
 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
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1. ΘΕΜΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
LEADER+ 

Το Θέµα Συσπείρωσης ή µε άλλα λόγια ο Κεντρικός Στόχος του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+ 
των Κυκλάδων είναι: 
«Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΩΣ ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ» – Η 
Ανάδειξη του Πολιτισµού και του Περιβάλλοντος, η Προστασία τους, η Προβολή – Προώθηση των 
Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Μέσα από ∆ράσεις ∆ικτύωσης, Ποιότητας και Καινοτοµίας. 
 
Οι Τακτικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+ που πρέπει να ικανοποιηθούν µέσα από την 
υλοποίησή του παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Τακτικός Στόχος 1  ∆ιαφοροποίηση του οικονοµικού περιβάλλοντος της περιοχής 
Τακτικός Στόχος 2  Ανάπτυξη δικτυώσεων σε παραγωγικούς τοµείς της περιοχής 
Τακτικός Στόχος 3  Προώθηση ίσων ευκαιριών στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
Τακτικός Στόχος 4  Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην 

παροχή υπηρεσιών  
Τακτικός Στόχος 5 Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Τακτικός Στόχος 6  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την 

αξιοποίηση καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών 
Τακτικός Στόχος 7 Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης 
Τακτικός Στόχος 8  Χρήση νέων τεχνολογιών για την καλύτερη πρόσβαση των προϊόντων και 

υπηρεσιών στην αγορά 
Τακτικός Στόχος 9  Στήριξη συνεργασίας µεταξύ αγροτικών και παραθαλάσσιων περιοχών των 

νησιών καθώς και των νησιών µεταξύ τους 
 
 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η περιοχή παρέµβασης στην οποία υλοποιείται το Τοπικό 
Πρόγραµµα LEADER+ των Κυκλάδων.  
 

ΝΗΣΙ ∆ΗΜΟΣ/ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

(τέως ΟΤΑ) 

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ LEADER+ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Κ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Κ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
   
ΑΜΟΡΓΟΣ ∆. ΑΜΟΡΓΟΥ Κ. ΑΙΓΙΑΛΗΣ 
 ∆. ΑΜΟΡΓΟΥ Κ. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 
 ∆. ΑΜΟΡΓΟΥ Κ. ΘΟΛΑΡΙΩΝ 
 ∆. ΑΜΟΡΓΟΥ Κ. ΒΡΟΥΤΣΗ 
 ∆. ΑΜΟΡΓΟΥ Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 
 ∆. ΑΜΟΡΓΟΥ Κ. ΑΜΟΡΓΟΥ (Ε∆ΡΑ) 
   
ΘΗΡΑ ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΘΗΡΑΣ (Ε∆ΡΑ) 
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 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΒΟΘΩΝΟΣ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΗΜΕΡΟΒΗΓΛΙΟΥ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΥ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ 
 ∆. ΘΗΡΑΣ Κ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
 Κ. ΟΙΑΣ Κ. ΟΙΑΣ 
   
ΙΟΣ ∆. ΙΗΤΩΝ ∆. ΙΟΥ 
   
ΚΕΑ ∆. ΚΕΑΣ ∆. ΚΕΑΣ 
   
ΚΥΘΝΟΣ ∆. ΚΥΘΝΟΥ Κ. ΚΥΘΝΟΥ (Ε∆ΡΑ) 
 ∆. ΚΥΘΝΟΥ Κ. ∆ΡΥΟΠΙ∆ΟΣ  
   
ΜΗΛΟΣ ∆. ΜΗΛΟΥ ∆. ΜΗΛΟΥ (Ε∆ΡΑ) 
 ∆. ΜΗΛΟΥ Κ. Α∆ΑΜΑΝΤΑ 
   
ΜΥΚΟΝΟΣ ∆. ΜΥΚΟΝΟΥ ∆. ΜΥΚΟΝΟΥ (Ε∆ΡΑ) 
  Κ. ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ 
   
ΠΑΡΟΣ ∆. ΠΑΡΟΥ Κ. ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ 
 ∆. ΠΑΡΟΥ Κ. ΝΑΟΥΣΗΣ 
 ∆. ΠΑΡΟΥ Κ. ΛΕΥΚΩΝ 
 ∆. ΠΑΡΟΥ Κ. ΚΩΣΤΟΥ 
 ∆. ΠΑΡΟΥ Κ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 
 ∆. ΠΑΡΟΥ Κ. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 
 ∆. ΠΑΡΟΥ ∆. ΠΑΡΟΥ 
   
ΣΕΡΙΦΟΣ ∆. ΣΕΡΙΦΟΥ ∆. ΣΕΡΙΦΟΥ  
   
ΣΙΦΝΟΣ ∆. ΣΙΦΝΟΥ Κ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (Ε∆ΡΑ) 
 ∆. ΣΙΦΝΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 
   
ΣΥΡΟΣ ∆. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Κ. ΧΡΟΥΣΩΝ 
 ∆. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Κ. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ (Ε∆ΡΑ) 
 ∆. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Κ. ΓΑΛΗΣΣΑ 
 ∆. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Κ. ΠΑΓΟΥ 
 ∆. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ∆. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (Ε∆ΡΑ) 
 ∆. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Κ. ΜΑΝΝΑ 
 ∆. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ Κ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 
 ∆. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ Κ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ (Ε∆ΡΑ) 
 ∆. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ Κ. ΒΑΡΗΣ 
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ΤΗΝΟΣ ∆. ΤΗΝΟΥ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ 
 ∆. ΤΗΝΟΥ ∆. ΤΗΝΟΥ (Ε∆ΡΑ) 
 ∆. ΤΗΝΟΥ Κ. ∆ΥΟ ΧΩΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. 

ΑΝΑΦΗ Κ. ΑΝΑΦΗΣ Κ. ΑΝΑΦΗΣ 
   
ΘΗΡΑΣΙΑ Κ. ΟΙΑΣ Κ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ 
   
ΚΙΜΩΛΟΣ Κ. ΚΙΜΩΛΟΥ Κ. ΚΙΜΩΛΟΥ 
   
ΣΙΚΙΝΟΣ Κ. ΣΙΚΙΝΟΥ Κ. ΣΙΚΙΝΟΥ 
   
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ Κ. ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ (Ε∆ΡΑ) 
 Κ. ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ Κ. ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ 

 
Επίσης στη περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνεται το σύνολο των ακατοίκητων νησιών του νοµού µας 
καθώς και οι νησίδες που βρίσκονται διάσπαρτες στο θαλάσσιο χώρο των Κυκλάδων: 
 

ΝΗΣΙ∆Α ∆ΗΜΟΙ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ LEADER+ 

∆Ι∆ΥΜΗ, Η ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΤΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ 
ΓΡΑΜΠΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΑΜΟΡΓΟΣ 
ΝΙΚΟΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΟΡΓΟΣ  
ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ, Η ΑΡΚΕΣΙΝΗ  
ΦΕΛΟΥΚΑ, Η ΑΡΚΕΣΙΝΗ 
ΨΑΛΙ∆Α, Η ΑΡΚΕΣΙΝΗ 
ΑΝΩ ΑΝΤΙΚΕΡΙ, ΤΟ ΚΑΤΑΠΟΛΑ 
ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΕΡΙ, ΤΟ ΚΑΤΑΠΟΛΑ 
ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΑ, Η ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 
ΓΥΑΡΟΣ, Η ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ 
ΑΝΥ∆ΡΟΣ, Ο ΘΗΡΑ 
ΑΣΚΑΝΙΑ, ΤΑ ΘΗΡΑ 
ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΘΗΡΑ 
ΕΣΧΑΤΗ, Η ΘΗΡΑ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ, Η ΘΗΡΑ 
ΠΕΤΑΛΙ∆Ι, ΤΟ ΙΟΣ 
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, Η ΚΟΡΡΗΣΙΑ 
ΠΙΠΕΡΙ, ΤΟ ∆ΡΥΟΠΙ∆Α 
ΑΚΡΑΘΙΟΝ, ΤΟ ΜΗΛΟΣ 
ΑΝΑΝΕΣ, ΟΙ ΜΗΛΟΣ 
ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, Η ΜΗΛΟΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΟ, ΤΟ ΜΗΛΟΣ 
ΠΑΞΙΜΑ∆Ι, ΤΟ ΜΗΛΟΣ 
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ΠΗΛΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΜΗΛΟΣ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΜΗΛΟΣ 
ΚΤΑΠΟ∆ΙΑ, ΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑ 
ΤΡΑΓΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑ 
∆ΗΛΟΣ, Η ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΚΑΒΟΥΡΑΣ, Ο ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΚΡΟΜΜΥ∆Ι, ΤΟ ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΜΑΡΜΑΡΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΜΠΑΟΣ, Ο ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΡΗΝΕΙΑ, Η ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΣΦΟΝΤΗΛΙ, ΤΟ ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΑΝΩ ΣΑΓΚΡΙΟΝ 
∆ΡΥΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ 
ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ 
ΑΓΙΑ ΚΑΛΗ, Η ΝΑΟΥΣΑ 
ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, Ο ΝΑΟΥΣΑ 
ΓΑΪ∆ΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ 
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ, Ο ΝΑΟΥΣΑ 
ΓΛΑΡΟΠΟΥΝΤΑ, Η ΝΑΟΥΣΑ 
ΕΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ 
ΜΑΥΡΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ 
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ 
ΠΑΝΤΕΡΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ 
ΤΕΤΑΡΤΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ 
ΤΗΓΑΝΙ, ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ 
ΤΟΥΡΛΟΣ, Ο ΝΑΟΥΣΑ 
ΦΙΛΙ∆Ι, ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ 
ΦΟΙΝΙΣΣΕΣ, ΟΙ ΝΑΟΥΣΑ 
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Ο ΠΑΡΟΣ 
ΑΣΠΡΟ, ΤΟ ΒΑΡΗ 
ΝΑΤΑ, ΤΑ ΒΑΡΗ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΤΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 
ΣΧΙΝΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 
ΒΟΥΣ, Ο ΣΕΡΙΦΟΣ 
ΓΛΑΡΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΣΕΡΙΦΟΣ 
ΣΕΡΙΦΟΠΟΥΛΑ, Η ΣΕΡΙΦΟΣ 
ΚΙΤΡΙΑΝΗ, Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 
ΑΚΑΜΑΤΗΣ, Ο ΓΑΥΡΙΟ 
ΓΑΙ∆ΑΡΟΣ, Ο ΓΑΥΡΙΟ 
ΜΕΓΑΛΟ, ΤΟ ΓΑΥΡΙΟ 
ΠΛΑΤΥ, ΤΟ ΓΑΥΡΙΟ 
ΠΡΑΣΣΟ, ΤΟ ΓΑΥΡΙΟ 
ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ, Ο ΓΑΥΡΙΟ 
ΜΑΚΡΑ, Η ΑΝΑΦΗ 
ΜΑΚΡΑ, ΤΑ ΑΝΑΦΗ 
ΠΑΧΕΙΑ, ΤΑ ΑΝΑΦΗ 
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ΦΤΕΝΑ, ΤΑ ΑΝΑΦΗ 
∆ΕΣΠΟΤΙΚΟ, ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
∆ΙΠΛΟ, ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
ΚΑΒΟΥΡΑΣ, Ο ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΝΗΣΙ, ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
ΤΣΙΜΗΝΤΗΡΙ, ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
ΦΕΙΡΑ, ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Η ∆ΟΝΟΥΣΑ 
ΜΑΧΑΙΡΕΣ, ΟΙ ∆ΟΝΟΥΣΑ 
ΣΚΥΛΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ∆ΟΝΟΥΣΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, Η ∆ΟΝΟΥΣΑ 
ΒΕΝΕΤΙΚΟ, ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, Ο ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΜΙΚΡΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, Ο ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΚΙΜΩΛΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Ο ΚΙΜΩΛΟΣ 
ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ, Η ΚΙΜΩΛΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, Ο ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ, Η ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΓΛΑΡΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΚΑΤΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ, ΤΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΚΕΡΟΣ, Η ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΛΑΖΑΡΟΣ, Ο ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ, Η ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΠΛΑΚΗ, Η ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΠΡΑΣΟΥΡΑ, Η ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
ΤΣΟΥΛΟΥΦΙ, ΤΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΝ 
∆ΥΣΒΑΤΟΝ, ΤΟ ΠΑΝΟΡΜΟΣ 
ΑΒΟΛΑ∆ΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΣΙΚΙΝΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, Ο ΣΙΚΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΒΟΣ, Ο ΣΙΚΙΝΟΣ 
ΚΑΡ∆ΙΩΤΙΣΣΑ, Η ΣΙΚΙΝΟΣ 
ΑΡΓΙΛΟΣ, Η ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ 
ΚΛΙ∆ΟΥΡΑ, Η ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ 
ΟΦΕΙ∆ΟΥΣΣΑ, Η ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ 
∆ΡΑΚΟΝΗΣΙΟ, ΤΟ ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ 
ΤΡΙΑ Α∆ΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ 
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Χάρτης της περιοχής παρέµβασης 
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3. ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  

Το µέγιστο ύψος επιλέξιµου συνολικού προϋπολογισµού ανά επένδυση ανέρχεται, κατά κανόνα, µέχρι 
440.000 ευρώ. Τυχόν επενδύσεις µεγαλύτερου ύψους εξετάζονται, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος.  
 
