυξη περιεχομένου και συστημάτων πληροφόρησης και ενημέρωσης επισκεπτών και εν δυνάμει
επισκεπτών. Παραγωγή ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού για μνημεία, σημεία
ενδιαφέροντος, στάσεις και διαδρομές. Δημιουργία χαρτογραφικού υλικού σε συμβατική και ψηφιακή
μορφή. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας παροχής πληροφοριών μέσω ίντερνετ και σε κινητά.
 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και επενδυτών. Εκδηλώσεις – παρουσιάσεις
ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης στις περιοχές του προγράμματος. Ευαισθητοποίηση για το
τουριστικό προϊόν της περιοχής, ενημέρωση επαγγελματιών για τις απαιτήσεις του ποδηλατικού
τουρισμού στα καταλύματα και τους χώρους εστίασης.
 Προβολή της περιοχής. Δημιουργία σάιτ για την περιοχή, δημιουργία brand, διασύνδεση περιοχής με
τα ευρωπαϊκά δίκτυα, δικτύωση με συλλόγους και ταξιδιωτικούς πράκτορες.
 Συντονισμός και Διαχείριση Δικτύου. Δημιουργία δομής υλοποίησης και παρακολούθησης δράσεων,
προώθησης δικτύου και διασφάλισης ποιότητας.
Κατά τη φάση της προετοιμασίας του προγράμματος, οι ενέργειες που έγιναν για τη συγκρότηση της
ανωτέρω συνεργασίας ήταν οι εξής:
 αρχική επαφή της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ με τις άλλες αναπτυξιακές
για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ενδιαφέρον για την υλοποίηση του σχεδίου
 αποστολή του προσχεδίου του Τεχνικού Δελτίου από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 οριστικοποίηση του τεχνικού δελτίου μετά την συμπλήρωση παρατηρήσεων
 αποστολή Δηλώσεων Πρόθεσης Συνεργασίας από τους εταίρους,
 ένταξη του Τεχνικού Δελτίου στα προγράμματα των εν δυνάμει εταίρων
Ο Συντονισμός του σχεδίου θα γίνει από την : ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Μετά την οριστικοποίηση του Διατοπικού Σχεδίου συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:
Συνάντηση εργασίας για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι κοινές δράσεις, οι συμβαλλόμενοι,
ο σκοπός, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το αντικείμενο του κάθε συμβαλλόμενου, οι φάσεις
υλοποίησης, η ανάληψη του κόστους ανά φάση, ο τρόπος συντονισμού και οργάνωσης του σχεδίου, κλπ.
Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης προς έγκριση.
Έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Επιπρόσθετα το σύνολο των ενεργειών που θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με το νομικό πλαίσιο που
θα διαμορφωθεί (Κ.Υ.Α.)
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 30.000,000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
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Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

30.000,00

8,17

0,33

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

30.000,00
0,00

8,17
0,00

0,45
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Ο.Τ.Δ που υλοποιούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, Φορείς που
εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα
Κριτήρια Επιλογής
Η δράση αφορά κοινές δράσεις συνεργασίας εγκεκριμένων ΟΤΔ και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα
θέσπισης από την ΟΤΔ κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.3.3, 19.2.4.5, 19.2.7.3.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Στήριξη για την προπαρασκευή και της υλοποίηση της συνεργασίας (Διατοπική – Διακρατική)
19.3
Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξειδίκευσης και Αξιολόγησης Πολιτικών (IDPSS) για τις περιοχές
CLLD/LEADER
19.3.7
Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Η δράση αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα δίνει στους εμπλεκόμενους
στην αναπτυξιακή διαδικασία τη δυνατότητα να εφαρμόζουν εξειδικευμένες στρατηγικές ανάπτυξης,
προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πραγματικότητας της περιοχής παρέμβασης.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων
ΕΤΑΝΑΜ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, Αναπτυξιακή Καστοριάς & Αναπτυξιακή Τρικάλων καθώς και το ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ.
Συντονιστής Εταίρος θα είναι η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ.
Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της
στρατηγικής
Η επιλογή βασίσθηκε στα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, προβλήματα αλλά και προοπτικές που
παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες περιοχές που εφαρμόζονται τα τοπικά προγράμματα LEADER.
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Ανάλυση προτεινόμενων δράσεων
Προπαρασκευαστική Φάση
Συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης
Κυρίως Φάση
Η στρατηγική υλοποίησης του συστήματος από τους δικαιούχους περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1. Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας
2. Προσδιορισμό του συνόλου των δευτερογενών δεδομένων για την περιοχή παρέμβασης - Ανάλυση
και κωδικοποίηση δεδομένων
3. Επαφή με εμπλεκόμενες αρχές, φορείς & συλλογικότητες. Καταγραφή απόψεων σε σχέση με την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
4. Επεξεργασία δεδομένων
5. Διεξαγωγή αντιπροσωπευτικής κοινωνικής έρευνας
6. Δημιουργία σχεσιακής χωρικής βάσης δεδομένων
7. Σύνδεση πολιτικών που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης με τα προβλήματα, τους περιορισμούς, τη
δυναμική και τις προοπτικές της περιοχής
8. Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση
9. Εντοπισμός, επιλογή & αξιολόγηση αναπτυξιακών δράσεων και σύνδεσή τους με γενικότερες
πολιτικές
10. Δημιουργία Διαδραστικού Συστήματος.
Χρηματοοικονομικοί πόροι
Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 5
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 180.000€
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία
Αποτέλεσμα της συνεργασίας θα είναι η δημιουργία δυναμικής για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, τη
δικτύωση και τη συνεργασία, την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την
περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, τη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της
οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας.
Παράλληλα θα είναι εφικτή η υποστήριξη και η εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων των τοπικών
προγραμμάτων, καθώς και ο διαρκής έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των
δράσεων και των προγραμμάτων.
Ενέργειες που τυχόν έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας.
Σύνταξη της πρότασης, αναζήτηση εταίρων και ωρίμανση του έργου
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Το σχέδιο θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις:
Α. Προκαταρκτική Φάση
Διερευνητικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης
Β. Κύρια Φάση
Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, απολογισμός έργου
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 80.000 €.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται

Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής

Κανονισμός του γενικού de minimis
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%
Συνολικός Προϋπολογισμός

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ποσό
επίπεδο υπομέτρου
80.000,00

21,80

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος
0,89
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Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

80.000,00
0,00

21,80
0,00

1,19
0,00

Περιοχή Εφαρμογής

Διατοπική ζώνη όπου περιλαμβάνει τις επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος CLLD/LEADER στις
Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς και Τρικάλων.
Δικαιούχοι
Δικαιούχος φορέας θα είναι το δίκτυο των ΟΤΔ που εφαρμόζουν προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
Πρέβεζας, Καστοριάς και Τρικάλων και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Κριτήρια Επιλογής
Η δράση αφορά κοινές δράσεις συνεργασίας εγκεκριμένων ΟΤΔ και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα
θέσπισης από την ΟΤΔ κριτηρίων επιλογής.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.4, 19.2.3.1,
19.2.3.2, 19.2.3.3., 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.4.1, 19.2.7.3.
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών
Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3.

Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ
19.4
Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ

19.4
Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1303/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών:
Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων
Λειτουργικές Δαπάνες
Πάγια και εξοπλισμός
Ενέργειες εμψύχωσης
Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνηση μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτοαξιολόγηση)
Στις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών αντιστοιχούν ενέργειες και δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της
«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», όπως η στελέχωση, οι μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα, ο εξοπλισμός και η
μηχανοργάνωση. Η Ο.Τ.Δ. της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» έχει ήδη επαρκή οργάνωση και στελέχωση λόγω της πολυετούς
ενασχόλησης της με την εφαρμογή προγραμμάτων στην περιοχή. Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται και θα
στελεχώνεται από άτομα κατάλληλων ειδικοτήτων.
Για τις ανάγκες του νέου προγράμματος απαιτείται η αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και η
προμήθεια σχετικού Sofware και Hardware, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τόσο του προγράμματος
όσο και της μηχανοργάνωσης της εταιρείας, δεδομένου ότι τα λογισμικά απαιτούν μεγαλύτερες ταχύτητες
και περισσότερο χώρο μνήμης στον Η/Υ. Η Ο.Τ.Δ. θα πρέπει να εφοδιαστεί με πληροφορικά συστήματα από
τα οποία θα προκύπτουν όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται στη νέα Προγραμματική
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Περίοδο (Ο.Π.Σ.Α.Α. κλπ.).
Σε ότι αφορά τις ενέργειες εμψύχωσης αυτές θα περιλαμβάνουν ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή
παρέμβασης και το τοπικό πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά ενημερωτικές ημερίδες, δημοσιεύσεις στον τοπικό
Τύπο, ενημερωτικά έντυπα, σύνταξη ενός ολιγοσέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου, που θα περιέχει τα κύρια
σημεία του εγκριθέντος τοπικού προγράμματος και την περιοχή εφαρμογής του, την έκδοση και ανατύπωση
του περιεχομένου των προσκλήσεων ενδιαφέροντος, κατανοητού οδηγού εφαρμογής, φακέλων
υποψηφιότητας με τα κριτήρια αποκλεισμού και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, αφισών, την
πραγματοποίηση σχετικών εκδηλώσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης, συνεντεύξεις τύπου, δημιουργία και
ανάρτηση κατάλληλης πινακίδας στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για το πρόγραμμα, ενημέρωση και
επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του τοπικού προγράμματος, διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων
και του πληθυσμού για τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις
προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα κ.λπ.
Επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού θα είναι κατ’ ελάχιστο το 5% του
συνολικού προϋπολογισμού της δράσης
Οι υποστηρικτικές ενέργειες θα αφορούν εκπόνηση απαραίτητων μελετών για την περιοχή παρέμβασης,
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενέργειες επιμόρφωσης των μελών της ΟΤΔ οι οποίες ενδεικτικά μπορεί
να αφορούν θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρμογής προγράμματος, διοίκησης, διαχείρισης έργου και
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Επίσης στο πλαίσιο των υποστηρικτικών ενεργειών θα
πραγματοποιηθεί και αυτοαξιολόγηση της ΟΤΔ.
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση και όλες οι Θεματικές Κατευθύνσεις και στόχοι όπως
καθορίστηκαν από τη Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος αποτελώντας τη βασική προϋπόθεση για την
επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Ποσοστό (%) σε
Ένταση ενίσχυσης στο 100% των επιλέξιμων
Ποσό
επίπεδο υποδαπανών
μέτρου

Ποσοστό (%) σε
επίπεδο Τοπικού
Προγράμματος

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.340.000,00

100,00

14,87

Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

1.340.000,00
0,00

100,00
0,00

20,00
0,00

Περιοχή Εφαρμογής
Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
Δικαιούχοι
Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με
τα άρθρα 32 και 35 του καν. (ΕΕ) 1303/2013.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

ΤΟ 30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% = 30)

