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Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD 2014-2020) 



Η ΟΤΔ Πάρνωνας ΑΕ, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. δραστηριοποιείται αποτελεσματικά, υλοποιώντας το 
πρόγραμμα LEADER από το 1996, στην Ανατολική Πελοπόννησο.  
 
Η Εταιρεία  
• Κατέχοντας μακροχρόνια εμπειρία επί του αντικειμένου 
• Επιχειρησιακή ικανότητα  
• Επιχειρησιακή δομή 37 στελεχών 

23 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων  και  
14 μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες (μηχανικοί, γεωτεχνικοί, οικονομολόγοι κτλ) 

• Διαχειριστική επάρκεια τύπου Α,Β και Γ   
 
έχει ξεκινήσει δυναμικά τον σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020, κινούμενη εντός των στόχων και των κατευθύνσεων του προγράμματος, σε 
αρμονία πάντα με τις ανάγκες της περιοχής.  



Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD) 

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην 
προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών 
ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε 
τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. 

Συνολικά θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές για την εφαρμογή του 
παρόντος μέτρου οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και 
το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER. 



Το χρηματοδοτικό πλαίσιο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) για την περίοδο  
2014-2020 

  (€ σε τρέχουσες τιμές) %   

Περιφέρειες Λιγότερο Ανεπτυγμένες 7.201.034.095 34,6% 

Περιφέρειες Μετάβασης 2.360.822.957 11,3% 

Περιφέρειες Περισσότερο Ανεπτυγμένες 2.595.586.609 12,5% 

Ταμείο Συνοχής 3.249.836.729 15,6% 

Ταμείο Συνοχής (στο Ταμείο Υποδομών CEF) 580.000.000 2,8% 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 4.200.000.000 20,2% 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 250.000.000 1,2% 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 231.700.000 1,1% 

Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση 163.000.000 0,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 20.831.980.390 100,0% 



Η διάρθρωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (CLLD), αναπαρίσταται 
στο παρακάτω γράφημα (από πάνω προς τα κάτω): 

 Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & 

Τροφίμων 

Διαχειριστική Αρχή  

του ΠΑΑ  

Διαχειριστική Αρχή  

των Περιφερειών  

Ομάδες Τοπικής 
Δράσης & Επιτροπές 

Διαχείρισης 
Προγράμματος   

Υποψήφιοι επενδυτές 
δημοσίου χαρακτήρα 

Υποψήφιοι επενδυτές 
ιδιωτικού χαρακτήρα 



Για την ορθή και χωρίς διακρίσεις διαχείριση του προγράμματος προβλέπεται η 
στήριξη από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ): 
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Για την κατάρτιση θεσμικού 
πλαισίου, υποδείγματος 

πρόσκλησης και φακέλων 
υποψηφιότητας 

Για τον έλεγχο εποπτείας επί του 
συνόλου του συστήματος 
διαχείρισης & εφαρμογής 

Για τον συντονισμό διαχείρισης & 
εφαρμογής, παροχή οδηγιών & 

στήριξης στις ΔΑ των Περιφερειών & 
ΟΤΔ, παρακολούθηση & αξιολόγηση 

υλοποίησης του LEADER 



Οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο 
αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω: 
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Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & 

δειγματοληπτικός έλεγχος αποτελεσμάτων, 
σύνταξη απόφασης ένταξη/ χρηματοδότησης  

Εξέταση τήρησης των ανώτατων ποσοστών 
που αφορούν τον προϋπολογισμό, καθώς και 

των δράσεων εμψύχωσης 

Διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των 
δαπανών. 

Επιτόπιοι έλεγχοι 

Αποστολή στοιχείων προς τη Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 



Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα παρακάτω: 
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Διαδικασία προκήρυξης & αξιολόγηση 

Παρακολούθηση αιτημάτων πληρωμής, 
διοικητικός έλεγχος, επιτόπια επιθεώρηση, 

επιβεβαίωση οικονομικού/ φυσικού 
αντικειμένου, καταβολή ενίσχυσης 

Ολοκλήρωση του Έργου  



Από πού θα χρηματοδοτηθεί το CLLD? 

Για την χρηματοδότηση του CLLD θα επιδιωχθεί η χρήση ενός ή 
περισσότερων Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ), ανά χωρική ενότητα 
εφαρμογής, με χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Ταμείου ανάλογη του 
περιεχομένου, της περιοχής παρέμβασης και των Θεματικών 
Στόχων/Προτεραιοτήτων σε κάθε ενιαίο σχέδιο.  

Περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
Στις παρεμβάσεις στις αγροτικές περιοχές, προγραμματίζεται κατ’ ελάχιστον 
5% των πόρων του ΕΓΤΑΑ, με δυνατότητα παρέμβασης και άλλων Ταμείων. 

• ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   
• ΕΚΤ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
• ΕΓΤΑΑ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
• ΕΤΘΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 



Ποιούς θα χρηματοδοτήσει το CLLD? 

Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που 
θα υποβάλουν ενιαίες Τοπικές Ομάδες Δράσης.  

Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
και των τοπικών ομάδων δράσης θα γίνει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής 
διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν ενδεικτικά στην καταλληλότητα 
της τοπικής στρατηγικής, στη συμβολή και στην επίτευξη των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια, του 
φορέα. 



Τι ρόλο θα παίξουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)? 

• Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), θα αποτελέσουν το βασικό συντελεστή 
σχεδιασμού της στρατηγικής και υποβολής της σχετικής πρότασης. 

• Ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του ενιαίου σχεδίου, καλύπτουν τις 
ανάγκες της περιοχής στην οποία θα υλοποιηθεί το σχέδιο, αποτελούμενες 
από θεσμοθετημένους φορείς της εν λόγω κοινωνίας.  

• Συμμετοχή στην Ομάδα Τοπικής Δράσης, θα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση 
(Δήμοι, Περιφέρειες) συνεργαζόμενη με τους φορείς τόσο του ιδιωτικού 
τομέα, όσο και των λοιπών οργανώσεων, συνεταιρισμών και ομάδων της 
περιοχής. 

• Αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης 
LEADER, είτε για τη δημιουργία νέων σχημάτων είτε για τη βελτίωση των 
υφιστάμενων δομών. 



Προετοιμασία στρατηγικής της 
τοπικής ανάπτυξης 



Αφορά την προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και την 
ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τα τοπικά 
τους προγράμματα. Ειδικότερα, αφορά στον «από κάτω προς τα επάνω» 
σχεδιασμό για την υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών, 
συμπεριλαμβανομένων της κινητοποίησης - δικτύωσης - συμμετοχής των 
τοπικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών.  
 
Σκοπός είναι: 

α) η προετοιμασία και  
β) η κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών στρατηγικών και προγραμμάτων, 
με στοχευμένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά 
τους και η προστιθέμενη αξία τους. Οι περιοχές οι οποίες θα επιλεγούν από 
τις ΟΤΔ θα πρέπει αποδεδειγμένα να παρουσιάζουν υστέρηση στην 
ανάπτυξη με οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή άλλους όρους. 

 

Προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης 



Για τα προτεινόμενα εταιρικά σχήματα, καθώς και τις προτεινόμενες περιοχές 
εφαρμογής ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

 Προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης, από τις ΟΤΔ. Τα 
εταιρικά σχήματα, καθώς και οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να 
αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής 
και της προτεινόμενης στρατηγικής και τον τοπικό πληθυσμό. 

 Ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 
150.000 κατοίκους. 

 Να αποτελούνται από Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός 
μόνιμος πληθυσμός ή  ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι 
μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ 
ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός. 

 Να είναι αγροτικές περιοχές (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων νήσων Νομού 
Αττικής). 



• επικεντρώνεται σε επιμέρους υπο-περιφερειακές περιοχές, 
 

• αναπτύσσεται με πρωτοβουλία κοινοτήτων, από ομάδες τοπικής δράσης που 
απαρτίζονται από εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, 
 

• υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης ανά περιοχή, σχεδιασμένων να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές 
ανάγκες και δυναμική,  
 

• περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά σε τοπικό πλαίσιο, δικτύωση και, 
όπου είναι κατάλληλη, συνεργασία. 

 
Αυτή η ενιαία μεθοδολογία θα επιτρέψει τη συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 
χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.  
 

Μεθοδολογία 



Οι προτάσεις της CLLD: 
 

 θα ενθαρρύνουν τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις από τη βάση  σε περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη απόκρισης σε 
εδαφικές και τοπικές προκλήσεις που απαιτούν δομικές αλλαγές, 
 

 θα ενισχύσουν την συλλογικότητα της κοινότητας και θα τονώσουν την 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 
 

 θα προωθήσουν την κοινωνική ιδιοκτησία μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής 
εντός κοινοτήτων και θα αναπτύξουν το αίσθημα συμμετοχής και ιδιοκτησίας 
 

 θα υποβοηθήσουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση παρέχοντας ένα δρόμο για 
τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση 
των στόχων της ΕΕ σε όλες τις περιοχές. 