Είναι δυνατόν το συνολικό κόστος ενός επενδυτικού σχεδίου να υπερβαίνει το όριο των 440.000 ευρώ, 
αλλά το συνολικό επιλέξιµο κόστος µε βάση το οποίο προσδιορίζεται το ποσοστό επιδότησης δεν µπορεί, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνει το ποσό αυτό, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργική και ολοκληρωµένη µορφή 
του και µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα και η λειτουργικότητα της µονάδας / 
επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επενδυτής δεσµεύεται για την ολοκλήρωση του συνολικού φυσικού 
αντικειµένου που προβλέπεται στην πρότασή του και η αναλογούσα ενίσχυση για κάθε φάση υλοποίησης 
υπολογίζεται σύµφωνα µε την αναλογία του συνολικού και του επιλέξιµου κόστους. 

 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ – ΜΕΤΡΩΝ – ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+  

Το περιεχόµενο του Τοπικού Προγράµµατος LEADER+ Κυκλάδων διαρθρώνεται σε Άξονες 
Προτεραιότητας, Μέτρα, Πράξεις και ∆ράσεις.  
 

3.1. ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

O Άξονας 1 περιλαµβάνει τα ακόλουθα τέσσερα (4) Μέτρα: 
Μέτρο 1.1:  Τεχνική στήριξη φορέων υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) 
Μέτρο 1.2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηµατικότητα 
Μέτρο 1.3: Υποστηρικτικές Ενέργειες 
Μέτρο 1.4: Προστασία - ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
 

Μέτρο 1.1:  Τεχνική στήριξη φορέων υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1=2+5) 912.500,00
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (2=3+4) 897.000,00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (3) 672.750,00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (4) 224.250,00
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (5) 15.500,00

 
Το Μέτρο 1.1 περιλαµβάνει τις ακόλουθες Πράξεις:  
1.1.1. Στελέχωση και λειτουργία της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.). 
1.1.3. Αξιολόγηση Προγράµµατος και επενδυτικών σχεδίων. 
1.1.4. Εξοπλισµός και µηχανοργάνωση της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.). 
 
Αποδέκτες: Ο.Τ.∆. 
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Μέτρο 1.2: Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηµατικότητα 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1=2+5) 4.967.500,00
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (2=3+4) 3.012.000,00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (3) 2.483.750,00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (4) 528.250,00
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (5) 1.955.500,00

 
Το Μέτρο 1.2 περιλαµβάνει τις ακόλουθες Πράξεις οι οποίες αναλύονται σε ∆ράσεις : 

Πράξεις ∆ράσεις 
1.2.1.1. ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών διανυκτέρευσης για τη 
συµπλήρωση της δυναµικότητας της περιοχής 
1.2.1.2. ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών εστίασης για τη συµπλήρωση 
της δυναµικότητας της περιοχής  
1.2.1.3. Ανάπτυξη αγροτουρισµού (επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη 
υποδοµής διανυκτέρευσης) 
1.2.1.4. Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού 
(θρησκευτικός, ιαµατικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ) 
1.2.1.5. Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού 
τουρισµού 
1.2.1.6. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
τουρισµού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης 
επισκεπτών κλπ) 

1.2.1. Παρεµβάσεις 
αγροτικού τουρισµού 
ολοκληρωµένης 
προσέγγισης 

1.2.1.7. Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισµού για προσαρµογή στις 
ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters) 
1.2.2.1. Βιοτεχνικές µονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών 
παραδοσιακής τέχνης, κλπ.) 
1.2.2.3. Επιχειρήσεις µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής 
1.2.2.4. Επιχειρήσεις µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής 
(όχι αλιευτικής παραγωγής) 
1.2.2.5. Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών σε 
πρωτότυπες εφαρµογές 
1.2.2.6. Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση 
1.2.2.7. Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια, κελάρια, 
επισκέψιµα οινοποιία) 
1.2.2.11. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής 
οικονοµίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης 

1.2.2. Μικρές 
επιχειρήσεις του 
αγροτικού και των 
λοιπών τοµέων της 
οικονοµίας 

1.2.2.12. Βελτίωση επιχειρήσεων για προσαρµογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή 
δικτύωσης (clusters) 
1.2.3.1. Εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO και HACCP) 
1.2.3.2. ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων (Clusters) 
1.2.3.3. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ. 
website) 
1.2.3.4. Ανάπτυξη συστηµάτων τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού 
εµπορίου 

1.2.3. Επενδύσεις που 
ενισχύουν τη συλλογική, 
τοµεακή και διατοµεακή 
δράση µε τη χρήση 
σύγχρονης τεχνολογίας, 
τεχνογνωσίας και νέων 
τεχνικών 1.2.3.5. Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σηµάτων ( ΠΟΠ, ΠΓΕ, 

βιολογικών προϊόντων κλπ) 
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1.2.1. Παρεµβάσεις αγροτικού τουρισµού ολοκληρωµένης προσέγγισης: 
 
1.2.1.1. ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών διανυκτέρευσης για τη συµπλήρωση της 
δυναµικότητας της περιοχής 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Η δηµιουργία υποδοµών διανυκτέρευσης σε περιοχές όπου η δυναµικότητα είναι ελλιπής. 
 Η βελτίωση υποδοµών διανυκτέρευσης µε στόχο να αναβαθµιστεί η ποιότητά τους.  

 
Με στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών διανυκτέρευσης στην περιοχή 
παρέµβασης έχει εκπονηθεί µελέτη, από την οποία προκύπτουν ειδικές προδιαγραφές κοινών υπηρεσιών 
ποιότητας (πέραν αυτών που ισχύουν στην ΚΥΑ 471/ 2002) οι οποίες είναι προϋπόθεση για την ένταξη 
επενδυτικών σχεδίων και έχουν σχέση µε:  
~ το σεβασµό στην ντόπια αρχιτεκτονική παράδοση, 
~ τη χρησιµοποίηση τοπικών προϊόντων (π.χ. χρησιµοποίησή τους στο πρωινό και στα γεύµατα),  
~ τη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης, στην προβολή 

της και στις κρατήσεις δωµατίων καθώς και συµµετοχή σε ηλεκτρονικά κέντρα εµπορίου (µε 
προτεραιότητα στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εµπορίου Κυκλάδων),  

~ τη χρησιµοποίηση µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον π.χ. χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας και νερού, βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, 

~ την ένταξη των επιχειρήσεων σε πακέτα εναλλακτικών και ειδικών µορφών τουρισµού, 
~ την επιµήκυνση της χρονικής περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης, 
~ την φέρουσα ικανότητα της περιοχής,  
~ κοινή προβολή (π.χ. έντυπο, συµµετοχή σε εκθέσεις κλπ) 
~ και λοιπές παρεµφερείς προδιαγραφές.  
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα ενισχυθεί η δηµιουργία και βελτίωση 
υποδοµών διανυκτέρευσης για τη συµπλήρωση της δυναµικότητας της περιοχής στα νησιά της Οµάδας Ι, 
δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Εποµένως οι παρεµβάσεις δηµιουργίας και βελτίωσης 
υποδοµών διανυκτέρευσης θα πραγµατοποιηθούν:  

 Στην υπόλοιπη καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων (εξαιρούµενων δηλ. των νησιών της Οµάδας Ι: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος).  

 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. όπου προβλέπεται µόνο βελτίωση / εκσυγχρονισµός 
υποδοµών διανυκτέρευσης µε την προϋπόθεση τήρησης ειδικών προδιαγραφών, κοινών υπηρεσιών και 
ενεργειών (Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας) και ένταξης σε δίκτυο. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 1.080.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός  Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 
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1.2.1.2. ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών εστίασης για τη συµπλήρωση της δυναµικότητας της 
περιοχής µε ειδικές προδιαγραφές ΤΠΣ 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Η δηµιουργία υποδοµών εστίασης σε περιοχές όπου η δυναµικότητα είναι ελλιπής. 
 Η βελτίωση υποδοµών εστίασης, µε στόχο να αναβαθµιστεί η ποιότητά τους. 

 
Στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της εστίασης µε παράλληλο 
αναπροσανατολισµό των επιχειρήσεων στη τοπική κυκλαδίτικη γαστρονοµία και στη χρήση τοπικών 
προϊόντων και τεχνικών παρασκευής.  
Για το λόγο αυτό έχει εκπονηθεί µελέτη, από την οποία προκύπτουν ειδικές προδιαγραφές κοινών 
υπηρεσιών ποιότητας οι οποίες είναι προϋπόθεση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων και έχουν 
σχέση µε: 
~ τις προδιαγραφές για την χορήγηση του σήµατος της ελληνικής κουζίνας του ΕΟΤ. 
~ τη χρήση τοπικών κυκλαδίτικων προϊόντων και φαγητών µε βάση τη λίστα που θα προκύψει από τη 

µελέτη, 
~ τη χρήση κυκλαδίτικων τεχνικών παρασκευής, 
~ τη χρησιµοποίηση επίπλων και σκευών προερχόµενων από την τοπική παράδοση π.χ. πήλινα σκεύη 

σερβιρίσµατος, υφαντά αργαλειού γυναικείων συνεταιρισµών,  
~ την επιµήκυνση της χρονικής περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης, 
~ κοινές υπηρεσίες και γενικότερα κοινές ενέργειες από τα µέλη του δικτύου, 
~ και λοιπές παρεµφερείς προδιαγραφές 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα ενισχυθεί η δηµιουργία και βελτίωση 
υποδοµών εστίασης για τη συµπλήρωση της δυναµικότητας της περιοχής στα νησιά της Οµάδας Ι, 
δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Εποµένως οι παρεµβάσεις δηµιουργίας και βελτίωσης 
υποδοµών εστίασης θα πραγµατοποιηθούν:  

 Στην υπόλοιπη καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων (εξαιρούµενων δηλ. των νησιών της Οµάδας Ι: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος).  

 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. όπου προβλέπεται µόνο βελτίωση / εκσυγχρονισµός 
υποδοµών εστίασης µε την προϋπόθεση τήρησης ειδικών προδιαγραφών, κοινών υπηρεσιών και 
ενεργειών (Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας) και ένταξης σε δίκτυο. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα  
Συνολικός Προϋπολογισµός: 720.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 
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1.2.1.3. Ανάπτυξη αγροτουρισµού (επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη υποδοµής διανυκτέρευσης) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 ∆ηµιουργία επισκέψιµων αγροκτηµάτων µε υποδοµή διανυκτέρευσης. 
 
