
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ LEADER ΠΑΑ 

 

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER (τμήμα LEADER ΠΑΑ) 

περιλαμβάνεται μια (1) υποδράση για την ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η ακόλουθη υποδράση: 

1. «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» (19.2.3.3) 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη συνοπτική περιγραφή της προαναφερόμενης 

υποδράσης, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην εγκεκριμένη αναμορφωμένη 

πρόταση του τοπικού προγράμματος. 

Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.3 

Νομική βάση Άρθρο 19&1β του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Κανονισμός  (ΕΕ) 651/14 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, όπως μονάδες διανυκτέρευσης, μονάδες εστίασης – αναψυχής, 
τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  
Στις μονάδες διανυκτέρευσης συμπεριλαμβάνονται camping και κατασκηνώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι 
επενδύσεις που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης πρέπει να είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 2986/25-11-
2016 «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών 
τουριστικών εγκαταστάσεων, που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως κάθε φορά ισχύει. Οι μονάδες διανυκτέρευσης, εκτός από τα camping και τις 
κατασκηνώσεις, πρέπει να παρέχουν δωρεάν wi-fi στους επισκέπτες. 
Στις επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, που έχουν 
ως αντικείμενο δραστηριότητας το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, την αετοσανίδα, το θαλάσσιο έλκυθρο, την αναρρίχηση, 
το ποδήλατο βουνού, την ιππασία, το μίνι γκολφ, το yachting, το canoe-kayak, τους πολυχώρους, την παρατήρηση 
χλωρίδας και πανίδας, τον περιπατητικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας (π.χ. μονάδες ιαματικής 
θεραπείας), την περιβαλλοντική ενημέρωση, , την τοξοβολία, τις καταδύσεις, την γευσιγνωσία κλπ. 
Μέσω μοριοδότησης προωθούνται: α) η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν camping, κατασκηνώσεις, 
αγροκτήματα με μονάδα διανυκτέρευσης ή/και εστίασης και μονάδες ιαματικής θεραπείας, β) η εφαρμογή 
συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, γ) η υλοποίηση επενδύσεων σε ορεινές περιοχές, δ) η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ε) οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από αγρότες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών ή μέλη ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού (όπως ορίζονται στο Ν.4019/2011) ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή νέους/νέες έως  35 ετών, στ) η εφαρμογή συστημάτων 
εξοικονόμησης νερού,  και ζ) η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από την παρούσα δράση πρέπει να διαθέτουν ιστοσελίδα 
προβολής τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 1: 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 1.500.000,00 24,35 18,11 

Δημόσια Δαπάνη 975.000,00 22,29 15,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή 525.000,00 29,41 29,41 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

 