(σαφής αποτύπωση κάθε
(Ποσοστό %)
(κλίμακα 1-100)
κριτηρίου ξεχωριστά)
Η εφαρμογή της δράσης αφορά την κάλυψη δαπανών της ΟΤΔ αναφορικά με την υλοποίηση της τοπικής
στρατηγικής ανάπτυξης, των δαπανών εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού καθώς και των λοιπών επιλέξιμων
δαπανών
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
Η δράση παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια / συμπληρωματικότητα με στο σύνολο των δράσεων του τοπικού
προγράμματος, καθώς η ολοκλήρωσή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του συνόλου του
προγράμματος
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
Η δράση δρα υποστηρικτικά στην υλοποίηση του συνόλου του τοπικού προγράμματος και συνεπώς

70

παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη,
αειφορική και πολυτομεακή ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης και στην αξιοποίηση του φυσικού,
πολιτιστικού περιβάλλοντος

4.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΘΑ)
Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρικών ενοτήτων της περιοχής παρέμβασης και εστιάζοντας στη
φέρουσα δυνατότητα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο της SWOT ανάλυση όσο και τις διαβουλεύσεις που
πραγματοποιήθηκαν, διαμορφώθηκαν οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος ΕΓΤΑ και ΕΤΘΑ. Οι δράσεις,
όπως αναλύονται, παρουσιάζουν άμεση και έμμεση συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, με
οδηγό την επίτευξη των στόχων του Τοπικού Προγράμματος, όπως αναλύονται και περιγράφονται στο
κεφάλαιο 3.
Το σύνολο των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER αποσκοπούν στην επίτευξη της βασικής
θεματικής κατεύθυνσης και των επί μέρους θεματικών κατευθύνσεων, οδηγώντας στην ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Συγκεκριμένες δράσεις θα αποτελέσουν το εργαλείο για
την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
και παράλληλα την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με εστίαση
στον αγροδιατροφικό τομέα και τις ήπιες μορφές τουρισμού, την προώθηση συνεργασιών - δικτυώσεων και
καινοτόμων παρεμβάσεων, μέσω της προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του απαράμιλλου φυσικού
πλούτου καθώς και του οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος όπως αναλύθηκαν στα ανωτέρω Τεχνικά Δελτία συμπληρώνουν και
συμπληρώνονται με άλλες αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή και συγκεκριμένα:


Με το ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα με τα Μέτρα 4.2, 4.3, 6.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4, 8.5, 16.2,
16.3, 16.4, 16.5, 19.3, 19.4, 19.9



Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019 και συγκεκριμένα:
 Με τον ΑΞΟΝΑ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ και τους επί
μέρους Θεματικούς Στόχους αυτού
 Με τον ΑΞΟΝΑ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και τους επί μέρους Θεματικούς Στόχους
αυτού



Με την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) η οποία
περιλαμβάνει ειδικές κατευθύνσεις που εξειδικεύονται σε αντίστοιχες δράσεις.:
 Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικού γενετικού δυναμικού στην αγροτική παραγωγή και παραγωγή
τροφίμων (Δημιουργία νέων προϊόντων, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας)
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 Ανάπτυξη πιστοποιημένης κτηνοτροφικής παραγωγής για παραγωγή προϊόντων ανώτερων
χαρακτηριστικών (Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη μεταποίηση γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων)
 Προσαρμογή και ανάδειξη δυναμικού στον κλάδο της παραδοσιακής τυροκομίας
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον κλάδο της διατροφής και στον κλάδο αξιοποίησης υποπροϊόντων στη
διατροφή αγροτικών ζώων
 Ανάδειξη τοπικών επώνυμων κτηνοτροφικών προϊόντων Ηπείρου
 Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής υδατοκαλλιέργειας
 Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και τουρισμός
 Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας
 Πλαίσιο ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Ο συνδυασμός των ανωτέρω θα οδηγήσει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στη
ανάπτυξή της και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΤΡΟ 19 "ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) - LEADER" ΠΑΑ 2014-2020
Στήριξη υλοποίησης
δράσεων των
στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)
Στήριξη για την
προπαρασκευαστική
και την υλοποίηση της
συνεργασίας
(διακρατική και
διατοπική)
Στήριξη για τις
λειτουργικές δαπάνες
και εμψύχωση
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
19
ΠΑΑ 2014-2020 *

19.2

7.430.979,02

4.993.000,00

2.437.979,02

19.3

367.000,00

367.000,00

0,00

19.4

1.340.000,00

1.340.000,00

0,00

9.137.979,02

6.700.000,00

2.437.979,02

* Στο σύνολο των δαπανών του Μέτρου 19 δεν συμπεριλαμβάνεται το Υπομέτρο 19.1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014-2020
Συνολικό κόστος Υπομέτρου
Ποσοστό % συν. Κόστους Υπομέτρου επί
του συν. Κόστους της στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης
υπομέτρου επί της δημόσιας δαπάνης της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου
Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής
Υπομέτρου επί της Κοινοτικής
Συμμετοχής της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης

19.2

19.3

19.4

81,32%

4,02%

14,66%

74,52%

5,48%

20,00%
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ΜΕΤΡΟ 19 "ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) - LEADER" ΠΑΑ 2014-2020

Στήριξη για την
προετοιμασία
στρατηγικής της
τοπικης ανάπτυξης

19.1

Στήριξη υλοποίησης
δράσεων των
στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)

19.2

Στήριξη για την
προπαρασκευαστική
και την υλοποίηση
της συνεργασίας
(διακρατική και
διατοπική)

19.3

Στήριξη για τις
λειτουργικές δαπάνες
και εμψύχωση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19
ΠΑΑ 2014-2020

19.4

2022

2023

65.368,00

200.000,00

550.000,00

850.000,00

1.100.000,00

1.200.000,00

1.093.000,00

2.000,00

5.000,00

30.000,00

80.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

55.000,00

180.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

180.000,00

55.000,00

247.368,00

390.000,00

765.000,00

1.115.000,00

1.385.000,00

1.485.000,00

1.323.000,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ)

ΚΩΔ.

ΥΠΟ - ΔΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσό

%

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό
%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ποσό

%

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στη
μεταποίηση, εμπορία και /ή
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής

600.000,00

300.000,00

50%

300.000,00

50%

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα
του τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής

425.000,00

276.250,00

65%

148.750,00

35%

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς
της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
η
παραγωγής ειδών μετά την 1
μεταποίηση και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής

600.000,00

390.000,00

65%

210.000,00

35%

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων
της τοπικής στρατηγικής.

253.846,15

165.000,00

65%

88.846,15

35%

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης,
εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό
προϊόν

1.640.000,00

820.000,00

50%

820.000,00

50%
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19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής

801.363,64

490.750,00

61%

310.613,64

39%

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
η
παραγωγής ειδών μετά την 1
μεταποίηση και του εμπορίου με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής

600.000,00

360.000,00

60%

240.000,00

40%

500.000,00

275.000,00

55%

225.000,00

45%

350.000,00

350.000,00

100%

0,00

0%

19.2.3.5

19.2.4.1

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί,
χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά
κέντρα, κλπ) με σκοπό την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της
τοπικής στρατηγικής
Στήριξη για υποδομές μικρής
κλίμακας (πχ. ύδρευση αποχέτευση,
οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ),
συμπεριλαμβανομένης της
εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
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19.2.4.5

19.2.5.1

19.2.6.2

19.2.7.3

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και
επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των
αγροτικών τοπίων και των τόπων με
υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών
πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών / συνεδριακών
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου –
μύλοι, γεφύρια κπ)
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις
Επενδύσεις σε δασοκομικές
τεχνολογίες και στην επεξεργασία,
κινητοποίηση και εμπορία δασικών
προϊόντων
Συνεργασία μεταξύ μικρών
επιχειρήσεων για διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και την
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και
πόρων καθώς και για την ανάπτυξη
και/ή την εμπορία τουριστικών
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό

940.000,00

940.000,00

100%

0,00

0%

450.000,00

450.000,00

100%

0,00

0%

230.769,23

150.000,00

65%

80.769,23

35%

40.000,00

26.000,00

65%

14.000,00

35%

77

19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4
19.3.5

19.3.6

19.3.7

19.4

Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας
ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT OF
EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT
CAPABILITIES)
Διαχρονική Ελληνική θεατρική
παράδοση
Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ:
Ελληνικός γαστρονομικός
πολιτισμός - Σχέδιο Διατοπικής
Συνεργασίας
Ανάπτυξη Συνεργατισμού
Ενδυνάμωση, προβολή και
δικτύωση των Γεωπάρκων της
UNESCO
Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας για
την «Ανάπτυξη δικτύου
ποδηλατικού τουρισμού στις
περιοχές εφαρμογής του
προγράμματος»
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Εξειδίκευσης και
Αξιολόγησης Πολιτικών (Integrated
Development Planning Support
System-IDPSS)
Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής
Δράσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ
ΣΥΝΟΛΟ

45.000,00

45.000,00

100%

0,00

0%

40.000,00

40.000,00

100%

0,00

0%

50.000,00

50.000,00

100%

0,00

0%

42.000,00

42.000,00

100%

0,00

0%

80.000,00

80.000,00

100%

0,00

0%

30.000,00

30.000,00

100%

0,00

0%

80.000,00

80.000,00

100%

0,00

0%

1.340.000,00

1.340.000,00

100%

0,00

0%

9.137.979,02

6.700.000,00

2.437.979,02
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.2 (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Βιομηχανία τροφίμων

10.51.5

10.41.23.01

Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου

10.41.53.01

Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου
Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων

10.51.53
10.8

Παραγωγή καζεΐνης
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.83.14

10.89

Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και
παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.89.19

Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. (γύρη-βασιλικός
πολτός)

11

Ποτοποιία

11.0

Ποτοποιία
11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
11.01.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
11.01.10

11.05

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Ζυθοποιία

11.05.1

Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
11.05.10

11.05.2

Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης

11.05.20

Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

12.0

Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.00

Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.00.1

Παραγωγή προϊόντων καπνού, εκτός από κατάλοιπα καπνού
12.00.11

Παραγωγή πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και
τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

12.00.19

Παραγωγή άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων·
ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού· εκχυλισμάτων και
αποσταγμάτων καπνού

12.00.2

Παραγωγή κατάλοιπων καπνού
12.00.20

Παραγωγή κατάλοιπων καπνού
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13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.1

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Παραγωγή φυσικών υφαντικών ινών, προπαρασκευασμένων για
κλώση

13.10.2
13.10.21

Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου

13.10.25

Παραγωγή βαμβακιού, λαναρισμένου ή χτενισμένου

13.10.26

Παραγωγή γιούτας και άλλων υφαντικών ινών (με εξαίρεση το λινάρι,
την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένων, αλλά όχι νηματοποιημένων

13.10.29
13.10.4
13.10.40
13.10.6

Παραγωγή άλλων φυτικών υφαντικών ινών, κατεργασμένων αλλά όχι
νηματοποιημένων
Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα
μεταξιού
Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα
μεταξιού
Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι· νημάτων για ράψιμο από βαμβάκι

13.10.61

Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για ράψιμο)

13.10.62

Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, για ράψιμο
Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι
(περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και η
κάνναβη)· νημάτων από χαρτί

13.10.7
13.10.71

Παραγωγή νημάτων από λινάρι
Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων
ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές

20.1
20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.42.1

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.42.11

Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών

20.42.12

20.42.15

Παραγωγή παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών
Παραγωγή παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των
ποδιών
Παραγωγή σκονών (πούδρων) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή
για καλλωπισμό
Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ (make-up) ή
φροντίδας του δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α.