Με στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών των επισκέψιµων αγροκτηµάτων µε 
πρόβλεψη υποδοµής διανυκτέρευσης στην περιοχή παρέµβασης έχει υλοποιηθεί µελέτη, από την οποία 
προκύπτουν ειδικές προδιαγραφές κοινών υπηρεσιών ποιότητας (πέραν αυτών που ισχύουν στην ΚΥΑ 
471/2002) οι οποίες είναι προϋπόθεση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων και έχουν σχέση µε:  
~ το σεβασµό στην ντόπια αρχιτεκτονική παράδοση, 
~ τη χρησιµοποίηση προϊόντων δικής τους παραγωγής (π.χ. χρησιµοποίησή τους στο πρωινό και στα 

γεύµατα) καθώς και άλλων τοπικών προϊόντων,  
~ τη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης, στην προβολή 

της και στις κρατήσεις δωµατίων καθώς και συµµετοχή σε ηλεκτρονικά κέντρα εµπορίου (µε 
προτεραιότητα στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εµπορίου Κυκλάδων),  

~ τη χρησιµοποίηση µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον π.χ. χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας και νερού, βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, 

~ τη χρησιµοποίηση επίπλων και σκευών προερχόµενων από την τοπική παράδοση π.χ. πήλινα σκεύη 
σερβιρίσµατος, υφαντά αργαλειού γυναικείων συνεταιρισµών,  

~ την ένταξη των επιχειρήσεων σε πακέτα εναλλακτικών και ειδικών µορφών τουρισµού, 
~ την επιµήκυνση της χρονικής περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης, 
~ την φέρουσα ικανότητα της περιοχής,  
~ καθετοποίηση της παραγωγής (για παραγωγή του αγροκτήµατος), 
~ και λοιπές παρεµφερείς προδιαγραφές. 
 
Θα υποστηριχτεί µε προτεραιότητα η δηµιουργία πρότυπων επιδεικτικών αγροτουριστικών µονάδων που: 
~ θα λειτουργούν ως πρότυπα επίδειξης µε σκοπό τον παραδειγµατισµό και των άλλων επιχειρηµατιών 

που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα στις Κυκλάδες,  
~ θα λειτουργούν ως κέντρα πρακτικής εκπαίδευσης µαθητών και φοιτητών, 
~ θα λειτουργούν για τους επισκέπτες ως πηγή γνώσης και πρώτης επαφής µε τις παραδοσιακές γεωργο - 

κτηνοτροφικές και γαστρονοµικές πρακτικές στις Κυκλάδες, πτυχές που έως τώρα είναι άγνωστες στο 
ευρύ κοινό. 

 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα ενισχυθεί η ανάπτυξη 
αγροτουρισµού (επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη υποδοµής διανυκτέρευσης) στα νησιά της Οµάδας 
Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Εποµένως οι παρεµβάσεις ανάπτυξης αγροτουρισµού 
(επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη υποδοµής διανυκτέρευσης) θα πραγµατοποιηθούν:  

 Στην υπόλοιπη καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων (εξαιρούµενων δηλ. των νησιών της Οµάδας Ι: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος).  

 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π..  
 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
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Συνολικός Προϋπολογισµός: 700.000,00 € 

Για τις υποδοµές διανυκτέρευσης / εστίασης / βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 

Κόστους Κάθε Επένδυσης 
Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100%  50% 10% 60% 40% 

 
Για την τυποποίηση / εµπορία γεωργικών προϊόντων στο αγρόκτηµα 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100%  50% 10% 60% 40% 

 
 
1.2.1.4. Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού (θρησκευτικός, ιαµατικός, 
ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ) 
Το πρόβληµα του παραγόµενου τουριστικού προϊόντος των Κυκλάδων είναι ότι έχει ελάχιστη 
διαφοροποίηση µε της υπόλοιπης Ελλάδας.  
Στόχος του συγκεκριµένου µέτρου είναι η δηµιουργία (ιδιαίτερα στις παρυφές και εντός των περιοχών 
Natura) εναλλακτικών και ειδικών µορφών τουρισµού, ήπιων προς το περιβάλλον που θα διαφοροποιούν το 
κυρίως προσφερόµενο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης «ήλιος – θάλασσα», αλλά και ο 
επαναπροσανατολισµός των τουριστικών επιχειρήσεων προς τις εναλλακτικές και ειδικές µορφές αγροτικού 
τουρισµού. 
 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

•  Θαλάσσιος τουρισµός, επιχειρήσεις που κάνουν µαθήµατα ιστιοπλοΐας, υποβρύχιες διαδροµές, 
καταδύσεις, περιηγήσεις µε σκάφος π.χ. ηµερόπλοια, σκάφη που διαθέτουν γυάλινο πάτωµα, 
µαθήµατα και ξεναγήσεις µε ψάρεµα κλπ 

•  Οικοτουρισµός, παρατήρηση της φύσης κλπ 
•  Κατασκηνωτικός τουρισµός (ή και σε συνδυασµό µε άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού) 
•  Ιαµατικός / τουρισµός υγείας 
•  Λοιπές παρεµφερείς δράσεις. 

 
Με στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών διανυκτέρευσης και εστίασης στην 
περιοχή παρέµβασης έχει υλοποιηθεί µελέτη, από την οποία προκύπτουν ειδικές προδιαγραφές κοινών 
υπηρεσιών ποιότητας (πέραν αυτών που ισχύουν) και οι οποίες είναι προϋπόθεση για την ένταξη 
επενδυτικών σχεδίων και έχουν σχέση µε:  
~ την τήρηση ειδικών προδιαγραφών αναλόγως της µορφής του ειδικού τουρισµού. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, 
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Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας 
ΙΙΙ. Εποµένως οι παρεµβάσεις ανάπτυξης εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού θα 
πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 200.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 

 
 
1.2.1.5. Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισµού 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Η δηµιουργία κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του αγροτικού τουρισµού. 
 Η δηµιουργία προϋποθέσεων για εξασφάλιση επισκεψιµότητας εκτός περιόδου high season και 
επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου. 

 Η δηµιουργία «τουριστικών πακέτων» που επί παραδείγµατι συνδέουν µικρότερα νησιά µε ένα 
µεγαλύτερο τουριστικά ανεπτυγµένο νησί µέσω ειδικών ακτοπλοϊκών δροµολογίων (πχ. 
ηµεροπλοίων κλπ) ή island hopping – διευκόλυνση του επισκέπτη να µεταβεί από νησί σε νησί 
συγκεκριµένης επιλογής µε προσδιορισµένα τα σηµεία διαµονής του κλπ. 

 Η υποστήριξη συλλογικών σχηµάτων επαγγελµατιών που σχετίζονται µε τον αγροτουρισµό για την 
δηµιουργία - προβολή και προώθηση του αγροτικού τουριστικού προϊόντος δηµιουργώντας π.χ. 
ελκυστικά και πρωτότυπα τουριστικά πακέτα. 

 Η δηµιουργία τουριστικών πακέτων που αφορούν π.χ. στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 
αγροτουρισµού κλπ. καθώς και στη δηµιουργία υπηρεσιών που έχουν σχέση µε τη συνοδεία των 
επισκεπτών σε οικολογικές / πολιτιστικές / παραδοσιακές / γευστικές κλπ. διαδροµές (π.χ. 
περιπατητικός τουρισµός σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους Natura 2000 κλπ., θρησκευτικός 
(προσκυνηµατικός) µε διοργάνωση διαδροµών θρησκευτικού περιεχοµένου (ακόµη και µεταξύ των 
νησιών), εκπαιδευτικός τουρισµός, γευστικές διαδροµές / ξεναγήσεις που αφορούν τοπικά 
προϊόντα π.χ. ξενάγηση σε αµπελώνα - κάβα - δοκιµές κρασιού – παραδοσιακό εστιατόριο κλπ). 

 Λοιπές παρεµφερείς δράσεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην 
δηµιουργία εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της 
Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι παρεµβάσεις δηµιουργίας τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού τουρισµού θα πραγµατοποιηθούν: 
 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
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 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 
 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 100.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 

 
 
1.2.1.6. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισµού 
(παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κλπ) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Παραδοσιακά καφενεία (ισχύουν οι προδιαγραφές µε εκείνες που αφορούν το µέτρο 1.2.1.2. και οι 
οποίες προκύπτουν από τη σχετική µελέτη). 

 Επιχειρήσεις που αφορούν την αναψυχή ή δηµιουργική απασχόληση ενηλίκων και παιδιών. 
 Επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την ενηµέρωση και εκπαίδευση στην ντόπια παραδοσιακή κουζίνα 
(π.χ. σεµινάρια για τους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους εστιάτορες για την δηµιουργία 
κυκλαδίτικων µενού). 

 Επιχειρήσεις baby parking. 
 Λοιπές παρεµφερείς δράσεις. 

 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην 
δηµιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισµού στα νησιά 
της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά 
της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι παρεµβάσεις δηµιουργίας επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισµού θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων.  
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. Ειδικότερα η δηµιουργία παραδοσιακών καφενείων 
αφορά µόνο την καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 150.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 
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1.2.1.7. Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισµού για προσαρµογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή 
δικτύωσης (clusters) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Υποστήριξη των επιχειρήσεων αγροτικού τουρισµού για την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας 
π.χ. ISO, HACCP κλπ. (κάλυψη του κόστους των απαιτούµενων βελτιώσεων). 

 Υποστήριξη των επιχειρήσεων αγροτικού τουρισµού προκειµένου να αποκτήσουν χαρακτηριστικά 
που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ένταξης του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας, όπως αναφέρονται 
πιο πάνω για την εστίαση και διανυκτέρευση. 

 Υποστήριξη των επιχειρήσεων αγροτικού τουρισµού προκειµένου να προσαρµοσθούν στα 
απαιτούµενα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των τοπικών / περιφερειακών / διακρατικών 
δικτύων. 

 Λοιπές παρεµφερείς δράσεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 200.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 

 
 

1.2.2. Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τοµέων της οικονοµίας: 
 
1.2.2.1. Βιοτεχνικές µονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, κλπ.) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Οι επενδύσεις που εντάσσονται στην κατηγορία των βιοτεχνικών µονάδων και αφορούν την 
οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, µαρµαρογλυπτική, 
καλαθοπλεκτική, ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική, υφαντική, κατασκευή παραδοσιακών στολών, 
κατασκευή τουριστικών ενθυµίων κλπ. 

 Επενδύσεις που αφορούν καινοτόµες ιδέες επεξεργασίας παραδοσιακών υλικών σε νέες µορφές και 
χρήσεις. 

 Επιχειρήσεις κατασκευής και συντήρησης µικρών σκαφών κατά προτεραιότητα εκείνων που 
κατασκευάζουν ή επισκευάζουν µικρά παραδοσιακά ξύλινα σκάφη. 

 Λοιπές παρεµφερείς πράξεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
βιοτεχνικών µονάδων στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα 
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δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι επενδύσεις ανάπτυξης 
βιοτεχνικών µονάδων θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. όπου προβλέπονται βελτιώσεις επιχειρήσεων 
προκειµένου να διαφοροποιηθεί το παραγόµενο προϊόν και να αποκτηθούν κοινές προδιαγραφές και 
σήµα, µόνο από φορείς σε µορφή clusters, δικτύων ή άλλων σχετικών σχηµάτων µε την προϋπόθεση 
όµως ότι η επενδυτική δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί από τους ανωτέρω φορείς ή σχήµατα 
προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών ενεργειών ή / και υπηρεσιών των µελών που συµµετέχουν σ΄ αυτούς 
και περιγράφονται αναλυτικά κατά την υποβολή επενδυτικής δραστηριότητας των ενδιαφεροµένων. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 220.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 

 
 
1.2.2.3. Επιχειρήσεις µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη µεταποίηση και τυποποίηση χαρακτηριστικών τοπικών ή 
άλλων προϊόντων π.χ. κάπαρη, άνυδρο καρπούζι, ντοµατάκι, καρποί, γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες 
κλπ. 

 Βελτίωση της ποιότητας της µεταποίησης και τυποποίησης. 
 Λοιπές παρεµφερείς πράξεις. 

