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Παρακάτω παρατίθενται οι δράσεις δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER 2014-2020 του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» 

του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της 

Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, όπως έχουν διαμορφωθεί έως τώρα από την 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., βάσει της τοπικής στρατηγικής με τίτλο: «Ανατολική 

Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας». 

 

Ενημερωτικά, το Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. «Ανατολική 

Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», εγκρίθηκε 

με συνολική δημόσια δαπάνη 11.700.000€, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ανάμεσα 

σε 31 πολυταμειακά τοπικά προγράμματα και 18 μονοταμειακά (16 από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 2 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 

και Θάλασσας), συνολικού προϋπολογισμού 360,6 εκ. €.  

 

Στην παρούσα χρονική περίοδο, το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER βρίσκεται σε φάση 

αναμόρφωσης, επομένως ενδέχεται μέρος των Τεχνικών Δελτίων (ποσοστά ενίσχυσης, 

ποσά, κτλ) των δράσεων, να τροποποιηθούν.   

 

Συγκεντρωτικά, οι δράσεις αυτές (ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ) παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 
 

 

 



Δράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα 
 

 

ΠΑΑ 2014-2020 

 Κωδικός 

Δράσης 
Τίτλος Δράσης 

Άρθρο 

Καν. (ΕΕ) 

1305/2013 

Αντιστοιχία με 

σχετικό Μέτρο 

ΠΑΑ 2014-20 & 

Καν. 808/2014 

Δικαιούχοι 

Μέγιστο ύψος 

προϋπολογισμού 

ανά επένδυση 
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19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 

εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.  

20 Μ 7.2 ΟΤΑ Α' Βαθμού 
600.000 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 

για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

20 Μ 7.4 ΟΤΑ Α' Βαθμού 
600.000 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 

τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, 

προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

20 Μ 7.4 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Σύλλογοι 

και φορείς 

κερδοσκοπικού και μη 

χαρακτήρα 

600.000 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 20 Μ 7.4 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Σύλλογοι 

και φορείς 

κερδοσκοπικού και μη 

χαρακτήρα 

50.000/100.000 

19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων 

με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 

20 Μ 7.6 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Σύλλογοι 

και φορείς 

κερδοσκοπικού και μη 

χαρακτήρα 

600.000 

1
9
.2

.5
  

Π
α

ρ
εμ

β
ά

σ
ει

ς
 γ

ια
 τ

η
 

β
ελ

τί
ω

σ
η

 υ
π

ο
δ

ο
μ

ώ
ν

 σ
το

ν
 

π
ρ

ω
το

γ
εν

ή
 τ

ο
μ

έα
 

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 17 Μ 4.3.4 ΟΤΑ Α' Βαθμού 
600.000 

19.2.5.2 
Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος 

(εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ)  
17 Μ 4.3.4 ΟΤΑ Α' Βαθμού 

600.000 
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 19.2.6.1 

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές 

και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 
24 Μ 8.3, 8.4 

ιδιώτες και δημόσιοι 

δασοκαλλιεργητές, 

περιβαλλοντικοί και λοιποί 

κρατικοί φορείς, σύλλογοι 

περιβαλλοντικής δράσης, 

ΟΤΑ Α' Βαθμού και 

υπηρεσίες αυτών 

600.000 

19.2.6.2 
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση 

και εμπορία δασικών προϊόντων 
26 Μ 8.6 

ιδιώτες 

δασοκαλλιεργητές, ΟΤΑ 

και ενώσεις αυτών, ΜΜΕ 
600.000 



ΕΠΑλΘ 2014-2020 

 
Κωδικός 

Δράσης 
Τίτλος Δράσης Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Δικαιούχοι 

Μέγιστο ύψος 

προϋπολογισμού 

ανά επένδυση 

Π
Ρ

Ο
ΤΕ

Ρ
Α

ΙΟ
ΤΗ

ΤΑ
 4

.2
 

4.2.4 
Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/  υδατοκαλλιέργειας στη 

βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών  
63.2 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Αλιευτικοί 

& Περιβαλλοντικοί 

Σύλλογοι μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα  

600.000 

4.2.5 
Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (ανάδειξη 

περιοχών, αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας ,κλπ) 
53-56 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Αλιευτικοί 

& Περιβαλλοντικοί 

Σύλλογοι μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα  

600.000 

4.2.6 

Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές 

περιοχές (αποκατάσταση κτηρίων για κοινωφελή χρήση, ανάπλαση 

κοινόχρηστων χώρων κλπ) 

53-56 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Αλιευτικοί 

& Περιβαλλοντικοί 

Σύλλογοι μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα  

600.000 



Νομική Βάση 
 
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για 

το ΠΑΑ και του (ΕΕ) 508/2014 για το ΕΠΑλΘ,  τα οποία αποτελούν την νομική βάση των δράσεων. 