20.42.16

Παραγωγή σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο
κατσάρωμα (περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών

20.42.17

Παραγωγή λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α.

20.42.18

Παραγωγή παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των
δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες)·
οδοντικού νήματος

20.42.19

Παραγωγή ξυριστικών παρασκευασμάτων· αποσμητικών και
αντιιδρωτικών για το σώμα· παρασκευασμάτων για το λουτρό· άλλων
αρωμάτων, καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α.

20.42.13
20.42.14

20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.53.1

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.53.10
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
*Εργασίες υπερεργολαβίας δεν είναι επιλέξιμες σε κανένα από τους ανωτέρω ΚΑΔ
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.3 Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Τουριστικών Καταλυμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55
55.1
55.10

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής
μίσθωσης)

55.10.1

55.10.10.01

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής
μίσθωσης)
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο

55.10.10.02

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς
εστιατόριο

55.10.10

55.10.10.03
55.10.10.04
55.2
55.20

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με
εστιατόριο
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς
εστιατόριο
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος
σύντομης διάρκειας

55.20.1

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών

55.20.11
55.20.11.04
55.20.19
55.20.19.01
55.3

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για
μικρή διάρκεια
Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας,
χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

55.30

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα
αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και
ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)

55.30.1
55.30.11
55.30.12
55.30.12.01

81

Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.3 Εκσυγχρονισμός - Επέκταση επιχειρήσεων εστίασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

56.1

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.10.11.01
56.10.11.02

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης
Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα,
ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα
λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή
σερβιρίσματος

56.10.11.05

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας
εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο
(οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)

56.10.11.08

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή
σερβιρίσματος

56.10.11.09

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με
παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο,
τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή
σερβιρίσματος

56.10.11.12

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

56.10.11.13

Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο,
γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή
σερβιρίσματος

56.10
56.10.1
56.10.11

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών

56.2
56.21
56.21.1
56.21.11
56.21.11.01
56.21.19
56.21.19.01
56.3
56.30

82

Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε
ιδιωτικές οικίες
Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε
επαγγελματικούς χώρους
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Δραστηριότητες παροχής ποτών

56.30.1

Υπηρεσίες παροχής ποτών
Υπηρεσίες παροχής ποτών

56.30.10

56.30.10.06
56.30.10.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών
με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και
μηχανικά παιχνίδια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

56.30.10.08
56.30.10.13
56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης
στο διαδίκτυο (internet-cafe)
Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

56.30.10.02
56.30.10.03
56.30.10.04

83

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.3 Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων υπηρεσιών τουρισμού

77.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.21

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών
αναψυχής και αθλητισμού

77.21.1

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών
αναψυχής και αθλητισμού

77.21.10
77.21.10.01
77.21.10.02
77.21.10.03

77.21.10.05
77.21.10.08

Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων,
σκι, λέμβων)
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων
(παγοπέδιλων, μποτών κλπ)
Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

77.21.10.09

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ,
ρακετών κλπ)

77.21.10.04

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος,
κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

79.1
79.11
79.11.2
79.11.21
79.11.22
79.11.23
79.11.23.01
79.12
79.12.1
79.12.11
79.12.11.01
79.12.12
79.9
79.90
79.90.1
79.90.11
79.90.12
79.90.2
79.90.20
79.90.3
79.90.31
79.90.32

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και
πηδαλιούχων αερόπλοιων
Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας

Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή
καταλύματος
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων
(ταξιδιωτικών πακέτων)
Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδιών) για
οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς
χώρους

84

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες
ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

79.90.39
82.3

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.30
82.30.1

Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων

82.30.11
82.30.11.01
82.30.11.02
85.51
85.51.1
85.51.10
85.51.10.02
85.51.10.03
85.51.10.08
93.1
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.02
93.11.10.04
93.21
93.21.1
93.21.10
93.21.10.01
93.29
93.29.1
93.29.11
93.29.11.04
93.29.11.06
93.29.19
93.29.19.07
96.0
96.04
96.04.1
96.04.10
96.04.10.03
96.04.10.04
96.09

Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
Αθλητικές δραστηριότητες
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
Υπηρεσίες πίστας "καρτ"
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων
ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ)
Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
Διάφορες άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

96.09.19
96.09.19.04

Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.4: Ίδρυση - Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων μεταποίησης

Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10.6
10.61
10.61.24
10.61.24.01
10.7
10.71
10.71.1

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και
προϊόντων αμύλου
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας
Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και
γλυκισμάτων
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72

10.73.1

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων
ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.85.1

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.86.1

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών

10.72.1
10.73

10.85

10.86

13.1

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.10.22
13.10.23
13.10.24

Παραγωγή μαλλιού, επεξεργασμένου για την απομάκρυνση των
λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένου), μη
λαναρισμένου ή χτενισμένου
Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες
Παραγωγή μαλλιού και λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών,
λαναρισμένων ή χτενισμένων
Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική
πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή
αλογότριχες

13.10.5

13.10.50

Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική
πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή
αλογότριχες
Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι
(περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και η
κάνναβη)· νημάτων από χαρτί

13.10.7

13.10.72

Παραγωγή νημάτων από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που
προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης
κατηγορίας φυτών· νημάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες·
νημάτων από χαρτί
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13.10.91

Παραγωγή ξεφτιδιών· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών
ινών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών
Παραγωγή ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες
ζωικές τρίχες

13.10.92

Παραγωγή ξεφτιδιών και άλλων υπολειμμάτων βαμβακιού

13.10.9

13.10.92.01
13.10.93

Παραγωγή τιλμάτων (στουπιών)
Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών

13.2

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.20

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

13.20.1
13.20.11

Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

13.20.12

Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί,
λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.20.13

Ύφανση υφασμάτων από λινάρι

13.20.14

Ύφανση υφαντικών ινών από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες
ραφίας, από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας
φυτών (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)
Ύφανση υφασμάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες·
υφασμάτων από νήματα χαρτιού

13.20.19
13.20.2

Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων
13.20.20

Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

13.3

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
13.30.1

13.9

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)
13.30.14

Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών
ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

13.30.19

Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και
κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
13.30.19.01

Υπηρεσίες δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα

13.30.19.02

Υπηρεσίες κατασκευής κουμπότρυπων

13.30.19.03

Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων

13.30.19.04

Υπηρεσίες κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.30.19.05

Υπηρεσίες μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.92

Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από
ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα
είδη, εκτός από τα ενδύματα
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

13.95
13.99
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Κατασκευή τουλιών, δαντελών και κεντημάτων· νημάτων και
λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· νημάτων με
την ονομασία "αλυσιδίτσα"

13.99.1

13.99.11

Κατασκευή τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, στα οποία
δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα·
δαντελών σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

13.99.12

Κατασκευή κεντημάτων σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή
διακοσμητικά σχέδια
Κατασκευή πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, επικαλυμμένου ή
λαμιναρισμένου
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

13.99.13

16
16.2
16.24
16.24.1
16.24.12
16.24.12.01
16.24.13
16.24.13.01
16.24.13.02
16.29
16.29.1

16.29.11

Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων,
στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την
κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο

16.29.12

Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο

16.29.13

16.29.14
16.29.2

16.29.21
16.29.22
16.29.22.01
16.29.23
16.29.24
16.29.25
23
23.7
23.70
23.70.1

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής
Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας, από ξύλο
Κατασκευή ξύλινων βαρελιών
Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και μερών τους
Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο
Κατασκευή κυψελών
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από
φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο

Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης
διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα,
αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
Κατασκευή ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής,
φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλων
ειδών από ξύλο
Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά
σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
Κατασκευή φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική
κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένου ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα
ή ταινίες· φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολειμμάτων
φελλού
Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό
Κατασκευή πωμάτων από φελλό
Κατασκευή κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακακιών κάθε
σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων, από συσσωματωμένο φελλό
Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από συσσωματωμένο
φελλό π.δ.κ.α.
Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά
σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
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23.70.11.01
23.70.11.02
23.70.11.03
23.70.11.04
23.70.11.05
23.70.11.06
23.70.11.07

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου,
τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους
(εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων,
πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά
χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο,
τραβερτίνη και αλάβαστρο
Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων
Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων
Εργασίες λείανσης μαρμάρων
Εργασίες μαρμαρογλυπτικής
Εργασίες σχισίματος μαρμάρων
Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο
Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων

23.70.12.01
23.70.12.02

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων
επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και ειδών
τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από
φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο
Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους
Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών

23.70.11

23.70.12

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών
ειδών

32.1
32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.12.1
32.12.12
32.12.12.01
32.12.13
32.12.13.01
32.12.13.02

Κατασκευή ειδών από άργυρο
Κατασκευή ειδών χρυσοχοΐας

32.12.13.03

Κατασκευή εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο (σύρματος,
φύλλων, σωλήνων, χυτών κλπ)

32.12.13.04
32.12.13.05

Κατασκευή εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρματος, φύλλων, σωλήνων,
χυτών κλπ)
Κατασκευή σκευών από άργυρο

32.12.13.06
32.12.13.07

32.12.14
32.13

Κατασκευή χρυσών καδενών
Κατασκευή χρυσών και αργυρών κοσμημάτων
Κατασκευή άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα· ειδών από φυσικά
ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους
λίθους
Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.13.1

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.9

Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
32.99.5

Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α.
32.99.54

56

Επεξεργασία βιομηχανικών διαμαντιών, κατεργασμένων· σκονών
φυσικών ή συνθετικών πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων
Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης, επεξεργασίας και λείανσης βιομηχανικών
διαμαντιών
Κατασκευή ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους· ειδών
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους

Κατασκευή κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων
ειδών
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
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56.1

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης

56.10
56.10.1

Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.10.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
56.10.11.13

56.10.19
56.10.19.14
56.3
56.30
56.30.1

Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο,
γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή
σερβιρίσματος
Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων
Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή
άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Υπηρεσίες παροχής ποτών

56.30.10

Υπηρεσίες παροχής ποτών
56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

*Εργασίες υπερεργολαβίας δεν είναι επιλέξιμες σε κανένα από τους ανωτέρω ΚΑΔ

Για τους ανωτέρω επιλέξιμους ΚΑΔ δύναται να ενισχυθεί και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε
συνδυαστικά με τη μεταποιητική δραστηριότητα είτε μεμονωμένα με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την
ύπαρξη μεταποιητικής δραστηριότητας εντός της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος.
Οι ΚΑΔ 56.10.11.13, 56.10.19.14 και 56.30.10.14 είναι επιλέξιμοι στην περίπτωση διάθεσης στον ίδιο χώρο
των ανωτέρω παραγόμενων προϊόντων προς άμεση κατανάλωση.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑ-ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.4: Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων μεταποίησης

Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10

Βιομηχανία τροφίμων

10.3

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση
φρούτων και λαχανικών• Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της
διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων
φρούτων και λαχανικών

10.39.9

10.39.91
10.39.91.01
10.51.56

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση
φρούτων και λαχανικών
Υπηρεσίες συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α.