Η συνολική έκταση 
και ο μόνιμος πληθυσμός 

της περιοχής παρέμβασης 
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, 
υπολογίζεται σε ~9.500km2 

και 144.102 άτομα 
αντίστοιχα (εξαιρουμένων 
των αστικών κέντρων της 

Σπάρτης, της Τρίπολης, 
του Άργους και του 

Ναυπλίου). 

Προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης 
Πάρνωνα ΑΕ, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου 



ΑΡΚΑΔΙΑ 24.361 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  10.341 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  8.294 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5.726 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 48.011 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ  7.192 

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  8.115 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  13.551 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 19.153 

ΛΑΚΩΝΙΑ 71.730 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 13.005 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 17.891 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  21.942 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  17.851 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  1.041 



ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ (Έδρα:  Άργος) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ 2.095 

         Τοπική Κοινότητα Δαλαμανάρας 

         Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου 

         Τοπική Κοινότητα Πυργέλλας 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ 2.319 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 2.778 

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Έδρα: Ασκληπιείο Επιδαύρου) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 4.228 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 3.887 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Έδρα: Κρανίδι) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4.099 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 9.452 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (Έδρα: Ναύπλιο) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΙΝΗΣ 5.340 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΔΕΑΣ 5.631 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

         Τοπική Κοινότητα Αρίας 3.376 

         Τοπική Κοινότητα Λευκακίων 934 

         Τοπική Κοινότητα Πυργιωτίκων 397 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3.475 



Παράδειγμα Πολύ-ταμειακότητας 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΡΓΟ 2  

ΕΚΤ 

ΕΤΠΑ 

ΕΤΘΑ 

ΕΡΓΟ 4 
ΕΤΘΑ 

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) 

ΕΚΤ 

ΕΡΓΟ 3 
ΕΤΠΑ 

ΕΓΤΑΑ 

ΕΡΓΟ 1 
ΕΓΤΑΑ 

Λειτουργικά, 
Δικτύωση, 
Εμψύχωση 



Προσέγγιση CLLD / LEADER (ΕΓΤΑΑ)  

1.Οριζόντια προτεραιότητα: 
Προώθηση μεταφοράς 
γνώσεων & καινοτομία 

2. Ανταγωνιστικότητα όλων 
των τύπων της γεωργίας και 
βιωσιμότητα γεωρ. εκμετ. 

3. Οργάνωση αλυσίδας 
τροφίμων και διαχ. κινδύνων 

4. Αποκατάσταση, 
διατήρηση και ενίσχυση 
οικοσυστημάτων σχετικά με 
γεωργία - δασοκομία 

5. Αποδοτικότητα πόρων & 
μεταστροφή σε οικον. χαμ. 
εκπομπών CO2 & το κλίμα 

6. Κοινωνική ένταξη, μείωση 
φτώχειας και οικονομική 
ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές 

Προτεραιότητες αγροτικής 
ανάπτυξης / ΕΓΤΑΑ 

6α) διαφοροποίηση, 
δημιουργία νέων μικρών 
επιχειρήσεων & θέσεων 

εργασίας  

6β) προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές 

6γ) ενίσχυση ΤΠΕ στις 
αγροτικές περιοχές 

4α) διατήρηση της 
βιοποικιλότητας & των 

τοπίων 

3α) καλύτερη ενσωμάτωση 
των πρωτογενών 

παραγωγών στην αλυσίδα 
τροφίμων 

1β) Προώθηση Μεταφοράς 
Γνώσης & Καινοτομίας στις 

αγροτικές περιοχές. 

Περιοχές Εστίασης Μέτρα 

LEADER 

Σημαντικά μέτρα στην 
υλοποίηση LEADER: 
• Άρθρο 20: Ανάπτυξη 

γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων 

• Άρθρο 21: Βασικές 
υπηρεσίες και 
ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές 

• Άρθρο 36: Συνεργασία  



Προσέγγιση CLLD / LEADER (ΕΓΤΑΑ) 

Προτεραιότητα Περιοχής Εστίασης Ενδεικτική δράση 

6η Προτεραιότητα: Κοινωνική ένταξη, οικ. 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών  
6α) Περιοχή εστίασης : διαφοροποίηση, 
δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων & 
θέσεων εργασίας 