 
Όλες οι επενδύσεις θα είναι συµβατές µε την Κ.Υ.Α. 450/2001. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
επιχειρήσεων τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, 
Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας 
ΙΙΙ. Εποµένως οι επενδύσεις ανάπτυξης επιχειρήσεων µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής 
παραγωγής θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. όπου προβλέπονται βελτιώσεις επιχειρήσεων 
προκειµένου να διαφοροποιηθεί το παραγόµενο προϊόν και να αποκτηθούν κοινές προδιαγραφές και 
σήµα, µόνο από φορείς σε µορφή clusters, δικτύων ή άλλων σχετικών σχηµάτων µε την προϋπόθεση 
όµως ότι η επενδυτική δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί από τους ανωτέρω φορείς ή σχήµατα 
προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών ενεργειών ή / και υπηρεσιών των µελών που συµµετέχουν σ΄ αυτούς 
και περιγράφονται αναλυτικά κατά την υποβολή επενδυτικής δραστηριότητας των ενδιαφεροµένων. 
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Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 200.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 15% 65% 35% 

 
 
1.2.2.4. Επιχειρήσεις µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής (όχι αλιευτικής 
παραγωγής) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Επενδυτικά σχέδια που αφορούν µεταποίηση και τυποποίηση χαρακτηριστικών τοπικών ή άλλων 
προϊόντων ζωικής παραγωγής π.χ. ντόπιο τυρί, λουκάνικα, λούζα, κρέας, ζωικό βούτυρο κλπ. 

 Βελτίωση της ποιότητας της µεταποίησης και τυποποίησης. 
 Λοιπές παρεµφερείς πράξεις. 

 
Όλες οι επενδύσεις θα είναι συµβατές µε την Κ.Υ.Α. 450/2001. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
επιχειρήσεων µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της 
Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι επενδύσεις ανάπτυξης επιχειρήσεων µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής 
παραγωγής θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. µόνο από φορείς σε µορφή clusters, δικτύων ή άλλων 
σχετικών σχηµάτων µε την προϋπόθεση όµως ότι η επενδυτική δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί από 
τους ανωτέρω φορείς ή σχήµατα προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών ενεργειών ή / και υπηρεσιών των 
µελών που συµµετέχουν σ΄ αυτούς και περιγράφονται αναλυτικά κατά την υποβολή επενδυτικής 
δραστηριότητας των ενδιαφεροµένων. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 200.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 15% 65% 35% 

 
 
1.2.2.5. Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών σε πρωτότυπες εφαρµογές 
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Στα νησιά των Κυκλάδων µε έκταση µικρότερη από 3000 τ. χλµ. υπάρχουν περισσότερα από 1400 είδη 
φυτών εκ των οποίων 19 είναι ενδηµικά, ενώ πλούσια είναι η βλάστηση σε αρωµατικά και φαρµακευτικά 
φυτά. Αυτός ο πλούτος είναι ελάχιστα αξιοποιηµένος. 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 ∆ηµιουργία επιχειρήσεων για συλλογή και τυποποίηση αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 ∆ηµιουργία επιχειρήσεων για συλλογή και τυποποίηση αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών σε 
πρωτότυπες εφαρµογές π.χ. παρασκευή σαπουνιών, αιθέρια έλαια κλπ.  

 Βελτιώσεις επιχειρήσεων προκειµένου να διαφοροποιηθεί το παραγόµενο προϊόν και να 
αποκτηθούν κοινές προδιαγραφές και σήµα. 

 Λοιπές παρεµφερείς πράξεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
επιχειρήσεων αξιοποίησης αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών σε πρωτότυπες εφαρµογές στα νησιά της 
Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της 
Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι επενδύσεις ανάπτυξης επιχειρήσεων αξιοποίησης αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. µόνο από φορείς σε µορφή clusters, δικτύων ή άλλων 
σχετικών σχηµάτων µε την προϋπόθεση όµως ότι η επενδυτική δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί από 
τους ανωτέρω φορείς ή σχήµατα προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών ενεργειών ή / και υπηρεσιών των 
µελών που συµµετέχουν σ΄ αυτούς και περιγράφονται αναλυτικά κατά την υποβολή επενδυτικής 
δραστηριότητας των ενδιαφεροµένων. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 100.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 15% 65% 35% 

 
 
1.2.2.6. Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Επιχειρήσεις για την επεξεργασία και παρασκευή τροφίµων και ποτών π.χ. αρτοσκευάσµατα, που 
φτιάχνονται βάση τοπικών ή άλλων πρωτότυπων συνταγών κλπ. 

 Γυναικείοι συνεταιρισµοί που ασχολούνται µε catering ή παραγωγή ειδών διατροφής.  
 Βελτιώσεις επιχειρήσεων προκειµένου να διαφοροποιηθεί το παραγόµενο προϊόν και να 
αποκτηθούν κοινές προδιαγραφές και σήµα. 

 Λοιπές παρεµφερείς πράξεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
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Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της 
Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι επενδύσεις ανάπτυξης επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την 
πρώτη µεταποίηση θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. µόνο από φορείς σε µορφή clusters, δικτύων ή άλλων 
σχετικών σχηµάτων µε την προϋπόθεση όµως ότι η επενδυτική δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί από 
τους ανωτέρω φορείς ή σχήµατα προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών ενεργειών ή / και υπηρεσιών των 
µελών που συµµετέχουν σ΄ αυτούς και περιγράφονται αναλυτικά κατά την υποβολή επενδυτικής 
δραστηριότητας των ενδιαφεροµένων. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 200.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 

 
 
1.2.2.7. Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια, κελάρια, επισκέψιµα οινοποιία) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Επιχειρήσεις αξιοποίησης και ανάδειξης παραδοσιακών τεχνικών και χώρων, όπως π.χ. αξιοποίηση 
και ανάδειξη λιοτριβιών, πατητηριών, ανεµόµυλων, οινοποιείων που θα καταστούν επισκέψιµοι και 
θα διαφοροποιούν τα παραγόµενα προϊόντα της επιχείρησης.  

 Λοιπές παρεµφερείς πράξεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην 
αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια, κελάρια, επισκέψιµα οινοποιία) στα νησιά της 
Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της 
Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι επενδύσεις αξιοποίησης παραδοσιακών τεχνικών και χώρων 
θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π., , µόνο από φορείς σε µορφή clusters, δικτύων ή άλλων 
σχετικών σχηµάτων µε την προϋπόθεση όµως ότι η επενδυτική δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί από 
τους ανωτέρω φορείς ή σχήµατα προϋποθέτει την ύπαρξη κοινών ενεργειών ή / και υπηρεσιών των 
µελών που συµµετέχουν σ΄ αυτούς και περιγράφονται αναλυτικά κατά την υποβολή επενδυτικής 
δραστηριότητας των ενδιαφεροµένων. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
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Συνολικός Προϋπολογισµός: 130.000 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 60% 15% 75% 25% 

 
 
1.2.2.11. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονοµίας και της 
κοινωνικής εξυπηρέτησης 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζουν την κοινωνική οικονοµία και την κοινωνική 
εξυπηρέτηση των νησιών όπως π.χ. ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί, παιδότοποι κλπ.  

 Άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την προσφορά κοινωνικοοικονοµικών υπηρεσιών αναγκαίων 
για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών.  

 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα ενισχυθεί η ανάπτυξη επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης στα 
νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Εποµένως οι επενδύσεις ανάπτυξης 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής 
εξυπηρέτησης θα πραγµατοποιηθούν:  

 Στην υπόλοιπη καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων (εξαιρούµενων δηλ. των νησιών της Οµάδας Ι: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος).  

 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 
 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 155.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 
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1.2.2.12. Βελτίωση επιχειρήσεων για προσαρµογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Βελτιώσεις επιχειρήσεων, βάσει των δικτύων που θα ενταχθούν στην περιοχή. 
 Ένταξη επιχειρήσεων στο σύστηµα «Τοπική Παραδοσιακή Γαστρονοµία – Culinary Heritage» 
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 
Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση θα υποβάλει στην ΟΤ∆ Κυκλάδων πρόταση επένδυσης για τον 
εκσυγχρονισµό ή την βελτίωση των εγκαταστάσεων καθώς και για τις δαπάνες προσαρµογής της 
στις ανάγκες πιστοποίησης. Η κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση θα πρέπει απαραιτήτως να υπάγεται 
στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας. Ακολούθως θα γίνεται έλεγχος κριτηρίων και πιστοποίησης για 
την ένταξή τους από εξουσιοδοτηµένο από το Culinary Heritage φορέα. Θα καλύπτονται οι 
δαπάνες πιστοποίησης και ελέγχου (τουλάχιστον 2 έλεγχοι ετησίως) καθώς και η παραγωγή 
προτάσεων συνεργασίας, ανταλλαγής και προώθησης στην αγορά. 
Η «Παραδοσιακή Γαστρονοµία» είναι µία διευρωπαϊκή συνεργασία για την ανάδειξη της ποιότητας 
των παραδοσιακών προϊόντων και της τοπικής ταυτότητας. Η έννοιά της βασίζεται:  

o Σε ένα κοινό σήµα, που σφραγίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες όσων συµµετέχουν 
o Σε συγκεκριµένα κριτήρια συµµετοχής 
o Σε κοινές δραστηριότητες, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
o Σε ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών. 

Το σήµα της «Παραδοσιακής Γαστρονοµίας» - ένας µαγειρικός σκούφος – απονέµεται µόνο στις 
επιχειρήσεις που παράγουν, παρασκευάζουν ή προσφέρουν προϊόντα συνδυασµένα µε υπηρεσίες 
που κρίνεται ότι εκπληρώνουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της τοπικής 
παράδοσης και αποτελεί διακριτικό γνώρισµα που ελκύει το ενδιαφέρον και αυξάνει τη ζήτηση. 

 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας π.χ. ISO, HACCP 
κλπ.  

 Υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειµένου να προσαρµοσθούν σε απαιτούµενα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τοπικών / περιφερειακών / διακρατικών δικτύων. 

 Βελτιώσεις επιχειρήσεων προκειµένου να διαφοροποιηθεί το παραγόµενο προϊόν και να 
αποκτηθούν κοινές προδιαγραφές και σήµα. 

 Οµάδες επιχειρήσεων (εκτός γεωργικού τοµέα) για προσαρµογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή 
δικτύωσης (clusters). 

 Λοιπές παρεµφερείς δράσεις. 
 

Περιοχή Παρέµβασης:  
 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π..  

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 155.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 50% 10% 60% 40% 
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1.2.3. Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τοµεακή και διατοµεακή δράση µε τη χρήση 

σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών: 
 
1.2.3.1. Εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO και HACCP) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων προκειµένου να εγκαταστήσουν συστήµατα διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO και HACCP.  

 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην 
εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO και HACCP) στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της 
Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι επενδύσεις εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO και 
HACCP) θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 100.000 
ευρώ ανά τριετία & 
ανώτερη ενίσχυση 
75% των επιλέξι-
µων δαπανών. Η 
ενίσχυση για το 
κόστος των 

ελέγχων κλιµακώ-
νεται σε 6 έτη 

Τουλάχιστον 
25% 

 
 
1.2.3.2. ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων (Clusters) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Επενδύσεις δικτύωσης οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων οι οποίες και λόγω έλλειψης 
επαγγελµατικών προσόντων και λόγω κόστους δεν µπορούν να αναλάβουν µεµονωµένα δράσεις 
προώθησης ή δικτύωσης. 
Ως παραδείγµατα τέτοιων δικτύων αναφέρουµε: 

 Οριζόντιο δίκτυο µε συµπληρωµατικές επιχειρήσεις 
Π.χ. συµµετοχή των επιχειρήσεων περιοχής / νησιού, µε πρωτόκολλο συνεργασίας π.χ. για την 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων Κυκλάδων. 