10.51.56.01
10.52

Παραγωγή ρυζόγαλου

Παραγωγή παγωτών

10.8

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.2

Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
10.82.21

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που
περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην

10.82.22

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που
περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες
μορφές εκτός χύδην

10.82.23
10.82.23.01
10.82.23.02
10.82.24
10.89
10.89.1

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων
Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και
άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής·
εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.11

Παραγωγή σουπών και ζωμών καιπαρασκευασμάτων τους.

10.89.13

Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών) άλλων μονοκύτταρων
μικροοργανισμών, νεκρών - παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών
σκονών

10.89.19

Παραγωγή
διαφόρων
προϊόντων
διατροφής
π.δ.κ.α.
(ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)
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11

Ποτοποιία
11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη,
απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

11.03.1
11.03.10
11.04

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη,
απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά
σταφύλια

11.04.1
11.04.10

Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά
σταφύλια
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07
11.07.1
14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.1

14.31

Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα
Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
Κατασκευή εσωρούχων
Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.2
14.20
14.3

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας·
κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών,
ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

15.1
15.11
15.12
15.2

Κατασκευή υποδημάτων
15.20

Κατασκευή υποδημάτων
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.2

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το
ξύλο

16.21

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων
(καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας· μοριοσανίδων και
παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16.21.1
16.21.11
16.21.12
16.21.13
16.21.14

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων
(καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας, από μπαμπού
Κατασκευή άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά)
και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας
Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα
ξυλώδη υλικά
Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις
ύλες
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Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων- φύλλων για αντικολλητά·
συμπυκνωμένης ξυλείας

16.21.2

16.21.21

Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για αντικολλητά και
άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή
αποφλοιωμένης, πάχους <= 6mm

16.21.22

Κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη
καθορισμένης μορφής
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες·
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο

16.21.9
16.21.91

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες
Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.22
16.22.1

Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ

16.23

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής
για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο
Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών
και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο
Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

16.23.1
16.23.11
16.23.2
17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

17.1
17.2

Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.21

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών
τουαλέτας
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
Υπηρεσίες προεκτύπωσης
Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων
εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

17.22
17.23
17.24
17.29
18.1
18.12
18.12.1
18.13
18.13.1
18.13.2
18.13.3

Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων
ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές

20.1
20.14

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.14.64

Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.
20.14.64.01

Παραγωγή τυρομαγιάς

20.15

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.20

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.4
20.41
20.41.1

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης
Παραγωγή γλυκερίνης
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20.41.10

Παραγωγή γλυκερίνης

20.41.3

Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού
Παραγωγή σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων
και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτιού,
βατών, πιλημάτων (τσοχών) και μη υφασμένων υφασμάτων,
εμποτισμένων, επιχρισμένων ή καλυμμένων με σαπούνι ή
απορρυπαντικά

20.41.31
20.41.31.01
20.41.4

Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας
Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων

20.41.41
20.41.41.01
20.41.42

Παραγωγή μοσχολίβανου
Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών

20.5

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων
20.59

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και
ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

20.59.20
20.59.20.01

23

Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.2

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.20

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.20.1

23.3
23.31
23.31.1
23.32
23.32.1
23.4
23.41
23.41.1
23.42
23.42.1
23.43
23.43.1
23.44

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από
οπτή γη
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη
(ψημένο πηλό)
Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών
εξαρτημάτων
Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών
τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.44.1
23.49

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.49.1
23.5

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

23.52

Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.6

Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
23.61
23.61.1

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
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23.61.2

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή ινοτσιμέντου
Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων
μετάλλων
Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε
σκόνη
Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε
σκόνη
Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

23.62
23.62.1
23.63
23.63.1
23.64
23.64.1
23.65
23.65.1
23.69
23.69.1
24.4
24.41
24.41.1
24.41.2
24.41.3
24.41.4

Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν έχουν
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

24.41.5

Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων,
αργύρου ή χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη
κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

24.42

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
24.42.1

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του αργιλίου
24.42.11
24.42.12

24.42.21
24.42.22
24.42.23

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου
Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορούνδιου
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του
αργίλιου
Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων αργίλιου
Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου
Παραγωγή σύρματος αργίλιου

24.42.24

Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο, πάχους > 0,2 mm

24.42.25
24.42.26

Παραγωγή λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους <= 0,2 mm
Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από αργίλιο
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, ακατέργαστων
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο, ψευδάργυρο
και κασσίτερο ή τα κράματά τους

24.42.2

24.43
24.43.1
24.43.2
24.44

Παραγωγή χαλκού
24.44.1
24.44.2

24.45
24.45.1
24.45.2

Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου· συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού·
χαλκού κονίας (cement)
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων του
χαλκού
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Παραγωγή νικέλιου, ακατέργαστου· ενδιάμεσων προϊόντων της
μεταλλουργίας του νικέλιου
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή κραμάτων του
νικέλιου
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24.45.3
24.5
24.53
24.53.1
24.54
24.54.1
25
25.1
25.11
25.11.1
25.11.2
25.12
25.12.1
25.6
25.61
25.61.1
25.61.2
25.62
25.62.1
25.62.2
25.7
25.71
25.71.1
25.72
25.72.1
25.73
25.73.1
25.73.2
25.73.3
25.73.4
25.73.5
25.73.6
25.9
25.91
25.91.1
25.92
25.92.1
25.94
25.94.1
25.99
25.99.1
28.3

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους·
κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που
περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις
Χύτευση μετάλλων
Χύτευση ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα
είδη εξοπλισμού
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και
κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων
Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων
Μεταλλοτεχνία
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη
γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για
εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου·
βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες
Κατασκευή άλλων εργαλείων
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και
παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την κουζίνα
Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.30

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
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28.30.1
28.30.2
28.30.3
28.30.4
28.30.5
28.30.6
28.30.7
28.30.8
28.4
28.41
28.41.1
28.41.2
28.41.3
28.41.4
28.49

Κατασκευή μονοαξονικών χειροδηγούμενων ελκυστήρων
Κατασκευή άλλων γεωργικών ελκυστήρων
Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους
Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά
γήπεδα
Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή
κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική
Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που
διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς
σκοπούς
Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και
εργαλειομηχανών
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και
παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου και
παρόμοιων ειδών
Κατασκευή τόρνων, τρυπανιών και φρεζών για την κατεργασία
μετάλλου
Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλου
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας
μετάλλων
Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.49.1
28.49.2
28.9
28.91
28.91.1
28.92
28.92.1

Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, ξύλου και
παρόμοιων σκληρών υλικών
Κατασκευή εργαλειοφορέων
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
Κατασκευή μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών τους
Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές
κατασκευές
Κατασκευή μηχανημάτων ορυχείων

28.92.2

Κατασκευή άλλων αυτοκινούμενων μηχανημάτων μετακίνησης,
ισοπέδωσης, εξομάλυνσης, απόξεσης, εκσκαφής, συμπίεσης, σύνθλιψης
ή εξόρυξης για γαίες, ορυκτά ή μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων
των μπουλντόζων, των μηχανικών φτυαριών και των οδοστρωτήρων)

28.92.3

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εκσκαφής

28.92.4

Κατασκευή μηχανημάτων για διαλογή, άλεση, ανάμειξη και παρόμοια
επεξεργασία γαιών, λίθων, μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών ουσιών

28.92.5

Κατασκευή ελκυστήρων τοποθέτησης τροχαίου υλικού

28.92.6

Κατασκευή μερών μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και κατασκευών

28.93
28.93.1
28.93.2
28.93.3

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού,
εκτός από τα μέρη τους
Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση
σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών
Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών
και καπνού
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Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

28.94

Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία, κλώση, ύφανση και
πλέξη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και ειδών ένδυσης (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές)
Κατασκευή μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή για την
κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών
Κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου

28.94.1
28.94.2
28.94.3
28.94.4

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανών ύφανσης και κλώσης και
μηχανών για άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ειδών ένδυσης και για την κατεργασία δερμάτων

28.94.5
28.95

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού και μερών
τους
Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και
ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά

28.95.1
28.96
28.96.1

Κατασκευή μερών μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού
και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά

28.96.2
28.99

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

28.99.1
28.99.2

Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών,
συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
ή επίπεδων οθονών

28.99.3
28.99.4

Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

28.99.5

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων
ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών· μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής
χρήσης

31
31.0
31.01
31.01.1
31.02
31.02.1
31.03
31.03.1
31.09
31.09.1
31.09.11
31.09.12
31.09.13
31.09.14
32

Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή στρωμάτων
Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων· στρωμάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων
Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους
Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.
Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε
κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά
Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ.
από καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

32.2
32.20

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

32.20.1
32.20.2
32.3
32.30
32.30.1
32.30.11
32.30.12
32.30.13
32.30.14
32.30.15
32.30.16
32.4
32.40
32.40.1

32.40.2
32.40.3
32.5
32.50
32.50.1
32.50.2
32.50.3
32.50.4
32.50.5
32.9
32.91
32.91.1
32.99

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα, εκτός
υποδημάτων· παγοπέδιλων και τροχοπέδιλων· μερών τους
Κατασκευή χιονοπέδιλων
Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων
και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα
Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών ειδών και
αθλητικού εξοπλισμού
Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για
υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών
κωπηλασίας
Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος με
πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις·
παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις· μερών
τους
Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων
μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών
Κατασκευή άλλων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών
μουσικών οργάνων
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
Κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών και οδοντιατρικών οργάνων και
συσκευών
Κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών· συσκευών
μετρήσεων, προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών
Κατασκευή επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή
την κτηνιατρική· καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων
και μερών τους
Κατασκευή οφθαλμικών γυαλιών, φακών και μερών τους
Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης
Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.1

Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας· γραφίδων και μολυβιών,
σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης·
μελανοταινιών γραφομηχανής, ταμπόν μελάνης

32.99.2

Κατασκευή ομπρελών· μπαστουνιών· κουμπιών· μητρών για κουμπιά·
αγκραφών· μερών τους

32.99.3

Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοιων
προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά

32.99.4

Κατασκευή αναπτήρων, πιπών και μερών τους· ειδών από εύφλεκτα
υλικά· υγρού ή υγροποιημένου αερίου για αναπτήρες
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32.99.5

Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Κατασκευή εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών,
στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα
(τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις

32.99.51
32.99.52
32.99.53
32.99.53.01
32.99.55
32.99.59

Κατασκευή χτενών, τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών·
φουρκετών· λαβίδων κατσαρώματος· βάσεων και κεφαλών τους
Κατασκευή οργάνων, συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις
Κατασκευή ανδρείκελων για προθήκες
Κατασκευή τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και
φρούτων και μερών τους
Κατασκευή διαφόρων άλλων ειδών π.δ.κ.α.