Παραγωγή προϊόντων ποιοτικής εστίασης 
(niche market products), Εκκίνηση μικρών 
επιχειρήσεων 

1η Προτεραιότητα: Γνώσης και Καινοτομίας  

1β) Περιοχή εστίασης: Προώθηση Μεταφοράς 
Γνώσης & Καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές 

Χρήση ΤΠΕ στον αγροτουρισμό, ανάπτυξη 
τοπικών προϊόντων μέσω συνεργασίας 
τοπικών επιχειρήσεων με ερευνητικά 
κέντρα 

Αυξημένη συμβολή & χρηματοδοτική βαρύτητα LEADER σημαίνει ότι προκρίνεται η 

υλοποίηση περισσότερων προτεραιοτήτων - παρεμβάσεων «από κάτω προς τα πάνω», 

ήτοι ο σχεδιασμός, η επιλογή και η εφαρμογή γίνεται από ΟΤΔ ( αντί του συστήματος εφαρμογής 

«από πάνω προς τα κάτω» από κεντρικές Δομές π.χ. Διαχειριστική αρχή του Υπουργείου) 

Η συμβολή του LEADER συνήθως «δομείται» με τη μορφή ενδεικτικών δράσεων - θεμάτων 
προσδιορίζοντας τη Προτεραιότητα ή/και τη Περιοχή Εστίασης στην οποία συνεισφέρουν 
περισσότερο 



Προσέγγιση CLLD/LEADER (ΕΓΤΑΑ) 

• Δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις 

• Μικρής κλίμακας/ 
ολοκληρωμένα/ 
καινοτόμα/ 
πειραματικά έργα 

• Διακρατική & 
διατοπική 
συνεργασία 

•25% ανώτερο όριο 
προϋπολογισμού για 
λειτουργικές δαπάνες 
και εμψύχωση 

•Σημαντική 
καθοδήγηση και 
εμψύχωση των 
υποψήφιων επενδυτών 

• Παλιές και νέες ΟΤΔ 

• Από 1-1-2014 

• Εργαλείο εκκίνησης/ 
start up LEADER 

 Προπαρα-
σκευαστικέ
ς Ενέργειες 

Λειτουργία- 
Εμψύχωση 

Υλοποίηση 
Επένδυσης 

Συνεργασία - 
Δικτύωση 



Στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 

Όραμα 

Στρατηγικοί 
στόχοι 

Επενδυτικές 
προτεραιότητες 

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού 

χώρου 

Μετάβαση σε ένα ισχυρό, 
αειφόρο αγρο - διατροφικό 

σύστημα 

Δημιουργία ισχυρού & 
ανταγωνιστικού αγρο - 

διατροφικού συστήματος 

Προαγωγή της αειφορίας του αγρο - 
διατροφικού συστήματος και των 

αγροτικών περιοχών 

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
των αγροτικών περιοχών με κύριο 

μοχλό τη σύνδεση του 
αγροδιατροφικού τομέα με 

τουρισμό - πολιτισμό 

Αγροδιατρ
οφικές 

Αλυσίδες 

Υποστήριξ
η 

Επενδύσει
ς & 

Αγροτικά 
Προιόντα 

Διαχείρισ
η Κρίσεων 

Φυσικό 
Περιβάλλ

ον 

Φυτικό & 
Ζωικό 

Κεφάλαιο 

Βιο-
οικονομί

α 

Πολυλειτ
ουργικότ

ητα - 
βιωσιμότ

ητα  

Περιβάλλ
ον 

Κοινωνικ
ή ένταξη 



Στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 

• 3 Πτυχο: Ποιότητα - Αποτελεσματικότητα - Αειφορία 

• Συνέργεια με τα άλλα Ταμεία και συμπληρωματικότητα με Πυλώνα I 

(ΚΑΠ) 

• Ενιαία - ολοκληρωμένη στρατηγική: 

 

Εθνικό Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής  

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

• Αποκεντρωμένη υλοποίηση ορισμένων μέτρων 

• Χωρική εξειδίκευση των μέτρων/δράσεων στις κατηγορίες αγροτικών 

περιοχών αλλά και βάσει της στόχευσης για διάφορες κατηγορίες 

αγροδιατροφικών προϊόντων 



Στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 

 Χωρική Εξειδίκευση  Εξειδίκευση/Στόχευση σε κατηγορίες 

αγροδιατροφικών προϊόντων 



Προσέγγιση CLLD / LEADER στην Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 