 Λοιπές παρεµφερείς δράσεις. 
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Προβλεπόµενες ενδεικτικές ενέργειες υλοποίησης: 
~ Εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας για τη δηµιουργία cluster.  
~ Ενέργειες εµψύχωσης – ενηµέρωσης σχετικών επιχειρήσεων.  
~ Η σύσταση του φορέα – νοµικού προσώπου (συµβολαιογραφικά έξοδα κ.λ.π.). 
~ Η εκπόνηση σχεδίου δράσης. 
~ Κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτροµηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός για την εγκατάσταση και 

λειτουργία του νέου νοµικού προσώπου (γραφεία, αποθήκες, χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων 
κ.λ.π.). 

~ Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για εκθετήρια προβολής - προώθησης των προϊόντων των 
συνεργαζοµένων επιχειρήσεων. 

~ ∆ηµιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισµός 
εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες) συστήµατα διανοµής, αυτοκίνητα µεταφοράς α΄ ύλης κ.λ.π. 

~ Η κατάρτιση των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων και του προσωπικού τους. 
~ Εκπόνηση µελέτης έρευνας της αγοράς, µελέτης µάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων (γεωργικών 

και µη γεωργικών) του cluster. 
~ Το κόστος δηµιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή υφιστάµενους δικτυακούς 

τόπους.  
~ Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων /προϊόντων του cluster (εκτός 

γεωργικού τοµέα). 
~ Η διοργάνωση διαγωνισµών και η βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρµογών. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 180.000,00 € 

Για µη γεωργικά προϊόντα 
Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 

Κόστους Κάθε Επένδυσης 
Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Κανόνας de 
minimis (100.000 
ευρώ ανά τριετία) 
και µέχρι 75% των 
επιλέξιµων δαπανών 
ή για µεγαλύτερο 
ύψος ενίσχυσης: 

60% των 
επιλέξιµων δαπανών

Τουλάχιστον 
25% 
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Για γεωργικά προϊόντα 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 100.000 
ευρώ ανά τριετία 
και µέχρι 75% των 
επιλέξιµων δαπανών  

Τουλάχιστον 
25% 

 
 
1.2.3.3. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ. website) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης π.χ. website για τις ΜΜΕ. 
 Λοιπές παρεµφερείς δράσεις. 

 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ. website) στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της 
Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι επενδύσεις ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ θα 
πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 17.500 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Κανόνας de 
minimis (100.000 
ευρώ ανά τριετία) 
και µέχρι 75% των 
επιλέξιµων δαπανών  

Τουλάχιστον 
25% 

 
 
1.2.3.4. Ανάπτυξη συστηµάτων τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εµπορίου 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Ανάπτυξη συστηµάτων τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 Ένταξη ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εµπορίου Κυκλάδων (ΗΚΕΚ). 
Με δεδοµένο ότι στο Νοµό Κυκλάδων υφίσταται ήδη Ηλεκτρονικό Κέντρο Εµπορίου που στόχο 
έχει να εξασφαλίσει στα επιχειρήσεις των Κυκλάδων έναν «ηλεκτρονικό τόπο» συνάντησης, 
ενηµέρωσης,  συνεργασίας και προώθησης προϊόντων, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις 
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επιχειρήσεις ή συλλογικά σχήµατα, της περιοχής παρέµβασης, να προβάλουν και να εµπορευθούν 
τα προϊόντα τους µέσα από το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εµπορείου µε ατοµική ή συλλογική 
ιστοσελίδα. 
Παρεχόµενες υπηρεσίες του ΗΚΕΚ: 
~ Ηλεκτρονική Πληροφόρηση: µέσω της ιστοσελίδας προσφέρεται πληροφορία οργανωµένη σε 

καταλόγους µε θεµατικά αντικείµενα  
~ Ηλεκτρονικό Εµπορικό Κέντρο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: εξασφαλίζει σε κάθε εµπορική 

επιχείρηση των Κυκλάδων την προβολή και πώληση προϊόντων µέσα από το ∆ιαδίκτυο. 
Καλύπτει ολοκληρωτικά τις ανάγκες όσων επιχειρήσεων θέλουν να αποκτήσουν προβολή στο 
διαδίκτυο αλλά και όσων επιθυµούν να εξασφαλίσουν ένα µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς µέσα 
από την διεξαγωγή ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-store) 

~ Ηλεκτρονική κράτηση δωµατίων 
~ Εκπαιδευτικές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες: υποστηρίζει πλήρως τις επιχειρήσεις στη 

διαδικασία εισαγωγής τους στην ψηφιακή οικονοµία κλπ 
 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 

 
Περιοχή Παρέµβασης:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 100.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 100.000 
ευρώ ανά τριετία 
και µέχρι 75% των 
επιλέξιµων δαπανών  

Τουλάχιστον 
25% 

 
 
1.2.3.5. Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σηµάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών 
προϊόντων κλπ) 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Η ανάπτυξη συστηµάτων πιστοποίησης και ελέγχου ποιοτικών σηµάτων όπως Προϊόντα 
Ονοµασίας Προέλευσης, Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, βιολογικής παραγωγής προϊόντα κλπ. 
από ενδιαφερόµενη επιχείρηση ή συλλογικό φορέα, που πληροί τις προϋποθέσεις προκειµένου να 
αναπτύξει σύστηµα ή να πιστοποιήσει και να κάνει έλεγχο ποιοτικών σηµάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, 
βιολογικής παραγωγής προϊόντων κλπ)  

 
Περιοχή Παρέµβασης:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
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Αποδέκτες: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 100.000,00 € 

Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σηµάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λ.π.) 
Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 

Κόστους Κάθε Επένδυσης 
Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Έτος 1ο: 75% Έτος 1ο: 25% Έτος 1ο: 100% Έτος 1ο: 0% 
100% Έτος 2ο: 75% Έτος 2ο: 25% Έτος 2ο: 100% Έτος 2ο: 0% 
100% Έτος 3ο: 60% Έτος 3ο: 20% Έτος 3ο: 80% Έτος 3ο: 20%
100% Έτος 4ο: 40% Έτος 4ο: 20% Έτος 4ο: 60% Έτος 4ο: 40%
100% Έτος 5ο: 35% Έτος 5ο: 5% Έτος 5ο: 40% Έτος 5ο: 60%
100% Έτος 6ο: 15% Έτος 6ο: 5% Έτος 6ο: 20% Έτος 6ο: 80%

 

Πιστοποίηση και έλεγχος µεθόδων βιολογικής παραγωγής προϊόντων 
Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 

Κόστους Κάθε Επένδυσης 
Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
 

Μέτρο 1.3:  Υποστηρικτικές ενέργειες 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1=2+5) 396.350,00
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (2=3+4) 331.410,00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (3) 259.375,00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (4) 72.035,00
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (5) 64.940,00

 
Το Μέτρο 1.3 περιλαµβάνει τις ακόλουθες Πράξεις οι οποίες αναλύονται σε ∆ράσεις:  

Πράξη ∆ράση 
1.3.1. Αναβάθµιση δεξιοτήτων και 
εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού – 
κατάρτιση 

 

1.3.2. Παροχή συµβουλευτικής 
υποστήριξης 

 

1.3.3.1.  Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση πληθυσµού για το 
τοπικό πρόγραµµα 1.3.3. Ενέργειες προβολής – 

προώθησης – ευαισθητοποίησης 1.3.3.2.  Ενέργειες προβολής – προώθησης τοµέων και 
περιοχών από συλλογικούς φορείς 
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1.3.1. Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού – κατάρτιση. 
 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 
σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εκπονήσει η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης 
Κυκλάδων, οι οποίες θα αφορούν όλο τον τοπικό πληθυσµό της περιοχής παρέµβασης και θα 
εξυπηρετούν τους σκοπούς του Τοπικού Προγράµµατος. Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναµικού µέσω των ενεργειών κατάρτισης θα γίνει µε γνώµονα τις προβλεπόµενες 
παρεµβάσεις του Τοπικού Προγράµµατος. 

 
Για την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την 
χρηµατοδότηση προγραµµάτων µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΚΑΝ 1784/99), καθώς και 
το σύνολο των αποφάσεων και εγκυκλίων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι 
ενέργειες κατάρτισης θα υλοποιηθούν από αναγνωρισµένες από το κράτος δοµές και θα είναι 
συµπληρωµατικές εκείνων, οι οποίες γίνονται στην ευρύτερη περιοχή εφαρµογής µε τη χρηµατοδότηση 
άλλων προγραµµάτων. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. 

 
Αποδέκτες: Νοµικά πρόσωπα ή συλλογικοί φορείς ΜΜΕ 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 108.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 65% 15% 80% 20% 

 
1.3.2. Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης 

 
Περιλαµβάνεται η εκπόνηση µελετών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση 
∆ράσεων που εντάσσονται στα υπόλοιπα Μέτρα του Τοπικού Προγράµµατος όπως:  

 «Συµπληρωµατική καταγραφή επιλεγµένων τοπικών φαγητών / προϊόντων – βιβλιογραφική 
προσέγγιση ως προς τη διαχρονικότητα των τροφών και τη σχέση τους µε τα ήθη και έθιµα των 
Κυκλάδων. ∆ιαµόρφωση συµβουλευτικού καταλόγου τοπικών παραδοσιακών συνταγών και 
τροφίµων». 
Στόχος της µελέτης αυτής είναι να δηµιουργηθεί (µέσα από την συµπλήρωση της καταγραφής) µια 
λίστα τοπικών εδεσµάτων και ποτών (µαζί µε τον τρόπο παρασκευής τους) η οποία θα αποτελέσει 
τον «µπούσουλα» για νέες ιδέες κυκλαδικών προϊόντων, τόσο για τα εστιατόρια όσο και για τις 
µεταποιητικές επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο δίκτυο Τοπικής Γαστρονοµίας. Αυτός ο 
οδηγός θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων βελτιωµένων προϊόντων και νέων υπηρεσιών στο Νοµό 
Κυκλάδων, θα τονώσει το ενδιαφέρων της τοπικής κατανάλωσης όπως επίσης θα βοηθήσει και στον 
προσδιορισµό κριτηρίων για την ένταξη ή µη επιχειρήσεων στο προαναφερόµενο δίκτυο. 



Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. 
 

 “Τοπικό Πρόγραµµα LEADER+ Κυκλάδων” 29 

Η µελέτη δεν είναι προαπαιτούµενη αλλά υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: 
o 1.2.2.12., 1.2.3.2., 1.2.3.5., 1.3.3., 1.4.3..  

 
 «Καταγραφή προϊόντων για τα οποία απαιτείται η εύρεση αγορών». 
Μέσω της µελέτης θα γίνει προσέγγιση των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή εφαρµογής 
του LEADER+ Κυκλάδων και για τα οποία απαιτείται η εύρεση αγορών.  
 
Η µελέτη δεν είναι προαπαιτούµενη αλλά υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις: 
o 1.2.2.1., 1.2.2.3., 1.2.2.4., 1.2.2.5., 1.2.2.6., 1.2.2.12., 1.2.3.2., 1.2.3.5., 1.3.3.. 

 
 «Μελέτη καθορισµού θαλάσσιων & χερσαίων διαδροµών για την ανάπτυξη ήπιων µορφών 
τουρισµού (κυριότερα σηµεία των διαδροµών)»  
Στόχοι της µελέτης είναι: 
1. Να εντοπιστούν στον Νοµό Κυκλάδων διαδροµές (χερσαίες και θαλάσσιες) οι οποίες µεταξύ 

τους θα έχουν αλληλοσυµπλήρωση 
2. Να καταγραφούν ποιοι είναι οι αξιοποιήσιµοι πόροι (µνηµεία της ιστορίας και της φύσης, 

θρησκευτικά µνηµεία, µουσεία κλπ.) 
3. Να χαρτογραφηθούν οι πόροι ώστε να δοθούν οι παράµετροι για τις ενδεικνυόµενες ζώνες 

ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
4. Να εντοπιστούν οι ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος 
5. Να επεξεργαστούν οι προδιαγραφές ποιότητας  
6. Να ερευνηθούν οι αγορές εσωτερικού και εξωτερικού για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και 

προώθησης εναλλακτικών µορφών τουρισµού και να επεξεργαστούν τα κριτήρια αξιολόγησης 
βάσει των οποίων δράσεις του µέτρου 1.4 θα µπορούν να εντάσσονται 

7. Να διαπιστωθούν οι ανάγκες των δυνητικών πελατών και οι προδιαγραφές που προκύπτουν από 
αυτές για την ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 
Η µελέτη είναι προαπαιτούµενη για την πραγµατοποίηση των ακόλουθων δράσεων: 
o 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.1.4., 1.2.1.6. µόνο για τα παραδοσιακά καφενεία, 1.2.1.7., 1.3.3., 

1.4.1.1., 1.4.1.2., 1.4.1.3., 1.4.1.4., 1.4.2.1., 1.4.2.2., 1.4.2.3., 1.4.2.4., 1.4.2.5.. 
 