*Εργασίες υπερεργολαβίας δεν είναι επιλέξιμες σε κανένα από τους ανωτέρω ΚΑΔ

Για τους ανωτέρω επιλέξιμους ΚΑΔ δύναται να ενισχυθεί και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με
τη μεταποιητική δραστηριότητα είτε μεμονωμένα με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη μεταποιητικής
δραστηριότητας εντός της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος.
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.5: Εκσυγχρονισμός – Επέκταση Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

01.6
01.63
01.63.1
01.63.10
01.63.10.03
01.63.10.04
01.63.10.05
01.63.10.06
01.63.10.07
01.63.10.08
01.63.10.09
01.63.10.10
01.63.10.11
01.63.10.15
01.63.10.16
01.63.10.17
01.64
01.64.1
01.64.10
33
33.1
33.12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες
μετά τη συγκομιδή
Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών
προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας
Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων
Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας
Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες κέρωσης καρπών
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού
Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
Επισκευή μηχανημάτων

33.12.2

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης

45.2

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

71.2

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
Διαφήμιση

71.20.14
73.1
73.11

Διαφημιστικά γραφεία
73.11.1

Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία
73.11.11

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
Δραστηριότητες καθαρισμού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.2
81.29
81.29.19.01

Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων

82.92.10.01

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος

82.9
82.92
82.92.1
82.92.10
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82.92.10.02
82.92.10.03
82.92.10.04
82.92.10.05
85.5
85.51
85.51.1
85.51.10
85.51.10.01
85.51.10.04
85.51.10.05
85.51.10.06
85.51.10.07
85.51.10.09
85.52
85.52.1
85.52.11

Υπηρεσίες σχολών χορού

85.52.11.02

Υπηρεσίες καθηγητή χορού
Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής
Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής
Υπηρεσίες ωδείου
Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών

85.52.12.01
85.52.12.02
85.52.13
85.52.13.01
85.52.19
85.52.19.01
86.9
86.90
86.90.1
86.90.13
86.90.13.01
86.90.13.02
86.90.13.03
86.90.13.04
86.90.19
86.90.19.01
86.90.19.02
86.90.19.03
86.90.19.04
86.90.19.05
86.90.19.06
86.90.19.07
86.90.19.08
86.90.19.09
86.90.19.10
86.90.19.11
86.90.19.12
88.91
88.91.1

Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε,
τζούντο, τάε κβον ντο, άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας)
Πολιτιστική εκπαίδευση
Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού

85.52.11.01
85.52.12

88.9

Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης
Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Άλλη εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)
Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων
Υπηρεσίες κυνοτροφείων
Υπηρεσίες προπονητή αθλητών
Υπηρεσίες σχολής αθλημάτων

Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής
Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
Υπηρεσίες χειροπράκτη
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες βελονισμού
Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
Υπηρεσίες εργοθεραπείας
Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
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88.91.11
88.91.12
88.91.13
88.91.13.01
88.91.13.02
88.91.13.03
90.0
90.03
90.03.1
90.03.11
90.03.11.01
90.03.11.02
90.03.11.03
90.03.11.04
90.03.11.05
90.03.11.07
90.03.11.08
90.03.11.10
90.03.11.11
90.03.11.12
90.03.11.13
90.03.11.14
90.03.11.15
90.03.11.16
90.03.11.17
90.03.11.18
91
91.01
91.01.1
91.01.11
91.02
91.02.1
91.02.10
91.02.2
91.02.20
91.02.20.01
91.03
91.03.1

91.03.10.01
91.03.10.02

91.04.1
91.04.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και
άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος
Υπηρεσίες αγιογράφου
Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης
Υπηρεσίες γλύπτη
Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
Υπηρεσίες ζωγράφου
Υπηρεσίες μουσουργού
Υπηρεσίες ξυλογλύπτη
Υπηρεσίες σκιτσογράφου
Υπηρεσίες στιχουργού
Υπηρεσίες συγγραφέα
Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού
Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης
Υπηρεσίες τοιχογραφίας
Υπηρεσίες χαράκτη
Υπηρεσίες χορογράφου
Υπηρεσίες χορωδού
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Δραστηριότητες μουσείων
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών
Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
αξιοθέατων
Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
αξιοθέατων

91.03.10

91.04

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν
παιδιά με αναπηρία
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Καλλιτεχνική δημιουργία
Καλλιτεχνική δημιουργία

Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και
κτιρίων
Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών
βιοτόπων
Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων
φυσικών βιοτόπων
Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων
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91.04.12
93
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.01
93.11.10.03
93.11.10.05
93.13
93.13.1
93.13.10
93.13.10.01
93.13.10.02
93.29

Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης
της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κλπ
Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Υπηρεσίες γυμναστηρίων
Υπηρεσίες γυμναστηρίων
Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες,
γιόγκα κλπ)
Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.29.19
93.29.19.05
96
96.01
96.01.1
96.01.11
96.01.12
96.01.13
96.01.13.01
96.01.14
96.01.14.01
96.01.19
96.01.19.01
96.01.19.02
96.01.19.03
96.01.19.04
96.01.19.05
96.02
96.02.1
96.02.11

Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών
καθαρισμού γουνών)
Υπηρεσίες σιδερωτήριων
Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού
Υπηρεσίες βαφής ρούχων
Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων
Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων
Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων
Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.12.01

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί
μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές
Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί
πάνω από δύο τεχνίτες κομμωτές
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
Υπηρεσίες κουρείου

96.02.12.02

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και
δύο τεχνίτες

96.02.11.01
96.02.11.02
96.02.12

96.02.12.03
96.02.13

Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες παιδότοπου
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων
Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων
Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από
δύο τεχνίτες
Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών
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96.02.13.01
96.02.13.02
96.02.13.03
96.02.13.04
96.02.13.05
96.02.19
96.02.19.01
96.02.2
96.02.20
96.04
96.04.1
96.04.10
96.04.10.01
96.04.10.02
96.04.10.05
96.04.10.06
96.04.10.07
96.09
96.09.1
96.09.11
96.09.11.01
96.09.11.02
96.09.11.03
96.09.11.04

Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου
καλλονής)
Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού
Υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ
Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών
Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
Υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)
Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες διαιτολογίας
Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού
άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)
Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)
Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες)
Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες καταφυγίου αδέσποτων ζώων
Υπηρεσίες κουρέματος, πλυσίματος, καλλωπισμού ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑ-ΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.1: Μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Βιομηχανία τροφίμων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή
προϊόντων κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών,
χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων
ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με
απλή ψύξη
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που
διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.1
10.11
10.11.1

10.11.11
10.11.12

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που
διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.13

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών,
που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.11.14
10.11.15

10.11.2

10.11.20

10.11.20.01
10.11.3
10.11.31
10.11.32

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που
διαθέτεται κατεψυγμένο

10.11.33

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών,
που διαθέτεται κατεψυγμένο

10.11.34
10.11.35

10.11.39
10.11.5

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που
διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων
ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με
απλή ψύξη
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων
βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και
άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων
βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και
άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη
Παραγωγή και συντήρηση ζωικών εντέρων
αλλαντοποιίας
Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων
και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και
βρώσιμων εντοσθίων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που
διαθέτεται κατεψυγμένο

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που
διαθέτεται κατεψυγμένο
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων
ιπποειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και
βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή
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χοίρων
Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή
χοίρων

10.11.50
10.11.6

Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων
10.11.60

Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων
10.11.99.01

10.12

Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που
διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.12.1

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που
διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

10.12.10

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που
διαθέτεται κατεψυγμένο

10.12.2

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που
διαθέτεται κατεψυγμένο

10.12.20
10.12.3

Επεξεργασία λιπών πουλερικών
10.12.30

Επεξεργασία λιπών πουλερικών
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων
πουλερικών
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων
πουλερικών

10.12.4
10.12.40
10.13

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
Παραγωγή διατηρημένων τροφών και
παρασκευασμάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίματος

10.13.1

Παραγωγή χοιρινού κρέατος, σε τεμάχια, αλατισμένα,
αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)

10.13.11
10.13.12

10.13.13

10.13.14
10.13.14.01
10.13.14.02
10.13.14.03
10.13.14.04
10.13.14.05
10.13.15

10.13.16

Παραγωγή βοδινού κρέατος, που διαθέτεται
αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό
Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων,
που διαθέτονται αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή
καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)·
παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων
κρέατος ή εντοσθίων
Παραγωγή λουκάνικων, σαλαμιών και παρόμοιων
προϊόντων, από κρέας, εντόσθια ή αίμα
Παραγωγή αλλαντικών
Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από
κρέας άλλων ζώων
Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας
βοοειδών
Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας
πουλερικών
Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας
χοιροειδών
Παραγωγή άλλων ειδών προπαρασκευασμένου και
διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος εκτός από
έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια
Παραγωγή αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων
κρέατος, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση·
ινωδών κατάλοιπων ξιγκιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κεφ. 23

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων
πατατών, που διαθέτονται κατεψυγμένες

10.31.11
10.31.12
10.31.12.01
10.31.12.02
10.31.12.03

Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή μη, σε
τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένων
Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών
και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή τηγανητών πατατών σε λεπτές φέτες (τσιπς)
και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από πατάτες
Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, με τη μορφή
αλευριών, χονδράλευρων, νιφάδων, κόκκων και
σβόλων
Παραγωγή πατατών παρασκευασμένων ή
διατηρημένων

10.31.13
10.31.14
10.32

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.1

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.11

Παραγωγή χυμού ντομάτας

10.32.12

Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού

10.32.13

Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ

10.32.15

Παραγωγή χυμού σταφυλιών

10.32.16

Παραγωγή χυμού μήλων

10.32.17

Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών

10.32.19

Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων
λαχανικών, που διαθέτονται κατεψυγμένα
Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων λαχανικών

10.39.11
10.39.12
10.39.13

Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων
λαχανικών και φρούτων, που διαθέτονται κομμένα και
συσκευασμένα
Επεξεργασία και συντήρηση φασολιών, συντηρημένων
με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση
τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