• Ενίσχυση δημιουργίας βραχέων αλυσίδων τοπικών, ποιοτικών επώνυμων 
προϊόντων & ενσωμάτωση τους στο τουριστικό προϊόν σε ορεινές, νησιωτικές 
κ.α. περιοχές 

Ανταγωνιστικότητα 

• Ενίσχυση των δεσμών αγροτικής υπαίθρου & κωμοπόλεων, ειδικά σε σχέση με 
την προστασία της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων 
και του τοπίου και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

Περιβάλλον 

• Προώθηση της βιωσιμότητας, πολυλειτουργικότητας περιοχών με 
προσανατολισμό στον τουρισμό (Βιωματικός τουρισμός) Τουρισμός 

• Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης νέων, γυναικών & ατόμων που πλήττονται 
από την οικονομική κρίση (συμπεριλαμβανομένων δράσεων κοινωνικού 
περιεχομένου & δημιουργία βασικών υπηρεσιών & υποδομών για τον 
πληθυσμό) 

Τοπική Ανάπτυξη-
Κοινωνική διάσταση 

Ενδεικτικά θέματα - δράσεις για υλοποίηση μέσω CLLD - LEADER προσέγγιση: 



Που; Περιοχές CLLD/LEADER 

Αρχικές Παραδοχές:  
1. Εφαρμογή στο σύνολο Αγροτικού 
Χώρου 
(Άρθρο 50 του Κανονισμού Αγροτικής 
Ανάπτυξης) συμπεριλαμβανομένων 
μικρών αστικών κέντρων, όχι μόνο 
ορεινές- μειονεκτικές περιοχές 
 
2. Χρήση Ελάχιστων Κριτηρίων: 
• Πληθυσμιακό κριτήριο: 10 - 150.000 

κάτοικοι (ενδεχόμενο εξαίρεσης 
κατώτατου ορίου για 
αραιοκατοικημένες - νησιωτικές 
περιοχές) 

• Εδαφική συνέχεια / συνοχή (κοινά 
μορφολογικά, περιβαλλοντικά 
κοινωνικά χαρακτηριστικά) 

Ειδικότερα Ζητήματα: 
• Πληθυσμιακό όριο μικρών 

αστικών κέντρων & 
Διοικητική υποδιαίρεση 
(Καλλικράτης) 

• Σχέση αγροτικών περιοχών 
με μικρά αστικά κέντρα - 
περιαστικές περιοχές - 
περιοχές αλιείας 

• Διαφοροποιημένες 
τοπικές στρατηγικές ανά 
περιοχή 



Ποιο Ταμείο/ Πολύ-ταμειακότητα CLLD/ LEADER 

Αρχικές Παραδοχές:  
Πολυταμειακή προσέγγιση: δυνατότητα 
χρήσης περισσότερων του ενός Ταμείου 
(ΕΓΤΑΑ) για την ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη: 
• Την πολυτομεακή & ολοκληρωμένη 

προσέγγιση 
• Τις σχέσεις αστικών και αγροτικών 

περιοχών 
• Τη συμπληρωματικότητα/ 

προσθετικότητα (αποφυγή τεχνητού 
διαχωρισμού) 

• Τη πολύχρονη εμπειρία ΟΤΔ & 
δημοσίων φορέων (π.χ. ΥΠΑΑΤ) στην 
εφαρμογή του Leader, στην 
πολυτομεακή προσέγγιση και σε 
παρεμβάσεις με προσέγγιση από κάτω 
προς τα πάνω (bottom up) 

Ειδικότερα Ζητήματα: 
• Αξιοποίηση εξειδίκευσης και 

στόχευσης κάθε Ταμείου (τι 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί & τι 
όχι από ΕΓΤΑΑ & άλλα Ταμεία, 
θεματική συγκέντρωση κάθε 
Ταμείου) π.χ. ΕΚΤ για δημόσια 
διοίκηση, ΕΤΠΑ για υποδομές 

• Μηχανισμοί συντονισμού, 
συγχρονισμού & εποπτείας 
μεταξύ Ταμείων & αρμόδιων 
φορέων (π.χ. επιλογή 
στρατηγικών, επιλεξιμότητες) 

• Κατανομή πόρων μεταξύ 
Ταμείων Δυνατότητας Χρήσης 
επικεφαλές Ταμείου  



Πως; Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

Αρχικές Παραδοχές:  
Εταιρική Μορφή:  
• 49% ελάχιστο όριο εκπροσώπησης δημοσίου ή 