 «Μελέτη προδιαγραφών και κριτηρίων ένταξης επιχειρήσεων σε Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας». 
Η επιχειρηµατική δράση επενδυτών στην περιοχή παρέµβασης πρέπει να υπακούσει σε κάποιες 
γενικές αρχές οι οποίες στο σύνολό τους θα βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων 
και υπηρεσιών αλλά και θα κατευθύνουν µακροπρόθεσµα την επιχειρηµατική δραστηριότητα προς 
µια βιώσιµη ανάπτυξη. Προϋπόθεση για αυτό είναι να γίνει εκ µέρους των επενδυτών αποδεκτό ένα 
Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µε το οποίο θα εξασφαλίζονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την 
Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆). Στόχοι της µελέτης είναι:: 
1. Να µελετηθούν και να συνταχθούν οι προδιαγραφές ποιότητας για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα 

επιδιώκουν την ένταξή τους σε µια από τις δράσεις του µέτρου 1.2. όπως αυτές αναφέρονται 
πιο κάτω. 

2. Να επεξεργαστούν τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων που θα επιδιώκουν ένταξη σε µία από 
τις δράσεις του Μέτρου 1.2. 

 
Η µελέτη είναι προαπαιτούµενη για την πραγµατοποίηση των ακόλουθων δράσεων: 
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o 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.1.4., 1.2.1.6. µόνο για τα παραδοσιακά καφενεία, 1.2.1.7., 1.3.3., 
1.4.1.1., 1.4.1.2., 1.4.1.3., 1.4.1.4., 1.4.2.1., 1.4.2.2., 1.4.2.3., 1.4.2.4., 1.4.2.5.. 

 
Περιοχή Παρέµβασης:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.∆. 
 

1.3.3. Ενέργειες προβολής – προώθησης – ευαισθητοποίησης 
 
1.3.3.1. Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση πληθυσµού για το τοπικό πρόγραµµα 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.∆. 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 80.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 100.000 
ευρώ ανά τριετία 
και µέχρι 70% των 
επιλέξιµων δαπανών 
ή για µεγαλύτερο 
ύψος ενίσχυσης: 

60% των 
επιλέξιµων δαπανών

Τουλάχιστον 
30% 

 
 
1.3.3.2. Ενέργειες προβολής – προώθησης τοµέων και περιοχών από συλλογικούς φορείς 
Ως ενδεικτικές πράξεις οι οποίες θα υλοποιηθούν από συλλογικούς φορείς µπορούν να αναφερθούν: 

 Έκδοση πληροφοριακού υλικού που εξυπηρετεί τους στόχους της προβολής περιοχών των 
Κυκλάδων 

 Έκδοση πληροφοριακού υλικού µε τα αποτελέσµατα της µελέτης διατροφικής αξίας και 
πολιτιστικής αξίας 

 Ο σχεδιασµός και η εκτύπωση επενδυτικών οδηγών  
 Η δηµιουργία ιστοσελίδων & δικτυακών τόπων (από συλλογικούς φορείς) 
 ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις και αφιερώµατα σε τουριστικούς οδηγούς 
 ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό 

 Συµµετοχή σε εκθέσεις 
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 Σχεδιασµός και κατασκευή διαφηµιστικών αφισών, προθηκών και ηλεκτρονικής διαφήµισης 
 Σχεδιασµός ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (web site) και προώθησή του σε ελληνικές και ξένες 

µηχανές αναζήτησης 
 Λοιπές παρόµοιες δράσεις 

 
Οι ανωτέρω ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο ενός γενικότερου προγράµµατος προβολής και 
δηµοσιότητας της περιοχής παρέµβασης LEADER+ Κυκλάδων. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Συλλογικοί Φορείς ΜΜΕ, Ο.Τ.Α., Ν.Α., Ο.Τ.∆., Ενώσεις Παραγωγών 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 108.350,00 € 

Ενέργειες προώθησης – προβολής (εκτός γεωργικού τοµέα)   
Αποδέκτες: Συλλογικοί Φορείς ΜΜΕ 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Κανόνας de 
minimis (100.000 
ευρώ ανά τριετία) 
και µέχρι 70% των 
επιλέξιµων δαπανών 
ή για µεγαλύτερο 
ύψος ενίσχυσης: 

60% των 
επιλέξιµων δαπανών

Τουλάχιστον 
30% 

 
Ενέργειες προώθησης – προβολής (εκτός γεωργικού τοµέα)   
Αποδέκτες: Ο.Τ.Α., Ν.Α., Ο.Τ.∆. 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 100.000 
ευρώ ανά τριετία 
και µέχρι 70% των 
επιλέξιµων δαπανών 
ή για µεγαλύτερο 
ύψος ενίσχυσης: 

60% των 
επιλέξιµων δαπανών

Τουλάχιστον 
30% 
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Μέτρο 1.4:  Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1=2+5) 375.828,57
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (2=3+4) 350.290,00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (3) 269.102,14
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (4) 81.187,86
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (5) 25.538,57

 
Το Μέτρο 1.4 περιλαµβάνει τις ακόλουθες Πράξεις οι οποίες αναλύονται σε ∆ράσεις : 

Πράξη ∆ράση 
1.4.1.1. Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών 
φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000 
1.4.1.2. Συστήµατα προστασίας περιβάλλοντος 

1.4.1. Προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 

1.4.1.4. ∆ιαδροµές πρόσβασης, µονοπάτια, γεφύρια 
1.4.2.1. Οικιστική αναβάθµιση περιοχών (οικισµών, γειτονιών 
κ.λ.π) µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρµογή 
ολοκληρωµένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης 
1.4.2.2. Ανάδειξη µνηµείων και κτιρίων αγροτικής 
κληρονοµιάς 
1.4.2.3. Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής, ναυτικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς 

1.4.2. Αναβάθµιση του οικιστικού 
περιβάλλοντος και ανάδειξη της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς του αγροτικού χώρου 

1.4.2.5. Σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, µονοπατιών – 
χαρτογραφήσεις 

1.4.3. ∆ράσεις για την ενίσχυση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης 
της τοπικής κληρονοµιάς 

 

 
 

1.4.1. Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος: 
 
1.4.1.1. Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών 
Natura 2000 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση οικοσυστηµάτων των περιοχών που έχουν περιληφθεί στον 
προτεινόµενο εθνικό κατάλογο για το δίκτυο ΝΑΤURΑ 2000. Λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής 
σηµασίας των περιοχών αυτών, η οποία έχει αναγνωρισθεί για την επιλογή και ένταξή τους στο 
δίκτυο, θα πρέπει οι παρεµβάσεις να είναι πλήρως τεκµηριωµένες και συµβατές µε τη σχετική 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και µε τις τυχόν υπάρχουσες ειδικές περιβαλλοντικές και 
διαχειριστικές µελέτες, που έχουν εκπονηθεί για τις περιοχές αυτές.  
Στην περιοχή παρέµβασης LEADER+, των Κυκλάδων, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες έχουν 
εκπονηθεί για τα νησιά Μήλος - Κίµωλος και Πολύαιγος. Οι προτεινόµενες δράσεις σε αυτά τα 
νησιά θα είναι σύµφωνες µε τους όρους και τους περιορισµούς που θέτουν οι ΕΠΜ. 
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Ειδικότερα, για περιοχές δικτύου NATURA 2000 θα διασφαλίζεται συντονισµός και 
συµπληρωµατικότητα µε αντίστοιχες δράσεις στο Ε.Π.ΠΕΡ. ΙΙΙ, στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – 
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» και στα Π.Ε.Π., καθώς και µε τις παρεµβάσεις του 
Προγράµµατος LIFE. 
Προβλεπόµενες ενδεικτικές ενέργειες υλοποίησης: 
~ Προµήθεια και τοποθέτηση µη µόνιµων κατασκευών από ξύλο (παρατηρητήρια, 

τραπεζόπαγκοι, καθίσµατα, κάδοι κ.λπ), καθώς και του σχετικού εξοπλισµού παρατήρησης. 
~ Εργασίες διαµόρφωσης υφιστάµενων µονοπατιών και διαµόρφωση πρόσβασης σε αξιόλογες 

θέσεις θέας – παρατήρησης της περιοχής ή µνηµεία της φύσης (ανακατασκευή λιθόστρωτων 
χωρίς χρήση τσιµέντου, βελτίωση βατότητας µε κοπή – εκρίζωση ανεπιθύµητης βλάστησης, 
µικρά χωµατουργικά, ξύλινα γεφυράκια διάβασης υδατορεµάτων κλπ). 

~ Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων (κατεύθυνσης επί των µονοπατιών - διαδροµών, 
ερµηνείας τοπίου, πληροφόρησης για τα οικοσυστήµατα – χλωρίδα – πανίδα της περιοχής). 

 Αποκατάσταση περιοχών περιβαλλοντικής υποβάθµισης: Έργα για αποκατάσταση περιοχών, οι 
οποίες εµφανίζουν έντονη περιβαλλοντική υποβάθµιση, ενώ εξακολουθούν να έχουν οικολογικό 
ενδιαφέρον. Ενδεικτικά αναφέρονται περιοχές-χώροι απόρριψης απορριµµάτων µέσα ή σε άµεση 
γειτνίαση µε φυσικά οικοσυστήµατα, λατοµεία που έχουν εγκαταλειφθεί, καθαρισµός – προστασία 
υδάτινων απορροών µε αποδέκτες υγροβιότοπους µε οικολογική σηµασία.  
Προβλεπόµενες ενδεικτικές ενέργειες υλοποίησης: 
~ Χειρονακτικοί καθαρισµοί απορριµµάτων και µπάζων σε περιοχές όπως υγροτόπων, κοιτών 

ρεµάτων, σηµείων διαδροµών κλπ. 
~ Εργασίες αποκατάστασης λατοµείων (χωµατουργικές εργασίες, φυτοτεχνικά έργα κ.λπ). 
~ Σε περιοχές Natura εκτός των ανωτέρω: φυτοτεχνικά έργα ανάταξης υποβαθµισµένων 

οικοτόπων, έργα διαχείρισης οικοτόπων και λοιπά φυτοτεχνικά έργα, όπου αυτά προβλέπονται 
από τις αντίστοιχες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ή ∆ιαχειριστικά Σχέδια. 

 Εξοπλισµός οµάδων εθελοντών:  
Προβλεπόµενες ενδεικτικές ενέργειες υλοποίησης: 
~ Προµήθεια εργαλείων, ειδικού ρουχισµού κλπ. 
~ Προµήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισµού. 

 Προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: 
Προβλεπόµενες ενδεικτικές ενέργειες υλοποίησης: 
~ Μελέτη σχεδιασµού του Προγράµµατος (στόχοι, µέθοδοι, οµάδες στόχοι κλπ). 
~ Σχεδιασµός και αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, χάρτες). 
~ Αµοιβές – έξοδα ατόµων που θα υλοποιήσουν την καµπάνια (επισκέψεις σε σχολεία, διανοµή 

υλικού στις οµάδες στόχους κλπ). 
~ Ηµερίδες – συναντήσεις µε φορείς της περιοχής – οµάδες στόχους του Προγράµµατος. 