10.39.14

10.39.15

10.39.16

10.39.17

10.39.17.01

10.39.18

Επεξεργασία και συντήρηση μπιζελιών, συντηρημένων
με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση
τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός
από πατάτες), συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από
ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με
λαχανικά
Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από
ντομάτες

10.39.17.02

Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά

10.39.17.03

Παστερίωση και τυποποίηση αμπελόφυλλων
Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από
πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων
βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή
συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ
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Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων
φρούτων και καρπών με κέλυφος

10.39.2
10.39.21

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων
φρούτων και καρπών με κέλυφος, ψημένων ή άψητων,
που διαθέτονται κατεψυγμένα

10.39.22

Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και
πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος
10.39.22.01
10.39.22.02

10.39.23

10.39.23.01
10.39.24
10.39.24.01
10.39.24.02
10.39.24.03
10.39.25
10.4

Παραγωγή κομπόστας φρούτων
Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού
και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρπούς
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών
με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται
καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένα
Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών
καρπών
Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και
καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση κατανάλωση
Παραγωγή αποξηραμένης σταφίδας
Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων
Παραγωγή αποξηραμένων σύκων
Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων
καρπών με κέλυφος
Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.41

Παραγωγή ελαίων και λιπών
10.41.1

10.41.11

10.41.19
10.41.2
10.41.21
10.41.21.01

Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των
κλασμάτων τους, που διαθέτονται ακατέργαστα
Παραγωγή στεατίνης, λαδιού με την ονομασία
"saindoux" (από χοιρινό λίπος), ελαιοστεατίνης,
ελαιομαργαρίνης και στεατέλαιου, που δεν έχουν
γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε
παρασκευασθεί αλλιώς
Παραγωγή άλλων ζωικών λιπών και ελαίων και των
κλασμάτων τους, εξευγενισμένων ή μη, αλλά όχι χημικά
μεταποιημένων
Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται
ακατέργαστα
Παραγωγή σογιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν
κατονομάζονται ειδικά

10.41.22

Παραγωγή αραχιδέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.23

Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.24

Παραγωγή ηλιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.25
10.41.26

Παραγωγή βαμβακέλαιου, που διαθέτεται
ακατέργαστο
Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και
σιναπέλαιου, που διαθέτονται ακατέργαστα

10.41.27

Παραγωγή φοινικέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.29

Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, που διαθέτονται
ακατέργαστα
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Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων
φυτικών λιπών ή ελαίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κεφ. 12
ή 20 (πάστα ελιάς)

Παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα
Παραγωγή αλευριών και χονδράλευρων από
ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού

10.41.42

Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός
καταλοίπων
Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του,
εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

10.41.5
10.41.51
10.41.51.01

των

Εξευγενισμός και υδρογόνωση φυτικών ελαίων
Παραγωγή αραχιδέλαιου και των κλασμάτων του, έστω
και εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
Παραγωγή ελαιόλαδου και των κλασμάτων του,
εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
(ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΔ
10.41.53.01)

10.41.52

10.41.53

10.41.54

Παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του,
εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

10.41.55

Παραγωγή βαμβακέλαιου και των κλασμάτων του,
εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

10.41.56

Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και
σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων
αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
Παραγωγή φοινικέλαιου και των κλασμάτων του,
εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
Παραγωγή άλλων ελαίων και των κλασμάτων τους,
εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων·
σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών
ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των
κλασμάτων τους π.δ.κ.α., εξευγενισμένων αλλά όχι
χημικά μεταποιημένων

10.41.57

10.41.59

10.41.59.01

Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν
κατονομάζονται ειδικά
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των
κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων,
αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

10.41.6

10.41.60

10.41.7

10.41.71
10.41.72
10.42

Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων
φυτικών λιπών ή ελαίων· αλευριών και χονδράλευρων
από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των
κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων,
αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα
τριγλυκερίδια) - γαλακτωμάτων δέρματος
(δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας
λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών
Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα
τριγλυκερίδια)
Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)·
κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή
ζωικών ή φυτικών κηρών
Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων
λιπών
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Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων
λιπών
Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων
λιπών
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και
κρέμας γάλακτος

10.42.1
10.42.10
10.5
10.51
10.51.1
10.51.11

Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος

10.51.12

Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος με
περισσότερο από 6% λίπος, μη συμπυκνωμένων ή
ζαχαρούχων

10.51.2

Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή
10.51.21

Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη

10.51.22

Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη
Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για
επάλειψη
Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για
επάλειψη
Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου
γάλακτος για τυρί)
Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου
γάλακτος για τυρί)

10.51.3
10.51.30
10.51.4
10.51.40
10.51.40.01
10.51.5

Παραγωγή τυριού από σκόνη γάλακτος
Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων

10.51.51

Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος,
συμπυκνωμένων ή με πρόσθετη ζάχαρη ή άλλες
γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς

10.51.54

Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή
κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση
Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης

10.51.55

Παραγωγή τυρόγαλου

10.51.56

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α.

10.51.52

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή
αμύλων και προϊόντων αμύλου
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή
αποφλοιωμένου ή σε θραύσματα

10.6
10.61
10.61.1
10.61.11
10.61.12
10.61.2
10.61.21
10.61.22
10.61.23
10.61.3
10.61.31

Παραγωγή αποφλοιωμένου ρυζιού
Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε
θραύσματα
Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών·
μειγμάτων τους
Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού
Παραγωγή άλλων αλευριών σιτηρών
Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων
Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και
σβόλων και άλλων προϊόντων δημητριακών
Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού) και χονδράλευρων
σιταριού
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Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και
σβόλων σιτηρών π.δ.κ.α.

10.61.32
10.61.33
10.61.33.01
10.61.4
10.61.40
10.62
10.62.1
10.62.11

10.62.12

10.62.13

10.62.14
10.81

Παραγωγή σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων
από κόκκους δημητριακών
Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από καλαμπόκι
Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων
κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών
Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων
κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών
Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου· σακχάρων
και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.
Παραγωγή αμύλων κάθε είδους· ινουλίνης· γλουτένης
σιταριού· δεξτρινών και άλλων τροποποιημένων
αμύλων
Παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων
παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων,
κόκκων και παρόμοιων
Παραγωγή γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης·
φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης·
ιμβερτοσάκχαρου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων
π.δ.κ.α.
Παραγωγή καλαμποκέλαιου
Παραγωγή ζάχαρης
Παραγωγή ακατέργαστης ή κατεργασμένης ζάχαρης
από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα· μελάσας

10.81.1
10.81.11

10.81.12

10.81.13
10.81.14

Παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο
ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή
Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο
ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε
στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές
ή χρωστικές ουσίες
Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο
ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή
χρωστικές ουσίες· ζάχαρης και σιροπιού σφένδαμου
Παραγωγή μελασών
Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης
σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από
την παραγωγή ζάχαρης

10.81.2

10.81.20

10.82.24
10.82.3
10.82.30
10.83
10.83.1
10.83.11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κεφ. 23

Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης
σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από
την παραγωγή ζάχαρης
Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών
φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με
ζάχαρη
Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων
απορριμμάτων κακάου
Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων
απορριμμάτων κακάου
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία καφέ, που διαθέτεται αποκαφεϊνωμένος ή
καβουρδισμένος
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Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων,
αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των
υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί
ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση)
και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που
διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3
kg
Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.83.12

10.83.13

10.83.15
10.84

Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων
καρυκευμάτων· αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού·
παρασκευασμένης μουστάρδας

10.84.1

Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που
λαμβάνονται από το οξικό οξύ
Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται
κατεργασμένα
Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διαθέτεται
κατεργασμένη
Παραγωγή κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών
(τσίλι) και πιπεριών , που διαθέτονται αποξηραμένες
(capsicum spp.), κατεργασμένων

10.84.11
10.84.2
10.84.21
10.84.22
10.84.23

Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης· άλλων
κατεργασμένων μπαχαρικών

10.89.12

Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων
αβγών, νωπών ή διατηρημένων· αβγών με το κέλυφος
διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού

Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
(μπορεί να υποβληθεί σε όλες τις υποδράσεις της
μεταποίησης ανάλογα με το τελικό προϊόν)

10.89.19

10.9

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που
εκτρέφονται σε αγροκτήματα

10.91

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που
εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα
και σβόλους τριφυλλιού

10.91.1

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που
εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα
και σβόλους τριφυλλιού

10.91.10
10.91.10.01
10.91.2
10.91.20
10.92
10.92.1
10.92.10
11.02

Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών
Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού
(alfalfa)
Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού
(alfalfa)
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα
συντροφιάς
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα
συντροφιάς
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα
συντροφιάς
Παραγωγή οίνου από σταφύλια

113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κεφ. 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κεφ. 4
(μέλι φυσικό) ή 5.15
(ζωϊκά μη
κατονομαζόμενα),
κεφ. 16
(παρασκεύασμα
μαλακίων)

Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου
σταφυλιών
Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια
Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον
αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών
Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας
ακάθαρτης
Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας
ακάθαρτης
Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.02.1
11.02.11
11.02.12
11.02.2
11.02.20
11.03

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση
(π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που
περιέχουν αλκοόλη

11.03.1

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση
(π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που
περιέχουν αλκοόλη

11.03.10

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που
υφίστανται ζύμωση
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού
κρασιού από νωπά σταφύλια
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού
κρασιού από νωπά σταφύλια
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης

11.04
11.04.1
11.04.10
11.06
11.06.1
11.06.10

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.3 Ίδρυση Τουριστικών Καταλυμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

Θ
55
55.1
55.10

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής
μίσθωσης)

55.10.1

55.10.10
55.10.10.01
55.10.10.02
55.10.10.03
55.10.10.04
55.2
55.20

114

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής
μίσθωσης)
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς
εστιατόριο
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με
εστιατόριο
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς
εστιατόριο
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος
σύντομης διάρκειας

55.20.1

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών

55.20.11
55.20.11.04

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για
μικρή διάρκεια
Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για
επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα

55.20.19

55.30.11

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας,
χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα
αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)

55.30.12

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και
ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)

55.20.19.01
55.3
55.30
55.30.1

55.30.12.01
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Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.3 Ίδρυση επιχειρήσεων εστίασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

56.1

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.10.11.01
56.10.11.02

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης
Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα,
ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα
λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή
σερβιρίσματος

56.10.11.05

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας
εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο
(οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)

56.10.11.08

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή
σερβιρίσματος

56.10.11.09

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με
παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο,
τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή
σερβιρίσματος

56.10.11.12

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

56.10.11.13

Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο,
γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή
σερβιρίσματος

56.10
56.10.1
56.10.11

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών

56.2
56.21
56.21.1
56.21.11
56.21.11.01
56.21.19
56.21.19.01
56.3
56.30
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Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε
ιδιωτικές οικίες
Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε
επαγγελματικούς χώρους
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Δραστηριότητες παροχής ποτών

