
 
 

 

 
Μέτρο 19.2 : «Στήριξη υλοποίησης 

δράσεων των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 

 

 

 

 

 

Υπο-δράσεις στους τομείς 

 
 

 

 

Γνώσης – Ενημέρωσης Δημόσια Έργα  

Μεταποίησης   

Μετά την 1η Μεταποίηση 

Τουρισμού    

Υπηρεσιών 

Οικοτεχνίας 

Συνεργασίες  
 

 

 

 



Υποδράση Ποσοστό Τομέας 

19.2.1.1 – 19.2.1.2: Μεταφορά Γνώσεων & Ενημέρωσης στο δασικό τομέα σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 
Αφορά θέματα κατάρτισης , βελτίωσης γνώσεων/ δεξιοτήτων με προτεραιότητα στους νέους 
Δικαιούχοι :  Πάροχοι κατάρτισης – Κ.Ε.Κ (στο σύνολο της περιοχής εφαρμογής) 

100% 
Γνώση - 

Ενημέρωση 

19.2.2.1 – 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν ή μη για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Αφορά : ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 

(Κρέας, κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών, τυρί, γιαούρτι, Μέλι, Οίνος, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, Ξύδι) ή μη 

γεωργικού προϊόντος (Προϊόντα κυψέλης, Αιθέρια ελαία, Αποστάγματα)  

Δικαιούχοι :  Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) – Φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές – 
Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριό 

65% 

Μεταποίηση 
(De minimis) 

19.2.2.3 : Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 
Αφορά : ίδρυση - εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων χώροι εστίασης, αναψυχής 

Δικαιούχοι :  Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) – Φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές – 

Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριό 

Τουρισμός 
(De minimis) 
(Πίνακας 1) 

19.2.2.4 : Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του 
εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Αφορά : ίδρυση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μετά την 1η μεταποίηση και εμπορίου τροφίμων (μονάδες παραγωγής προϊόντων 

διατροφής όπως ζυμαρικά, αρτοποιία, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκών κλπ., Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης, Παντοπωλεία, Επιχειρήσεις δευτερογενή τομέα όπως 

βιοτεχνικές μονάδες ξύλου, επίπλων, μετάλλων, ένδυσης, ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας) 

Δικαιούχοι :  Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) – Φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές – 
Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριό 

Βιοτεχνία – 
Εμπορία 
<35 ετών 

(De minimis) 

19.2.2.6 : Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 
Αφορά : μεταποίηση μικρής κλίμακας γεωργικών προϊόντων και διάθεση 

Δικαιούχοι : Επαγγελματίες Αγρότες 

Οικοτεχνία 
(De minimis) 



19.2.3.1 – 19.2.3.2 :Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν ή μη με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Αφορά : ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 

(Κρέας, κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών, τυρί, γιαούρτι, αυγά, Όόσπρια, Δημητριακά,  Μέλι, Οίνος, Φαρμακευτικά και 

αρωματικά φυτά, Ξύδι) ή μη γεωργικού προϊόντος (Προϊόντα κυψέλης, Αιθέρια ελαία, Αποστάγματα, Ζυθοποιία, Βαμβάκι, 

Πυρηνελαιουργεία) 

Δικαιούχοι :  Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) – Φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές – 

Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριό 

40% Μεταποίηση 

19.2.3.3 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 
Αφορά : ίδρυση - εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων χώροι εστίασης, αναψυχής 

Δικαιούχοι :  Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) – Φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές – 
Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριό 

45% 

Τουρισμός 

19.2.3.4 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,  χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 
1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Αφορά : ίδρυση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μετά την 1η μεταποίηση και εμπορίου τροφίμων (μονάδες παραγωγής 

προϊόντων διατροφής όπως ζυμαρικά, αρτοποιία, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκών κλπ., Καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης, Παντοπωλεία, Επιχειρήσεις δευτερογενή τομέα 

όπως βιοτεχνικές μονάδες ξύλου, επίπλων, μετάλλων, ένδυσης, ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας)  

Δικαιούχοι :  Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) – Φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές – 
Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριό 

Βιοτεχνία - 
Εμπορία 

19.2.3.5 : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Αφορά : δημιουργία, βελτιώσεις, επεκτάσεις υπηρεσιών κοινωνικής εξυπηρέτησης (παιδικοί σταθμοί, αθλητισμός, πολιτιστικά, 

κλπ) 

Δικαιούχοι :  Νομικά Πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) – Φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές – 
Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριό 

Υπηρεσίες 

19.2.7.2 – 19.2.7.3 – 19.2.7.5 – 19.2.7.7: Συνεργασία μεταξύ Διαφορετικών Παραγόντων 
Αφορά : Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας για τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών 
αλυσίδων, τοπικής αγοράς παραγωγών και δραστηριότητες προώθησης  

Δικαιούχοι : Υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις, συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα 

65% Συνεργασίες 



 

Πίνακας 1 : Περιοχές Ενίσχυσης στην Υπό – Δράση Τουρισμού De Minimis (19.2.2.3) 

 

 

 

Στην Υπό – δράση Τουρισμού : Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα 

του τουρισμού (19.2.3.3) οι περιοχές εφαρμογής διακρίνονται σε: 

 Σε όλη την περιοχή εφαρμογής αν αφορά εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων τουρισμού 
 Σε όλη την περιοχή εφαρμογής με εξαίρεση την Δ. Κοινότητα Αράχωβας αν αφορά 

δημιουργία επιχειρήσεων τουρισμού  
 

Δήμος Περιοχές 
Δήμος Λεβαδέων Οικισμοί: Ανάληψη, Άνω 

Σούρπη, Ελικώνας, Περαχωριό, 
Σταθμός, Τζιμαίικα, 

Τσουκαλάδες, Δαύλεια, Άγιος 
Γεώργιος, Αγία Άννα Αγία 

Τριάδα, Κορώνεια, Κυριάκι, 
Χαιρώνεια 

Δήμος Αλιάρτου Αλίαρτος Ευαγγελίστρια, 
Θεσπιές, Άσκρη, Λεοντάρι, 

Μαυρομάτι, Νεοχώρι Θεσπιών, 
Δήμος Διστόμου Αράχωβας 

Αντίκυρας 
Δίστομο, Στείρι, Αντίκυρα 

Δήμος Θηβαίων Δόμβραινα, Ελλοπία, Θίσβη 
Ξηρονομή, Χώστια, Πλαταιές 

Δήμος Ορχομενού Ορχομενός, Ακραίφνιο Κάστρο 
Δήμος Τανάγρας Σχηματάρι (Δήλεσι), Δάφνη 

Σκούρτα Στεφάνη. 