 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην 
αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000 στα 
νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα 
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νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως οι δράσεις αξιοποίησης, ανάδειξης και προστασίας 
περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000 θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.Α., Νοµικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο. (µε σχετικό καταστατικό σκοπό) 
[για δηµόσιο έργο ή πράξη δηµοσίου χαρακτήρα] 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 75.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
 
1.4.1.2. Συστήµατα προστασίας περιβάλλοντος 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 ∆ηµιουργία συστηµάτων που προτείνουν πρωτότυπες ή και πιλοτικές µεθόδους προστασίας του 
περιβάλλοντος. Παράδειγµα τέτοιας δράσης είναι η παρακολούθηση µε ασύρµατες video κάµερες 
της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, η οποία είναι το πιο σπάνιο είδος φώκιας στον 
κόσµο. Το είδος προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες και ως το υπ' αριθµόν 1 απειλούµενο 
θαλάσσιο θηλαστικό στην Ευρώπη, αποτελεί είδος Κοινοτικού ενδιαφέροντος και αναφέρεται ως 
είδος προτεραιότητας στο Παράρτηµα ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΕ, για τη ∆ιατήρηση 
των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας. Στην Ελλάδα, η Μεσογειακή 
φώκια αποτελεί αυστηρά προστατευόµενο είδος, σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981.  

 Παρεµβάσεις για τη αναβάθµιση, βελτίωση περιοχών ενδιαίτησης άγριας πανίδας.  
 Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης /ενηµέρωσης. 
 Λοιπές παρόµοιες δράσεις 

 
Περιορισµοί 
Οι ανωτέρω παρεµβάσεις υλοποιούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές ενδιαίτησης άγριας πανίδας. 
•  Για τις ανωτέρω παρεµβάσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη διαχειριστικού σχεδίου 

εγκεκριµένου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, όπου απαιτείται, το οποίο θα περιλαµβάνει 
την τεχνική περιγραφή των προτεινόµενων παρεµβάσεων, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τη µέτρηση 
των επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεµβάσεων κ.λπ. 

•  Το διαχειριστικό σχέδιο για τις περιοχές Natura 2000 θα πρέπει να συντάσσεται µε βάση τις 
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ για τις παρεµβάσεις εκτός περιοχών Natura 2000 µε βάση τις 
οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

•  Η υλοποίηση των µικρών τεχνικών έργων θα γίνει µε βάση το θεσµικό πλαίσιο που αφορά στα δηµόσια 
έργα (Ν. 1418/84 όπως ισχύει κάθε φορά) από εργολήπτη δασοτεχνικών έργων ή από εργοληπτική 
επιχείρηση εγγεγραµµένη στα ΜΕΕΠ για έργα πρασίνου, στελεχωµένη από δασολόγο ή τεχνολόγο 
δασοπονίας, εγγεγραµµένο στα ΜΕΚ που επιλέγεται από το φορέα υλοποίησης του έργου και 
εγκρίνεται από την προϊσταµένη αρχή αν οι υλοποιούµενες παρεµβάσεις γίνονται σε δασικές εκτάσεις. 
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•  Οι προτάσεις πρέπει να έχουν πλήρη τεκµηρίωση και υποβάλλονται από φορείς που χαρακτηρίζονται 
από αξιοπιστία και φερεγγυότητα και έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα έργα κατά το παρελθόν. 

•  Οι ενέργειες περιβαλλοντικής ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης υλοποιούνται σε περιοχές στις οποίες 
εφαρµόζονται οι λοιπές παρεµβάσεις. 

 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
συστηµάτων προστασίας περιβάλλοντος στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και 
Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως η 
ανάπτυξη συστηµάτων προστασίας περιβάλλοντος θα πραγµατοποιηθούν: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.Α., Νοµικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο. (µε σχετικό καταστατικό σκοπό) 
[για δηµόσιο έργο ή πράξη δηµοσίου χαρακτήρα] 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 

 
Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 

Κόστους Κάθε Επένδυσης 
Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 

 
1.4.1.4. ∆ιαδροµές πρόσβασης, µονοπάτια, γεφύρια 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Έργα που αφορούν προσβάσεις µικρής έκτασης σε µνηµεία της φύσης ή του πολιτισµού, σε άλλες 
περιοχές φυσικού κάλλους, σε τουριστικές διαδροµές, βελτίωση δικτύων µονοπατιών, διαµόρφωση 
όρµων για θαλάσσιο τουρισµό καθώς και µικρών υποδοµών για την ανάδειξη θαλάσσιου τουρισµού 
κ.λ.π.  
Προβλεπόµενες ενέργειες αυτού του µέτρου είναι: 
~ Προσβάσεις µικρής κλίµακας, διάνοιξη, καθαρισµός, τεχνικά έργα, πλακοστρώσεις, 

προστατευτικά κιγκλιδώµατα, δενδροφυτεύσεις, αναστήλωση µικρών γεφυριών κ.λ.π. 
~ Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, ελαφρών ξύλινων κατασκευών (τραπεζοκαθισµάτων, 

κάδων απορριµµάτων κ.λ.π.) 
~ Απαιτούµενες τεχνικές και λοιπές µελέτες και άδειες, δαπάνες επίβλεψης, επιµετρήσεων κ.λ.π., 

το κόστος των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιµου κόστους του 
έργου και µόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων. 

 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 
 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην 
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δηµιουργία διαδροµών πρόσβασης, µονοπατιών, γεφυριών στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, 
Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας 
ΙΙΙ. Εποµένως η δηµιουργία διαδροµών πρόσβασης, µονοπατιών, γεφυριών θα πραγµατοποιηθεί: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.Α., Νοµικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο. (µε σχετικό καταστατικό σκοπό) 
[για δηµόσιο έργο ή πράξη δηµοσίου χαρακτήρα] 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 30.700,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
 

1.4.2. ∆ράσεις για την αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της  
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του αγροτικού χώρου 

 
1.4.2.1. Οικιστική αναβάθµιση περιοχών (οικισµών, γειτονιών κ.λ.π) µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε 
εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Έργα για την ανάπλαση και αναβάθµιση οικισµών, οι οποίοι παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον. Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν έχουν σαν στόχο να συµβάλουν στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στη 
διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωµίας του κάθε οικισµού καθώς και στην αύξηση της 
επισκεψιµότητας του, γεγονός που θα έχει θετικές συνέπειες για την οικονοµική ανάπτυξη των 
περιοχών παρέµβασης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν συνολικές και «ολοκληρωµένες» 
παρεµβάσεις στα πλαίσια ενός ευρύτερου και µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού σχεδιασµού του 
οικισµού, ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν µεµονωµένες χωρικές και κτιριακές παρεµβάσεις οι 
οποίες δεν θα συνδέονται µεταξύ τους. 
Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε παρέµβαση που θα πραγµατοποιηθεί στους οικισµούς δεν θα 
πρέπει να επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, αλλά να συµβάλει σηµαντικά και ουσιαστικά στη 
διαφύλαξη και προστασία του. 

 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 
 
Κατηγορίες ενδεικτικών δράσεων που περιλαµβάνονται θα αφορούν: 
~ Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων στα πλαίσια της οικιστικής αναβάθµισης περιοχών. 
~ Πεζοδροµήσεις και διαµορφώσεις – αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια της οικιστικής 

αναβάθµισης περιοχών (δενδροφυτεύσεις, πάρκα, ηλεκτροφωτισµός κοινόχρηστων χώρων, πλατείες, 
παιδικές χαρές, χώροι αθλοπαιδιών κ.λπ). 

~ Απαιτούµενες τεχνικές και λοιπές µελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων, επιµετρήσεων κ.λ.π., το 
κόστος των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιµου κόστους του έργου και 
µόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων. 
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Περιορισµοί 
Στις περιπτώσεις οικιστικής αναβάθµισης είναι απαραίτητο να υπάρχει µελέτη ανάπλασης, η οποία θα 
πρέπει να έχει υλοποιηθεί πριν την έναρξη υλοποίησης των εργασιών.  

 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην οικιστική 
αναβάθµιση περιοχών (οικισµών, γειτονιών κ.λ.π) µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρµογή 
ολοκληρωµένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης, στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος 
και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως η 
οικιστική αναβάθµιση περιοχών (οικισµών, γειτονιών κ.λ.π) µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον θα 
πραγµατοποιηθεί: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.Α., Νοµικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο. (µε σχετικό καταστατικό σκοπό) 
[για δηµόσιο έργο ή πράξη δηµοσίου χαρακτήρα] 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 40.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
 
1.4.2.2. Ανάδειξη µνηµείων και κτιρίων αγροτικής κληρονοµιάς 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Έργα για την προστασία – αποκατάσταση και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της 
αγροτικής υπαίθρου τα οποία έχουν αισθητική και ιστορική σηµασία (µνηµεία, µύλοι, γεφύρια, 
βρύσες, µοναστήρια, παραδοσιακοί χώροι πρόσδεσης ή φύλαξης σκαφών κ.λ.π.). 
Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή έργων αυτής της µορφής είναι:  
~ Η εξασφάλιση της προσπελασιµότητας, προκειµένου να είναι εύκολα προσιτό από επισκέπτες, 

η µικρή απόστασή τους από οικιστικό σύνολο και η ένταξή τους σε πολιτιστική διαδροµή. 
~ Η ένταξη του συγκεκριµένου αρχιτεκτονικού στοιχείου σε ένα συνολικότερο δίκτυο 

διαδροµών, το οποίο να αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή.  
 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 

 
Κατηγορίες ενδεικτικών δράσεων που περιλαµβάνονται θα αφορούν: 
~ Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου, 

τα οποία έχουν αισθητική και ιστορική σηµασία (µνηµεία, µύλοι, γεφύρια, βρύσες, µοναστήρια κλπ). 
~ Απαιτούµενες τεχνικές και λοιπές µελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων, επιµετρήσεων κ.λ.π., το 

κόστος των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιµου κόστους του έργου και 
µόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων. 
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Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάδειξη 
µνηµείων και κτιρίων αγροτικής κληρονοµιάς στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος 
και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως η 
ανάδειξη µνηµείων και κτιρίων αγροτικής κληρονοµιάς θα πραγµατοποιηθεί: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.Α., Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 29.300,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
 
1.4.2.3. Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής, ναυτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Έργα για τη βελτίωση / αναβάθµιση υφιστάµενων ή τη δηµιουργία µουσείων, όπου µπορούν να 
παρουσιάζονται εκθέµατα που σχετίζονται µε την τοπική αγροτική / αλιευτική – ναυτική – 
πολιτιστική κληρονοµιά κάθε περιοχής (π.χ. παραδοσιακές ενδυµασίες, κεντήµατα, υφαντά, 
εργαλεία που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές ή αλιευτικές εργασίες, παραδοσιακά 
µουσικά όργανα, εξαρτήµατα πλοίων, γραπτά ιστορικά ή ναυτιλιακά ή πολιτιστικά ντοκουµέντα 
κλπ). 

 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 
 
Κατηγορίες ενδεικτικών δράσεων που περιλαµβάνονται θα αφορούν: 
~ Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή βελτίωση / αναβάθµιση υφισταµένων (κατά προτεραιότητα 

χαρακτηρισµένων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων) για τη δηµιουργία µουσείων και 
κέντρων πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων, προµήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτροµηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού απαιτούµενων για τη λειτουργία τους.  

~ Καταγραφή πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων αγροτικής κληρονοµιάς µε στόχο τη διατήρηση και 
ανάδειξή τους. 

~ Αγορά εκθεµάτων που σχετίζονται µε την τοπική αγροτική – πολιτιστική κληρονοµιά κάθε περιοχής 
στα πλαίσια των µουσείων (π.χ. παραδοσιακές ενδυµασίες, κεντήµατα, υφαντά, εργαλεία που 
χρησιµοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές εργασίες, παραδοσιακά µουσικά όργανα, γραπτά ιστορικά 
ή πολιτιστικά ντοκουµέντα κ.λ.π.). 