56.30.1

Υπηρεσίες παροχής ποτών
Υπηρεσίες παροχής ποτών

56.30.10

56.30.10.06
56.30.10.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών
με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και
μηχανικά παιχνίδια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

56.30.10.08
56.30.10.13
56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης
στο διαδίκτυο (internet-cafe)
Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

56.30.10.02
56.30.10.03
56.30.10.04
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.3 Ίδρυση Επιχειρήσεων υπηρεσιών τουρισμού

77.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.21

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών
αναψυχής και αθλητισμού

77.21.1

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών
αναψυχής και αθλητισμού

77.21.10
77.21.10.01
77.21.10.02
77.21.10.03

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και
πηδαλιούχων αερόπλοιων
Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης

77.21.10.04

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων,
σκι, λέμβων)

77.21.10.05
77.21.10.08

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων
(παγοπέδιλων, μποτών κλπ)
Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

77.21.10.09
79.1
79.11
79.11.2
79.11.21
79.11.22
79.11.23
79.11.23.01
79.12
79.12.1

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος,
κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή
καταλύματος
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων
(ταξιδιωτικών πακέτων)

79.12.11
79.12.11.01
79.12.12

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ,
ρακετών κλπ)
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για
οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

79.9
79.90
79.90.1
79.90.11
79.90.12
79.90.2
79.90.20
79.90.3
79.90.31
79.90.32

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς
χώρους
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Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες
ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

79.90.39
82.3
82.30
82.30.1
82.30.11
82.30.11.01
82.30.11.02
85.51
85.51.1
85.51.10
85.51.10.02
85.51.10.03
85.51.10.08
93.1
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.02
93.11.10.04
93.21
93.21.1
93.21.10
93.21.10.01
93.29
93.29.1
93.29.11
93.29.11.04
93.29.11.06
93.29.19
93.29.19.07
96.0
96.04
96.04.1
96.04.10
96.04.10.03
96.04.10.04
96.09

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
Αθλητικές δραστηριότητες
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
Υπηρεσίες πίστας "καρτ"
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων
ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ)
Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
Διάφορες άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

96.09.19
96.09.19.04

Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑ-ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.4: Ίδρυση Επιχειρήσεων Μεταποίησης

Γ
10

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Βιομηχανία τροφίμων

10.3

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση
φρούτων και λαχανικών• Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της
διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων
φρούτων και λαχανικών

10.39.9

10.39.91
10.39.91.01
10.51.56

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση
φρούτων και λαχανικών
Υπηρεσίες συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α.

10.51.56.01
10.52

Παραγωγή ρυζόγαλου

Παραγωγή παγωτών

10.8

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.2

Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
10.82.21

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που
περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην

10.82.22

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που
περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες
μορφές εκτός χύδην

10.82.23
10.82.23.01
10.82.23.02
10.82.24
10.89
10.89.1
10.89.11

11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων
Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και
άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής·
εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
Παραγωγή σουπών και ζωμών καιπαρασκευασμάτων τους.

10.89.13

Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών) άλλων μονοκύτταρων
μικροοργανισμών, νεκρών - παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών
σκονών

10.89.19

Παραγωγή
διαφόρων
προϊόντων
διατροφής
π.δ.κ.α.
(ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)
Ποτοποιία
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11.03
11.03.1
11.03.10
11.04

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη,
απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη,
απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.04.1
11.04.10

Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά
σταφύλια
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά
σταφύλια
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07
11.07.1
14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.1

14.31

Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα
Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
Κατασκευή εσωρούχων
Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.2
14.20
14.3

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας·
κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.1
15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών,
ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
Κατασκευή υποδημάτων
Κατασκευή υποδημάτων

15.12
15.2
15.20

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.2

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το
ξύλο

16.21

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων
(καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας· μοριοσανίδων και
παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

16.21.1
16.21.11
16.21.12
16.21.13
16.21.14
16.21.2

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων
(καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας, από μπαμπού
Κατασκευή άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά)
και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας
Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα
ξυλώδη υλικά
Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις
ύλες
Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων- φύλλων για αντικολλητά·
συμπυκνωμένης ξυλείας
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Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για αντικολλητά και
άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή
αποφλοιωμένης, πάχους <= 6mm
Κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη
καθορισμένης μορφής

16.21.21
16.21.22

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες·
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο

16.21.9
16.21.91

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες
Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.22
16.22.1

Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ

16.23

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής
για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο

16.23.1

Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών
και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο

16.23.11
16.23.2

Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

17.1

Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.2

Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών
τουαλέτας
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
Υπηρεσίες προεκτύπωσης
Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων
εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

17.21
17.22
17.23
17.24
17.29
18.1
18.12
18.12.1
18.13
18.13.1
18.13.2
18.13.3

Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων
ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές

20.1
20.14

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.14.64

Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.
20.14.64.01

Παραγωγή τυρομαγιάς

20.15

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.20

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.4

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης
Παραγωγή γλυκερίνης

20.41
20.41.1
20.41.10

Παραγωγή γλυκερίνης
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20.41.3

Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού
Παραγωγή σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων
και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτιού,
βατών, πιλημάτων (τσοχών) και μη υφασμένων υφασμάτων,
εμποτισμένων, επιχρισμένων ή καλυμμένων με σαπούνι ή
απορρυπαντικά

20.41.31
20.41.31.01
20.41.4

Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας
Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων

20.41.41
20.41.41.01
20.41.42

Παραγωγή μοσχολίβανου
Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών

20.5

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων
20.59

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και
ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

20.59.20
20.59.20.01

23

Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.2

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.20

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.20.1

23.3
23.31
23.31.1
23.32
23.32.1
23.4
23.41
23.41.1
23.42
23.42.1
23.43
23.43.1
23.44

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από
οπτή γη
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη
(ψημένο πηλό)
Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών
εξαρτημάτων
Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών
τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.44.1
23.49

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.49.1
23.5

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

23.52

Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.6

Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
23.61
23.61.1
23.61.2

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
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23.62

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή ινοτσιμέντου
Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων
μετάλλων
Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε
σκόνη

23.62.1
23.63
23.63.1
23.64
23.64.1
23.65
23.65.1
23.69
23.69.1
24.4
24.41
24.41.1

Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε
σκόνη
Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν έχουν
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

24.41.2
24.41.3
24.41.4

Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων,
αργύρου ή χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη
κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)

24.41.5
24.42
24.42.1

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του αργιλίου
24.42.11
24.42.12

24.42.21
24.42.22
24.42.23

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου
Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορούνδιου
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του
αργίλιου
Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων αργίλιου
Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου
Παραγωγή σύρματος αργίλιου

24.42.24

Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο, πάχους > 0,2 mm

24.42.25
24.42.26

Παραγωγή λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους <= 0,2 mm
Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από αργίλιο
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, ακατέργαστων
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο, ψευδάργυρο
και κασσίτερο ή τα κράματά τους

24.42.2

24.43
24.43.1
24.43.2
24.44

Παραγωγή χαλκού
24.44.1
24.44.2

24.45
24.45.1
24.45.2

Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου· συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού·
χαλκού κονίας (cement)
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων του
χαλκού
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Παραγωγή νικέλιου, ακατέργαστου· ενδιάμεσων προϊόντων της
μεταλλουργίας του νικέλιου
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή κραμάτων του
νικέλιου
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24.45.3
24.5
24.53
24.53.1
24.54
24.54.1
25
25.1
25.11
25.11.1
25.11.2
25.12
25.12.1
25.6
25.61
25.61.1
25.61.2
25.62
25.62.1
25.62.2
25.7
25.71
25.71.1
25.72
25.72.1
25.73
25.73.1
25.73.2
25.73.3
25.73.4
25.73.5
25.73.6
25.9
25.91
25.91.1
25.92
25.92.1
25.94
25.94.1
25.99
25.99.1
28.3

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους·
κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που
περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις
Χύτευση μετάλλων
Χύτευση ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα
είδη εξοπλισμού
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και
κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων
Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων
Μεταλλοτεχνία
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη
γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για
εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου·
βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες
Κατασκευή άλλων εργαλείων
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και
παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την κουζίνα
Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.30

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
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28.30.1
28.30.2
28.30.3
28.30.4
28.30.5
28.30.6
28.30.7
28.30.8
28.4
28.41
28.41.1
28.41.2
28.41.3
28.41.4
28.49

Κατασκευή μονοαξονικών χειροδηγούμενων ελκυστήρων
Κατασκευή άλλων γεωργικών ελκυστήρων
Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους
Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά
γήπεδα
Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή
κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική
Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που
διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς
σκοπούς
Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και
εργαλειομηχανών
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και
παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου και
παρόμοιων ειδών
Κατασκευή τόρνων, τρυπανιών και φρεζών για την κατεργασία
μετάλλου
Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλου
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας
μετάλλων
Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.49.1
28.49.2
28.9
28.91
28.91.1
28.92
28.92.1

Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, ξύλου και
παρόμοιων σκληρών υλικών
Κατασκευή εργαλειοφορέων
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
Κατασκευή μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών τους
Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές
κατασκευές
Κατασκευή μηχανημάτων ορυχείων

28.92.2

Κατασκευή άλλων αυτοκινούμενων μηχανημάτων μετακίνησης,
ισοπέδωσης, εξομάλυνσης, απόξεσης, εκσκαφής, συμπίεσης, σύνθλιψης
ή εξόρυξης για γαίες, ορυκτά ή μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων
των μπουλντόζων, των μηχανικών φτυαριών και των οδοστρωτήρων)

28.92.3

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εκσκαφής

28.92.4

Κατασκευή μηχανημάτων για διαλογή, άλεση, ανάμειξη και παρόμοια
επεξεργασία γαιών, λίθων, μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών ουσιών

28.92.5

Κατασκευή ελκυστήρων τοποθέτησης τροχαίου υλικού

28.92.6

Κατασκευή μερών μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και κατασκευών

28.93
28.93.1
28.93.2
28.93.3

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού,
εκτός από τα μέρη τους
Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση
σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών
Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών
και καπνού
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Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

28.94

Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία, κλώση, ύφανση και
πλέξη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και ειδών ένδυσης (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές)
Κατασκευή μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή για την
κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών
Κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου

28.94.1
28.94.2
28.94.3
28.94.4

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανών ύφανσης και κλώσης και
μηχανών για άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ειδών ένδυσης και για την κατεργασία δερμάτων

28.94.5
28.95

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού και μερών
τους
Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και
ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά

28.95.1
28.96
28.96.1

Κατασκευή μερών μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού
και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά

28.96.2
28.99

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

28.99.1
28.99.2

Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών,
συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
ή επίπεδων οθονών

28.99.3
28.99.4

Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

28.99.5

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων
ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών· μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής
χρήσης

