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Μέτρο 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Υπεγράφη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας 
Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, η 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων 

στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού διαθέσιμου 
προϋπολογισμού 65.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή). 

 
Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής 
οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 

(ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ.  
 
Σε ποιους απευθύνεται  

 
Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες και ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 
εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση (Ν.3874 ΦΕΚ 151/Α/6.9.10) κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
 
Αντικείμενο δραστηριότητας 

 
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός: 

 Επιχειρήσεις υποδομών διανυκτέρευσης, με μέγιστη δυναμικότητα 40 κλίνες 

 Υπηρεσίες χώρων εστίασης και αναψυχής 
 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου 
 Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών 

μονάδων και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 
 
Ύψος Προϋπολογισμού 

 
Έως 600.000,00 € για επενδύσεις υποδομών διανυκτέρευσης 
Έως 300.000,00 € για τις λοιπές δραστηριότητες 

 
Δημόσια Χρηματοδότηση 
 

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη δράση 311 (παρεμβάσεις ανάπτυξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας) προβλέπεται ενδεικτική δημόσια δαπάνη ύψους 8.250.000 € η 

οποία κατανέμεται ανά Περιφέρεια: 
 

 Ανατολική Μακεδονία- Θράκη: 700.000,00 

 Κ. Μακεδονία: 950.000,00 
 Δ. Μακεδονία: 950.000,00 
 Ήπειρος: 400.000,00 

 Στερεά Ελλάδα: 350.000,00 
 Θεσσαλία: 900.000,00 

 Ιόνια: 350.000,00 

 Δ. Ελλάδα: 250.000,00 
 Πελοπόννησος: 800.000,00 
 Β. Αιγαίο: 900.000,00 

 Ν. Αιγαίο: 400.000,00 
 Κρήτη: 1.150.000,00 
 Αττική: 150.000,00 

 
Ποσοστά Επιδότησης 
 

 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς 
Ελλάδας (Νομός Βοιωτίας, Νομός Φθιώτιδας, Νομός Εύβοιας) 
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 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας 
(Νομός Φωκίδας, Νομός Ευρυτανίας)  

 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, 
Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρ. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας 

 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας 
 
Τι χρηματοδοτείται 

 
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες:  
 

 Δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για ίδρυση υποδομών διανυκτέρευσης και 
για βιοτεχνικές δραστηριότητες, με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, 
εξοπλισμό παραγωγής καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

 Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών διανυκτέρευσης, είτε με ποιοτική αναβάθμιση 
είτε και με αύξηση δυναμικότητας μέχρι 40 κλίνες με την προσθήκη καθ’ ύψος ή και κατ’ 
επέκταση 

 Δημιουργία, αναβάθμιση, επέκταση υφιστάμενων και νέων χώρων εστίασης και 
αναψυχής, με την αντίστοιχη αγορά εξοπλισμού 

 Δαπάνες για μελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης (οικονομοτεχνική μελέτη, μελέτη έκδοσης 

οικοδομικής άδειας, μελέτη εγκατάστασης ΑΠΕ, κ.λπ.) και μέχρι 12% του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους της επένδυσης 

 Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την 

αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την θερμότητα / ψύξη ή και 
ηλεκτρισμού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

 Δαπάνες προβολής και προώθησης, μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους (και όχι 

μεγαλύτερες των 10.000,00 €) 
 Αγορά ή επισκευή παλαιού εξοπλισμού για κτίσματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 

παραδοσιακά ή διατηρητέα μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης 

 Δαπάνες για την αγορά ίππων για δραστηριότητες περιήγησης  
 Δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανόμενου και του λογισμικού 

αυτών 

 Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες πιστοποίησης αυτών, μέχρι 
3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης 

 
Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 
 

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της υπαγωγής τους στο 
Μέτρο 311. 

 
Υποβολή Προτάσεων 

 
Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά έως  24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και 

αντίγραφο) στους Φορείς Υποδοχής εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της 
οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής 
 

 
ΑΘΗΝΑ: Κύπρου 4, Αργυρούπολη, τηλ.: 210 9633485 
   Λ. Κηφισίας 312 , Χαλάνδρι, τηλ.:210 6858760, email:  xm@masterkek.gr   
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αλεξανδρουπόλεως 10 – Νέα Δυτική Είσοδος Κωλέττη, τηλ.: 2310 502270 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Δημοκρατίας 44, τηλ.: 27420 20560 

ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Καραβέλλα ( Πάροδος), Καλιγόνι , τηλ.: 26450 29510 
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