~ Απαιτούµενες τεχνικές και λοιπές µελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων, επιµετρήσεων κ.λπ, το 
κόστος των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιµου κόστους του έργου και 
µόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων. 
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Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
µουσείων αγροτικής, λαογραφικής, ναυτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στα νησιά της Οµάδας Ι, 
δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ 
και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως η ανάπτυξη µουσείων αγροτικής, λαογραφικής, ναυτικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς θα πραγµατοποιηθεί: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: : Ο.Τ.Α., Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο. (µε σχετικό καταστατικό 
σκοπό)  
Συνολικός Προϋπολογισµός: 45.000,00 € 

Ανταποδοτικά 
Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 

Κόστους Κάθε Επένδυσης 
Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 55% 20% 75% 25% 

 
Μη ανταποδοτικά 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
 
1.4.2.5. Σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, µονοπατιών – χαρτογραφήσεις 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Έργα (κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών κλπ) για τη σήµανση όλων των αξιόλογων 
κτισµάτων παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 
ιστορικής αξίας (µνηµεία, κτίρια κλπ) 

 Σήµανση µονοπατιών, διαδροµών σε περιοχές φυσικού κάλλους κλπ.  
 Χαρτογράφηση όλων των παραπάνω στοιχείων και η παραγωγή θεµατικών χαρτών ανά κατηγορία, 
οι οποίοι εξυπηρετούν το στόχο της προβολής και αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων των περιοχών παρέµβασης. 

 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 
 
Κατηγορίες ενδεικτικών δράσεων που περιλαµβάνονται θα αφορούν: 
~ Σήµανση µονοπατιών, διαδροµών σε περιοχές φυσικού κάλλους, αξιόλογων κτισµάτων µε ιδιαίτερα 

στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας (µνηµεία, κτίρια κ.λπ). 
~ Χαρτογραφήσεις και παραγωγή θεµατικών χαρτών. 
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~ Απαιτούµενες τεχνικές και λοιπές µελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων, επιµετρήσεων κ.λπ, το 
κόστος των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιµου κόστους του έργου και 
µόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων. 

 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην σήµανση 
αξιοθέατων, µνηµείων, µονοπατιών – χαρτογραφήσεις στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, 
Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. 
Εποµένως η σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, µονοπατιών – χαρτογραφήσεις θα πραγµατοποιηθεί: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.Α., Νοµικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο. (µε σχετικό καταστατικό σκοπό) 
[για δηµόσιο έργο ή πράξη δηµοσίου χαρακτήρα] 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 20.000,00 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
 

1.4.3. ∆ράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και  
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις, πανηγύρια, διαγωνισµοί, θεατρικές και µουσικές 
εκδηλώσεις, κ.λ.π. µε σκοπό τη διατήρηση και προβολή των αξιόλογων στοιχείων της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς κάθε περιοχής. Επιπλέον, θα προβλεφθεί η διοργάνωση διαγωνισµών για τη 
βράβευση – προβολή και προώθηση παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής τοπικών προϊόντων κ.λ.π.  

 Λοιπές παρόµοιες δράσεις. 
 

Οι δράσεις για την ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονοµιάς αφορούν τη: 
~ Σύνθεση, παραγωγή και διακίνηση υλικού δηµοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, 

αφίσες κλπ). 
~ ∆ηµιουργία και καταχώριση διαφηµίσεων των εκδηλώσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 
~ ∆απάνες σύστασης φορέα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  
~ Μίσθωση χώρων και εξοπλισµού για την οργάνωση εκδηλώσεων. 
~ ∆ιαµόρφωση των χώρων αυτών (κινητά χωρίσµατα, προθήκες, φωτισµοί κ.λ.π). 
~ Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (µακέτες, φωτογραφήσεις κλπ). 
~ Μίσθωση οπτικοακουστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. (Video, Οθόνες 

προβολής, µηχανήµατα ήχου κ.λ.π.). 
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~ Έξοδα για τη συµµετοχή παραδοσιακών µουσικών συγκροτηµάτων, χορευτικών συγκροτηµάτων, 
θεατρικών οµάδων και έξοδα οργάνωσης λοιπών πολιτιστικών θεµατολογιών (θέατρο, φωτογραφία κλπ) 
εφόσον εντάσσονται στο πρόγραµµα των εκδηλώσεων, µε την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών 
αυτών δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής δαπάνης της εκδήλωσης. 

~ Την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και την αγορά – κατασκευή παραδοσιακών µουσικών 
οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. 

~ Τη διοργάνωση διαγωνισµών και τη βράβευση πρακτικών για την προώθηση προϊόντων και την 
ανάδειξη του πολιτισµού. 

 
Περιοχή Παρέµβασης:  
Σύµφωνα µε την κατάταξη των νησιών των Κυκλάδων βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης όπως 
αυτά καθορίστηκαν στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006, δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
δράσεων για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονοµιάς στα νησιά της Οµάδας Ι, δηλαδή: Θήρα, Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Αντίθετα θα 
δοθεί προτεραιότητα στα νησιά της Οµάδας ΙΙ και της Οµάδας ΙΙΙ. Εποµένως η ανάπτυξη δράσεων για 
την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 
κληρονοµιάς θα πραγµατοποιηθεί: 

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σωµατεία, λοιποί Συλλογικοί 
Φορείς και Ο.Τ.∆. 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 85.128,57 € 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ  
Μέχρι 25.000  

ευρώ  
100.000 ευρώ ανά 
τριετία και µέχρι 

75% των 
επιλέξιµων δαπανών  

Τουλάχιστον 
25% 
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3.2. ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
O Άξονας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα δύο (2) Μέτρα: 
Μέτρο 2.1: Συνεργασία µεταξύ περιοχών της Ελλάδας : διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία 
Μέτρο 2.2: Συνεργασία µεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία 
 
Μέτρο 2.1:  Συνεργασία µεταξύ περιοχών της Ελλάδας : διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1=2+5) 125.000,00
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (2=3+4) 100.000,00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (3) 75.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (4) 25.000,00
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (5) 25.000,00

 
Το Μέτρο 2.1 περιλαµβάνει τις ακόλουθες Πράξεις:  
2.1.1. Συνεργασίες σε θέµατα αγροτικού τουρισµού. 
2.1.2. Συνεργασίες σε θέµατα µικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τοµέων της οικονοµίας. 
2.1.3. Συνεργασίες σε θέµατα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. 
2.1.4. Συνεργασίες σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
  

2.1.1. Συνεργασίες σε θέµατα αγροτικού τουρισµού 
 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού 
τουρισµού, αξιοποίηση γυναικείας επιχειρηµατικότητας, αντιµετώπιση οµοειδών προβληµάτων µε 
την προώθηση ενδεδειγµένων λύσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές κ.λ.π. 

 
2.1.2. Συνεργασίες σε θέµατα µικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τοµέων της οικονοµίας 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Αξιοποίηση τοπικών προϊόντων µε έµφαση στα επώνυµα προϊόντα ποιότητας, αξιοποίηση 
δεξιοτήτων, νέων µορφών απασχόλησης, γυναικείας επιχειρηµατικότητας, αντιµετώπιση οµοειδών 
προβληµάτων µε την προώθηση ενδεδειγµένων λύσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
κ.λ.π. 

 
2.1.3. Συνεργασίες σε θέµατα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας: 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, ανάπτυξη συστηµάτων τηλεεργασίας, τηλεαγοράς 
και ηλεκτρονικού εµπορίου, clusters κ.λ.π. 

 
2.1.4. Συνεργασίες σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς: 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 
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 Αξιοποίηση κοινών ή οµοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων και άλλων στοιχείων που 
αποτελούν το απόθεµα των αγροτικών περιοχών, αντιµετώπιση κοινών θεµάτων / προβληµάτων 
για περιοχές, όπως Natura 2000. 

 
Η οριστικοποίηση των δράσεων θα γίνει µετά την εκπόνηση και έγκριση των απαραίτητων σχεδίων συνεργασίας κατά 
τη διάρκεια εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος. 
 
Περιοχή Παρέµβασης για το σύνολο των Πράξεων:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. (Άνδρος, Τήνος [∆ήµος Εξωµβούργου, 
Κοινότητα Πανόρµου], Νάξος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι, ∆ονούσα). 

 
Αποδέκτες: ΟΤ∆ LEADER+, Συλλογικοί φορείς αναγνωρισµένης προσέγγισης LEADER 
 

∆απάνες προετοιµασίας του σχεδίου 
Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 

Κόστους Κάθε Επένδυσης 
Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
Λοιπές δαπάνες προετοιµασίας 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Κανόνας de 
minimis (100.000 
ευρώ ανά τριετία) 
και ανώτερο ύψος 
ενίσχυσης µέχρι 
80% των επιλέ-
ξιµων δαπανών 

Τουλάχιστον 
20% 

 
 
Μέτρο 2.2:  Συνεργασία µεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ (σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1=2+5) 125.000,00
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (2=3+4) 100.000,00
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (3) 75.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (4) 25.000,00
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (5) 25.000,00

 



Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. 
 

 “Τοπικό Πρόγραµµα LEADER+ Κυκλάδων” 44 

Το Μέτρο 2.2 περιλαµβάνει τις ακόλουθες Πράξεις:  
2.2.1. Συνεργασίες σε θέµατα αγροτικού τουρισµού. 
2.2.2. Συνεργασίες σε θέµατα µικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τοµέων της οικονοµίας. 
2.2.3. Συνεργασίες σε θέµατα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. 
2.2.4. Συνεργασίες σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
  

2.2.1. Συνεργασίες σε θέµατα αγροτικού τουρισµού 
 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού 
τουρισµού, αξιοποίηση γυναικείας επιχειρηµατικότητας, αντιµετώπιση οµοειδών προβληµάτων µε 
την προώθηση ενδεδειγµένων λύσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές κ.λ.π. 

 
2.2.2. Συνεργασίες σε θέµατα µικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τοµέων της οικονοµίας 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Αξιοποίηση τοπικών προϊόντων µε έµφαση στα επώνυµα προϊόντα ποιότητας, αξιοποίηση 
δεξιοτήτων, νέων µορφών απασχόλησης, γυναικείας επιχειρηµατικότητας, αντιµετώπιση οµοειδών 
προβληµάτων µε την προώθηση ενδεδειγµένων λύσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
κ.λ.π. 

 
2.2.3. Συνεργασίες σε θέµατα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας: 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, ανάπτυξη συστηµάτων τηλεεργασίας, τηλεαγοράς 
και ηλεκτρονικού εµπορίου, clusters κ.λ.π. 

 
2.2.4. Συνεργασίες σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς: 

 
Ως ενδεικτικές πράξεις µπορούν να αναφερθούν: 

 Αξιοποίηση κοινών ή οµοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων και άλλων στοιχείων που 
αποτελούν το απόθεµα των αγροτικών περιοχών, αντιµετώπιση κοινών θεµάτων / προβληµάτων 
για περιοχές, όπως Natura 2000. 

 
Η οριστικοποίηση των δράσεων θα γίνει µετά την εκπόνηση και έγκριση των απαραίτητων σχεδίων συνεργασίας κατά 
τη διάρκεια εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος. 
 
Περιοχή Παρέµβασης για το σύνολο των Πράξεων:  

 Στην καθαρή περιοχή LEADER+ Κυκλάδων. 
 Στην περιοχή εφαρµογής Ο.Π.Α.Α.Χ. Π.Ε.Π.. 

 
Αποδέκτες: ΟΤ∆ LEADER+ 
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∆απάνες προετοιµασίας του σχεδίου 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% 75% 25% 100% 0% 

 
Λοιπές δαπάνες προετοιµασίας 

Ύψος Ενίσχυσης επί του Συνολικού Επιλέξιµου 
Κόστους Κάθε Επένδυσης 

Συνολικός 
Προϋπολο-
γισµός Κοινοτική 

Συµµετοχή 
Εθνική 

Συµµετοχή 
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

 

1=4+5 2 3 4=2+3 5 
100% Μέχρι 75.000  

ευρώ ανά 
τριετία 

Μέχρι 25.000  
ευρώ ανά 
τριετία 

Κανόνας de 
minimis (100.000 
ευρώ ανά τριετία) 
και ανώτερο ύψος 
ενίσχυσης µέχρι 
80% των επιλέ-
ξιµων δαπανών 

Τουλάχιστον 
20% 

 
 


