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Προκηρυσσόμενες δράσεις Προκηρυσσόμενα 

ποσά Δ.Δ. 

Ποσοστό 

ενίσχυσης(*) 

Δικαιούχοι Περιοχή παρέμβασης 

Κωδικός Τίτλος     

L123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

L123 α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  333.732,08 40% Φυσικά και νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, που δίνεται να 
υλοποιήσουν πολύ μικρές 
επιχειρήσεις  
 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

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

100.000,00 35% 

Φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν δραστηριότητα 

σε γεωργική 

εκμετάλλευση κατά κύρια 

ή μερική απασχόληση ή 

αποτελούν 

συμβοηθούντα μέλη του 

αρχηγού της γεωργικής 

εκμετάλλευσης  κατά τη 

στιγμή της υποβολής  της 

αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες. 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής εκτός 

δ.δ. Αράχωβας  

L311-3 Ιδρύσεις , επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί 
επισκέψιμων αγροκτημάτων 
 

75.000,00 35% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L311-5 Ιδρύσεις , επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, 

βιοτεχνικών μονάδων 

25.000,00 35% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L311-6 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

 

 

45.000,00 35%  Δήμοι Χαιρώνειας, 
Ορχομενού, 
Αλιάρτου, 
Ακραιφνίας, 
Θεσπιέων και 
Τανάγρας) 
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L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, 

επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 

πρώτη μεταποίηση 

39.574,16 35% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

L312-1 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 

βιοτεχνικών μονάδων  

125.848,48 35% 

Φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εκτός των 

δικαιούχων του 

υπομέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής εκτός 

δ.δ. Αράχωβας και 

Σχηματαρίου  

L312-2 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

220.000,00 35% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής εκτός 

Σχηματαρίου 

L312-3 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

μετά την πρώτη μεταποίηση 

100.000,00 35% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής εκτός 

δ.δ. Αράχωβας και 

Σχηματαρίου  

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

50.000,00 35% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

L313-1 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων 

τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία- 

περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)  

100.000,00 100 % ΟΤΑ , τα νομικά τους 

πρόσωπα και άλλοι 

φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L313-2 
Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων -  

220.000,00 100 % Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της 100.000,00 100 % Όλη η περιοχή 
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αγροτικής υπαίθρου έργων δημοσίου 

χαρακτήρα 

εφαρμογής 

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των περιοχών-  

170.000,00 70% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L313-5 Ιδρύσεις , επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί 

μικρής δυναμικότητας υποδομών 

διανυκτέρευσης  

570.000,00 35% Φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εκτός των 

δικαιούχων του 

υπομέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών 

επιχειρήσεων  

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής εκτός 

δ.δ. Αράχωβας  

L313-6 

Ιδρύσεις , επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί 

χώρων εστίασης & αναψυχής 

56.399,70 35% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων 

οργάνωσης , πληροφόρησης και προώθησης 

αγροτικού τουρισμού  

50.000,00 35% 

Φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εκτός των 

δικαιούχων του 

υπομέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ μικρών 

επιχειρήσεων  

Αράχωβα,  

Αντίκυρα, Αλίαρτος 

L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  για την 

εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου 

(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 

μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 

χώροι γευσιγνωσίας) 

 

200.000,00 35% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής εκτός 

δ.δ. Αράχωβας  

L321 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά 

εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης 

υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 

200.000,00 100 % 

ΟΤΑ 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής 150.000,00 100% ΟΤΑ , τα νομικά τους Όλη η περιοχή 
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ηλικίας , δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, 

χώροι άσκησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

πρόσωπα και άλλοι 

φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημοσίου 

χαρακτήρα 

εφαρμογής 

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών 
φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή , 
προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, 
στολών 
 

66.430,00 75% Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L322 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ 

L322-1 
Βελτίωση και ανάπτυξη κοινόχρηστων 

χώρων 
228800..000000,,0000  110000%%  ΟΤΑ 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 117700..000000,,0000  110000%%  

ΟΤΑ , τα νομικά τους 

πρόσωπα και άλλοι 

φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημοσίου 

χαρακτήρα 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L323 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

L323-1 

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 

περιοχών, όπως βελτίωση- σήμανση 

μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά 

100.000,00 

110000%%  
ΟΤΑ , τα νομικά τους 

πρόσωπα και άλλοι 

φορείς τοπικής 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 
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έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του 

εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς 

και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. 

αυτοδιοίκησης, καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δημοσίου 

χαρακτήρα 

L323-2β 

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 

υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική 

δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και 

ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα 

και επιδεικτικά ( π.χ. μύλοι, λιοτρίβια, 

πατητήρια)  

150.000,00  

 

 

75 % 

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 

L323-4 

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτήρια για την 

μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές – 

εκθετήρια που σχετίζονται με την 

λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική 

κληρονομιά 

200.000,00 

110000%%  

Όλη η περιοχή 

εφαρμογής 