μιας ενιαίας ομάδας συμφερόντων 
• Ελάχιστα καθήκοντα: Ανάπτυξη ικανότητας, 

εκπόνηση τοπικής στρατηγικής, προκήρυξη & 
επιλογή έργων, παρακολούθηση & αξιολόγηση 

 
Υφιστάμενη Κατάσταση: 
• Υφιστάμενος αριθμός ΟΤΔ = 43 (8 σε 

νησιωτικές περιοχές, 35 σε ηπειρωτική Ελλάδα) 
• Έχουν επιχειρησιακή λειτουργία και δομή 

Ανώνυμης Εταιρείας 
• Διαθέτουν εμπειρία, γιατί έχουν συμμετάσχει 

σε πολλά είδη προγραμμάτων (αγροτική 
ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, κοινωνική 
πολιτική, ερευνητικά προγράμματα) 

Ειδικότερα Ζητήματα: 
• Αναμόρφωση - 

επανακαθορισμός υφιστάμενων 
ομάδων, δημιουργία νέων ΟΤΔ, 
σχέσεις με άλλες ΟΤΔ (π.χ. 
Αλιείας) - Ενδεικτικός αριθμός 
ΟΤΔ 

• Πλαίσιο Οργάνωσης φορέων 
Δημοσίου (βλ. Καλλικράτης) 



Έμφαση θα δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων 
παρεμβάσεων:  

 για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής 
οικονομίας,  

 τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της 
επισκεψιμότητας,  

 στην ενίσχυση της διαφοροποίησης και των ενεργειών συνεργασίας, καθώς και την 
ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων,  

 στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,  

 στη μείωση της κάθε μορφής μετανάστευσης,  

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 



 στην εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,  

 στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών 
ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης και την υποστήριξη των κοινωνικά 
ευάλωτων ομάδων,  

 στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και έργων με σκοπό την βελτίωση της 
διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.  

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 



Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην 
ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.  

 

 Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης. 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων. 

 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 

 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ. 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων: 

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 

 Κατασκευές – διαμορφώσεις κτηρίων & χώρων & εγκαταστάσεων, αγορά μηχανολογικού 
& λοιπού εξοπλισμού,  

 Σχετικές μελέτες, έντυπα, πληροφοριακό υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό), διαφημιστικές 
ενέργειες  



Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την 
επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων: 

  Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), 
αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, 
για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση 
(μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η 
στέγαση υπηρεσιών ή / και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την 
επίδειξη και πώληση τοπικών προϊόντων. 

 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου. 



 Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. 

- δημιουργία έργων για την ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση 
επιφανειακών απορροών όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, 
ομβροδεξαμενές κλπ. καθώς και έργα για την μεταφορά και διανομή του 
ταμιευμένου ύδατος για γεωργική χρήση,  

- δημιουργία έργων που αφορούν κυρίως την βελτίωση – εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (και αντλιοστασίων, δεξαμενών) για τη 
μείωση της απώλειας ύδατος, 

- δημιουργία μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως έργα διευθέτησης 
χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα, και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

 Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών 
αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την 
αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

 Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών. 
 



Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 45 και 46 (όπου έχει 
εφαρμογή) του καν. 1305/2013 και το άρθρο 13 του υπ’ αριθ. 808/2014 εξουσιοδοτικού 
κανονισμού καθώς και των άρθρων 65-71 και του άρθρου 69§3 του καν. 1303/2013. 
 
Μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελεί η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες 
των υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του 
φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α.  εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013). 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 
600.000€ εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, καθώς 
και έργων ύδρευσης στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 
2.000.000€. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€ για δημοσίου χαρακτήρα έργα και το 
ποσό των 100.000€ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα. 



Αναλυτικότερα: 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 
• Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, 

υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

• Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, 
συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

• Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του 
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

• Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 
και αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη 
μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά 
τους. 



Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και 
συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, 
δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την 
εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ.  

• Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η 
αξιοποίηση του διαδικτύου κτλ 

• Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων 
υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση 
που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης. 

• Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που 
καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά 
όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων 
αυτών. 



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

• Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, 
μίσθωση κ.λπ.) 

• Κόστος σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας 

• Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές 
επιβαρύνσεις του δικαιούχου. 

• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Για τις δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών 
δραστηριοτήτων και αποκλειστικά και μόνο για κτίσματα τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακά και διατηρητέα είναι επιλέξιμη η αγορά ή 
επισκευή παλαιού εξοπλισμού. 

• Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών οι οποίες δεν εφαρμόζονται κατά την 
υλοποίηση του έργου. 



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

• Λειτουργικές δαπάνες των δικαιούχων και των έργων (αμοιβές προσωπικού, 
αναλώσιμα κλπ). 

• Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για 
την προσαρμογή τους σε τυχόν απαιτήσεις της δικτύωσης. 

• Δαπάνες συντήρησης των παρεμβάσεων που ενισχύονται. 

• Δαπάνη για τη μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή για το σχέδιο αναβάθμισης. 

• Αγορά οχημάτων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά 
στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπάνες. 

• Προμήθεια εξοπλισμού από χώρες εκτός Ε.Ε., εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
που τεκμηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. 

• Δαπάνες προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

 

 

 



Η ΟΤΔ, βάσει και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, καθορίζει τα κριτήρια 
επιλογής τα οποία ενδεικτικά μπορεί να βασίζονται στις ακόλουθες αρχές: 

 Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων. 

 Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τη δικτύωση και τη συνεργασία. 

 Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες. 

 Έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην ανάπτυξη 
συλλογικών δράσεων με απτά αποτελέσματα. 

 Περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, με έργα φιλικά προς το 
περιβάλλον και με αειφόρο χαρακτήρα. 



 Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

 Υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοι.Σ.Επ.). 

 Έργα που υλοποιούνται από μόνιμους κάτοικους της περιοχής ή από κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες. 

 Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας που 
συμβάλουν στην καθετοποίηση των επιχειρήσεων. 

 Μείωση της ανεργίας. 



 

Προϋπολογισμός παρέμβασης  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να 
ανέλθει μέχρι 600.000€, εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση 
στερεών/υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης, στα οποία ο 
συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000€.  
 
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€ για δημόσιου χαρακτήρα 
έργα και το ποσό των 100.000€ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.  



• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από Δήμαρχο ή Πρόεδρο 
• Τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7 

Yποβάλλονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη μορφή της πρότασης και του υποψήφιου 
επενδυτή. Στο φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να περιληφθεί και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
εκτός από τα επόμενα, το οποίο, κατά την κρίση του υποψήφιου φορέα, τεκμηριώνει την 
πρότασή του. 

Α. Δικαιολογητικά που σχετίζονται με απόδειξη κριτηρίων επιλεξιμότητας  

Ατομικά στοιχεία 

Δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  



Γίνονται αποδεκτά: 
α) Τίτλοι κυριότητας: 
1. Συμβόλαιο πώλησης, 
2. Δωρεά 
3. Γονική παροχή 
4. Δικαστική απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας 
5. α)Κληρονομική διαδοχή 

β) πολυετές μισθωτήριο συμβόλαιο 
γ) Σύμβαση χρησιδανείου 
δ) Σύμβαση παραχώρησης χρήσης 
ε) Προσύμφωνο μεταβίβασης – αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτου, ή 
χρησιδανείου ή παραχώρησης χρήσης και  
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση την κατοχή ή χρήση 
κυρίως στις περιπτώσεις ανυπαρξίας τίτλων για δημόσιες εκτάσεις και για 
πράξεις δημοσίου χαρακτήρα 

Δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 



Δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  

• Καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού 
• ΦΕΚ ορισμού νόμιμου εκπρόσωπου 
• Πίνακας μετόχων / εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την ημερομηνία υποβολής 

ή για Συνεταιρισμούς Πίνακας Μελών 
• Σχέδιο καταστατικού για τις υπό σύσταση εταιρείες με υπογραφές των 

εταίρων και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή των 
απαιτούμενων εγγράφων στο πλαίσιο υποβολής της πρότασης 

• Τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7 
• Αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Στην περίπτωση μετόχων Α.Ε. που 

λαμβάνουν μισθό, τη σχετική εντολή της Γ.Σ. 
• Τελευταίος ισολογισμός, βιβλία 
• Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για υποβολή πρότασης 