31
31.0
31.01
31.01.1
31.02
31.02.1
31.03
31.03.1
31.09
31.09.1
31.09.11
31.09.12
31.09.13
31.09.14
32

Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή στρωμάτων
Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων· στρωμάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων
Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους
Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.
Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε
κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά
Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ.
από καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

32.2
32.20

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

32.20.1
32.20.2
32.3
32.30
32.30.1
32.30.11
32.30.12
32.30.13
32.30.14
32.30.15
32.30.16
32.4
32.40
32.40.1

32.40.2
32.40.3
32.5
32.50
32.50.1
32.50.2
32.50.3
32.50.4
32.50.5
32.9
32.91
32.91.1
32.99

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα, εκτός
υποδημάτων· παγοπέδιλων και τροχοπέδιλων· μερών τους
Κατασκευή χιονοπέδιλων
Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων
και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα
Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών ειδών και
αθλητικού εξοπλισμού
Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για
υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών
κωπηλασίας
Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος με
πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις·
παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις· μερών
τους
Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων
μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών
Κατασκευή άλλων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών
μουσικών οργάνων
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
Κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών και οδοντιατρικών οργάνων και
συσκευών
Κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών· συσκευών
μετρήσεων, προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών
Κατασκευή επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή
την κτηνιατρική· καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων
και μερών τους
Κατασκευή οφθαλμικών γυαλιών, φακών και μερών τους
Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης
Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.99.1

Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας· γραφίδων και μολυβιών,
σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης·
μελανοταινιών γραφομηχανής, ταμπόν μελάνης

32.99.2

Κατασκευή ομπρελών· μπαστουνιών· κουμπιών· μητρών για κουμπιά·
αγκραφών· μερών τους

32.99.3

Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοιων
προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά

32.99.4

Κατασκευή αναπτήρων, πιπών και μερών τους· ειδών από εύφλεκτα
υλικά· υγρού ή υγροποιημένου αερίου για αναπτήρες
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32.99.5

Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Κατασκευή εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών,
στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα
(τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις

32.99.51
32.99.52
32.99.53
32.99.53.01
32.99.55
32.99.59

Κατασκευή χτενών, τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών·
φουρκετών· λαβίδων κατσαρώματος· βάσεων και κεφαλών τους
Κατασκευή οργάνων, συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις
Κατασκευή ανδρείκελων για προθήκες
Κατασκευή τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και
φρούτων και μερών τους
Κατασκευή διαφόρων άλλων ειδών π.δ.κ.α.

*Εργασίες υπερεργολαβίας δεν είναι επιλέξιμες σε κανένα από τους ανωτέρω ΚΑΔ

Για τους ανωτέρω επιλέξιμους ΚΑΔ δύναται να ενισχυθεί και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά
με τη μεταποιητική δραστηριότητα είτε μεμονωμένα με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη μεταποιητικής
δραστηριότητας εντός της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος.
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.4 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΙΔΡΥΣΕΙΣ)

47.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν
κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.11

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν
κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.11.1
47.11.10
47.11.10.02
47.11.10.03
47.11.10.04
47.11.10.05

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν
κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων
Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά
Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου
Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.2

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας
Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού
Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων
π.δ.κ.α.

47.24.1
47.24.16
47.24.17
47.25
47.25.2
47.25.25
47.25.26
47.29
47.29.2
47.29.21
47.7
47.78
47.78.8
47.78.89
47.78.89.04
47.78.89.06
47.78.89.07

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης
Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης
Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων
ειδών
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.5: Ίδρυση Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

01.6
01.63
01.63.1
01.63.10
01.63.10.03
01.63.10.04
01.63.10.05
01.63.10.06
01.63.10.07
01.63.10.08
01.63.10.09
01.63.10.10
01.63.10.11
01.63.10.15
01.63.10.16
01.63.10.17
01.64
01.64.1
01.64.10
33
33.1
33.12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες
μετά τη συγκομιδή
Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών
προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας
Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων
Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας
Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες κέρωσης καρπών
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού
Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
Επισκευή μηχανημάτων

33.12.2

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης

45.2

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

71.2

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
Διαφήμιση

71.20.14
73.1
73.11

Διαφημιστικά γραφεία
73.11.1

Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία
73.11.11

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
Δραστηριότητες καθαρισμού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.2
81.29
81.29.19.01

Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων

82.92.10.01
82.92.10.02

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος
Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης

82.9
82.92
82.92.1
82.92.10
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82.92.10.03
82.92.10.04
82.92.10.05
85.5
85.51
85.51.1
85.51.10
85.51.10.01
85.51.10.04
85.51.10.05
85.51.10.06
85.51.10.07
85.51.10.09
85.52
85.52.1
85.52.11

Υπηρεσίες σχολών χορού

85.52.11.02

Υπηρεσίες καθηγητή χορού
Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής
Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής
Υπηρεσίες ωδείου
Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών

85.52.12.01
85.52.12.02
85.52.13
85.52.13.01
85.52.19
85.52.19.01
86.9
86.90
86.90.1
86.90.13
86.90.13.01
86.90.13.02
86.90.13.03
86.90.13.04
86.90.19
86.90.19.01
86.90.19.02
86.90.19.03
86.90.19.04
86.90.19.05
86.90.19.06
86.90.19.07
86.90.19.08
86.90.19.09
86.90.19.10
86.90.19.11
86.90.19.12
88.91
88.91.1

Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε,
τζούντο, τάε κβον ντο, άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας)
Πολιτιστική εκπαίδευση
Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού

85.52.11.01
85.52.12

88.9

Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Άλλη εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)
Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων
Υπηρεσίες κυνοτροφείων
Υπηρεσίες προπονητή αθλητών
Υπηρεσίες σχολής αθλημάτων

Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής
Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
Υπηρεσίες χειροπράκτη
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες βελονισμού
Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
Υπηρεσίες εργοθεραπείας
Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
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88.91.11
88.91.12
88.91.13
88.91.13.01
88.91.13.02
88.91.13.03
90.0
90.03
90.03.1
90.03.11
90.03.11.01
90.03.11.02
90.03.11.03
90.03.11.04
90.03.11.05
90.03.11.07
90.03.11.08
90.03.11.10
90.03.11.11
90.03.11.12
90.03.11.13
90.03.11.14
90.03.11.15
90.03.11.16
90.03.11.17
90.03.11.18
91
91.01
91.01.1
91.01.11
91.02
91.02.1
91.02.10
91.02.2
91.02.20
91.02.20.01
91.03
91.03.1

91.03.10.01
91.03.10.02

91.04.1
91.04.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και
άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος
Υπηρεσίες αγιογράφου
Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης
Υπηρεσίες γλύπτη
Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
Υπηρεσίες ζωγράφου
Υπηρεσίες μουσουργού
Υπηρεσίες ξυλογλύπτη
Υπηρεσίες σκιτσογράφου
Υπηρεσίες στιχουργού
Υπηρεσίες συγγραφέα
Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού
Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης
Υπηρεσίες τοιχογραφίας
Υπηρεσίες χαράκτη
Υπηρεσίες χορογράφου
Υπηρεσίες χορωδού
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Δραστηριότητες μουσείων
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών
Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
αξιοθέατων
Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
αξιοθέατων

91.03.10

91.04

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν
παιδιά με αναπηρία
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Καλλιτεχνική δημιουργία
Καλλιτεχνική δημιουργία

Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και
κτιρίων
Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών
βιοτόπων
Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων
φυσικών βιοτόπων
Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων
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91.04.12
93
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.01
93.11.10.03
93.11.10.05
93.13
93.13.1
93.13.10
93.13.10.01
93.13.10.02
93.29

Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης
της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κλπ
Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Υπηρεσίες γυμναστηρίων
Υπηρεσίες γυμναστηρίων
Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες,
γιόγκα κλπ)
Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.29.19
93.29.19.05
96
96.01
96.01.1
96.01.11
96.01.12
96.01.13
96.01.13.01
96.01.14
96.01.14.01
96.01.19
96.01.19.01
96.01.19.02
96.01.19.03
96.01.19.04
96.01.19.05
96.02
96.02.1
96.02.11

Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών
καθαρισμού γουνών)
Υπηρεσίες σιδερωτήριων
Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού
Υπηρεσίες βαφής ρούχων
Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων
Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων
Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων
Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.12.01

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί
μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές
Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί
πάνω από δύο τεχνίτες κομμωτές
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
Υπηρεσίες κουρείου

96.02.12.02

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και
δύο τεχνίτες

96.02.11.01
96.02.11.02
96.02.12

96.02.12.03
96.02.13

Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες παιδότοπου
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων
Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων
Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από
δύο τεχνίτες
Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών
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96.02.13.01
96.02.13.02
96.02.13.03
96.02.13.04
96.02.13.05
96.02.19
96.02.19.01
96.02.2
96.02.20
96.04
96.04.1
96.04.10
96.04.10.01
96.04.10.02
96.04.10.05
96.04.10.06
96.04.10.07
96.09
96.09.1
96.09.11
96.09.11.01
96.09.11.02
96.09.11.03
96.09.11.04

Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας
Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου
καλλονής)
Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού
Υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ
Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών
Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
Υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)
Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες διαιτολογίας
Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού
άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)
Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)
Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες)
Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες καταφυγίου αδέσποτων ζώων
Υπηρεσίες κουρέματος, πλυσίματος, καλλωπισμού ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.6.2: Δασοκομικά

02.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
02.40

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
02.40.1

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
02.40.10

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
02.40.10.01

Υπηρεσίες αποφλοίωσης δέντρων

02.40.10.04

Υπηρεσίες κοπής δέντρων

02.40.10.05

Υπηρεσίες κοπής καυσόξυλων

02.40.10.06

Υπηρεσίες μεταφοράς κορμών δέντρων

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.1

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
16.10

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

16.10.1

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

16.10.10
16.10.10.01

Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη
Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος
οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου·
ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.2

16.10.21

Παραγωγή ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος
οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας, στην οποία περιλαμβάνονται
και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα
και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

16.10.22

Παραγωγή ξυλόμαλλου (άχυρου ξύλου)· ξυλάλευρου

16.10.23

Παραγωγή ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών)
σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά
άλλο τρόπο επεξεργασμένης

16.10.3
16.10.31

Παραγωγή ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένης με
χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά

16.10.32

Παραγωγή στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή
τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένων

16.10.39

Παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας, περιλαμβανομένων των
σχιστών στύλων και πασσάλων

136

Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του
ξύλου· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης
Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του
ξύλου

16.10.9
16.10.91
16.10.91.01

Υπηρεσίες αποξήρανσης ξύλου
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.78

Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης,
υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας

47.78.85

47.78.85.08

Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων

Για τους ανωτέρω επιλέξιμους ΚΑΔ δύναται να ενισχυθεί και το χονδρικό εμπόριο (ακατέργαστης ξυλείας και
προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου).
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