Στοιχεία του φορέα της πρότασης 



Στις περιπτώσεις μίσθωσης και εφόσον στην πρόταση προβλέπονται νέες κτιριακές 
εγκαταστάσεις απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης με διάρκεια 
τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία της 1ης δημοσίευσης της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Για λοιπές επενδύσεις 
(βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και προμήθεια εξοπλισμού) απαιτείται 
συμφωνητικό μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης (για επιχειρήσεις), θεωρημένο 
από τη Δ.Ο.Υ, ισχύος τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της 1ης δημοσίευσης 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Σε κάθε 
περίπτωση που το συμφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει 
συνταχθεί συμβολαιογραφικά. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα πρέπει 
να τηρούνται για συμβάσεις χρησιδανείου ή συμβάσεις παραχώρησης χρήσης ή 
προσύμφωνα. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσυμφώνου, κατά την υπογραφή της σύμβασης 
μεταξύ δικαιούχου και ΟΤΔ θα ζητείται η προσκόμιση των οριστικών συμβολαίων 
ιδιοκτησίας ή μίσθωσης (περιπτώσεις α έως και δ ανωτέρω) με τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 

Δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 



Δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  

1. Σήμα λειτουργίας ΕΟΤ για υφιστάμενες επιχειρήσεις τουρισμού 

2. Άδεια λειτουργίας για τις υπόλοιπες υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

Εξασφάλιση νόμιμης λειτουργίας 

Εξασφάλιση μη λύσης και μη πτώχευσης 

• Για φυσικά πρόσωπα: Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε 
πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό (Δείτε Υπεύθυνη Δήλωση 
αρ. 5, παρακάτω) 

• Για Νομικά Πρόσωπα: Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ο υποψήφιος δεν έχει λυθεί, δεν 
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης (Δείτε Υπεύθυνη δήλωση αρ. 5, παρακάτω) 

• Για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μεγαλύτερο της τριετίας υποβάλλεται ο τελευταίος 
ισολογισμός καθώς και ακριβή αντίγραφα των θεωρημένων Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών 
Καθολικών για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών μήνες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία της πρόσκλησης για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην περίπτωση 
εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας προσκομίζεται από τον υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών. 



Δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  

Στοιχεία κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής 

Ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο εντός της περιοχής παρέμβασης 

• Τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης 
• Αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, τομές, κατόψεις και με τη διάταξη του εξοπλισμού) 
• Αδειοδοτήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ιδιωτική συμμετοχή θα καλυφθεί σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της 
επενδυτικής πρότασης. Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται από το 
νόμιμο εκπρόσωπο. Στην περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο είναι υπό σύσταση, η Υπεύθυνη Δήλωση 
υποβάλλεται από το σύνολο των εταίρων. 

Στοιχεία ετοιμότητας υλοποίησης της πρότασης 

• Μελέτες 
• Άδειες (π.χ. έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου από ΕΟΤ, έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από ΕΟΤ, 

έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, άδεια ίδρυσης – εγκατάστασης των εγκαταστάσεων, οικοδομική 
άδεια κ.λ.π) 

• Πρωτοκολλημένες αιτήσεις 



Δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  

Επαγγελματική εμπειρία / εκπαίδευση / κατάρτιση 

Λοιπά στοιχεία επενδυτικού σχεδίου 

• Απόσπασμα χάρτη 1:50.000 της ευρύτερης περιοχής με σημειωμένη τη θέση της προτεινόμενης 
επένδυσης 

• Φωτογραφικό υλικό της θέσης του επενδυτικού σχεδίου, για νέες επιχειρήσεις 
• Φωτογραφικό υλικό της επιχείρησης, για υφιστάμενες 
• Προσφορές (προτιμολόγια) και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) του εξοπλισμού (τουλάχιστον μία 

προσφορά ανά προτεινόμενη δαπάνη). Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού από χώρα εκτός Ε.Ε., 
τεκμηρίωση ότι δεν είναι δυνατή η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού από χώρες της Ε.Ε. Σε 
περίπτωση προμήθειας μηχανημάτων ή εξοπλισμού από «ιδιοκατασκευές», αναλυτική τεχνική περιγραφή 
και αποδεικτικά κατοχύρωσης του συστήματος («πατέντα»). 

• Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΥΠ. Πολιτισμού σε περίπτωση χαρακτηρισμένων 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων 

• Ακριβείς αναλυτικές προμετρήσεις των προτεινόμενων εργασιών. 

• Βεβαιώσεις εργοδότη 
• Κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη επιτηδεύματος 
• Καταστατικό 
• Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 
• Βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ 



Έντυπο συμπλήρωσης  
ιδιωτικής επένδυσης  



Έντυπο συμπλήρωσης  
έργου δημόσιου χαρακτήρα 



 
 
 

Σας ευχαριστώ  
για την προσοχή σας! 