 

 

Άρθρο 17 του (ΕΕ) 1305/2013 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

 

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου καλύπτει τις επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι 

οποίες: 

α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης· 

β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται 

στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας. Το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω 

παράρτημα· 

γ) αφορούν υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή 

της γεωργίας και της δασοπονίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική και 

δασική γη, τον αναδασμό και τη βελτίωση, την παροχή και την εξοικονόμηση ενέργειας και 

υδάτων· ή 

δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών 

και κλιματικών στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται η κατάσταση διατήρησης της βιοποικιλότητας των ειδών και των ενδιαιτημάτων 

καθώς και η ενίσχυση της αξίας ως δημόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται στο Natura 2000 

ή άλλων συστημάτων μεγάλης φυσικής αξίας που καθορίζονται στο πρόγραμμα. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) χορηγείται σε γεωργούς ή ομάδες γεωργών. 

Στις περιπτώσεις επενδύσεων για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα 

κράτη μέλη κατευθύνουν τη στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη βάση της ανάλυσης SWOT 

που πραγματοποιείται σε σχέση με την προτεραιότητα της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 

«ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων 

των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών γεωργικής 

εκμετάλλευσης και της αειφόρου διαχείρισης των δασών». 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά 

στήριξης που προβλέπεται στο παράρτημα II. Τα εν λόγω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν, όσον 

αφορά τους νέους γεωργούς, για τις συλλογικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, και για τα ολοκληρωμένα έργα που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο περισσοτέρων του ενός μέτρων, για τις επενδύσεις σε περιοχές 

με φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 για επενδύσεις που 

συνδέονται με δράσεις στο πλαίσιο των άρθρων 28 και 29 και για τις πράξεις που λαμβάνουν 

στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, 

σύμφωνα με τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα II. Παρ’ όλα αυτά, το 

ανώτατο συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90 %. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία γ) και δ) υπόκειται στα ποσοστά στήριξης που 

προβλέπονται στο παράρτημα II. 

Μπορεί να χορηγείται στήριξη σε νέους γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε 

γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης για τις επενδύσεις, προκειμένου να 

συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές της Ένωσης που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, 

συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ασφάλειας. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να χορηγείται για 24 

μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία εγκατάστασης. 

Αν η νομοθεσία της Ένωσης επιβάλει νέες απαιτήσεις για τους γεωργούς, η ενίσχυση μπορεί να 

χορηγείται για επενδύσεις που αποσκοπούν στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές για 12 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0508&from=EL


μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται δεσμευτικές για τη 

γεωργική εκμετάλλευση. 

 

 

 

Άρθρο 20 του (ΕΕ) 1305/2013 

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 

Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου πρέπει να καλύπτει, ιδίως: 

α) την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δήμων και των 

χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών υπηρεσιών τους, καθώς και σχεδίων 

προστασίας και διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης 

φυσικής αξίας· 

β) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής 

κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

στην εξοικονόμηση ενέργειας· 

γ) την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και 

επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στις 

ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· 

δ) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού, καθώς και 

των σχετικών υποδομών· 

ε) επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και 

τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας· 

στ) μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 

της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με 

υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης· 

ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη μετατροπή κτιρίων 

ή άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή κοντά σε αγροτικούς οικισμούς, με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του 

οικισμού. 

Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής κλίμακας, όπως 

ορίζεται από κάθε κράτος μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα προγράμματα αγροτικής 

ανάπτυξης μπορούν να προβλέπουν ειδικές παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για 

επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, 

παρέχονται σαφή κριτήρια που διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που 

παρέχεται στο πλαίσιο άλλων εργαλείων της Ένωσης. 

Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι σχετικές πράξεις 

υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχέδια για την ανάπτυξη των δήμων και χωριών στις αγροτικές 

περιοχές και των βασικών υπηρεσιών τους, όπου τέτοια σχέδια υφίστανται, και είναι σύμφωνες 

με οποιαδήποτε σχετική στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. 

 

Άρθρο 24 του (ΕΕ) 1305/2013 

Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 

καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

 

Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε ιδιώτες και δημόσιους 

δασοκαλλιεργητές καθώς και σε άλλους φορείς ιδιωτικού δικαίου και κρατικούς φορείς και 

καλύπτει τις δαπάνες για: 

α) τη δημιουργία προστατευτικών υποδομών. Για αντιπυρικές ζώνες, η στήριξη μπορεί να 

καλύπτει επίσης τις ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος συντήρησης. Δεν παρέχεται 



στήριξη για γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί 

γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις· 

β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών 

καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για τη βοσκή ζώων· 

γ) την καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την 

παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών· και 

δ) την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, των ασθενειών, καθώς και των 

καταστροφικών συμβάντων και συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. 

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο κίνδυνος 

εμφάνισης σχετικής ασθένειας πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές αποδείξεις και να 

αναγνωρίζεται από επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς. Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να 

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κατάλογος των ειδών οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα 

φυτά και μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή. 

Οι επιλέξιμες πράξεις είναι σύμφωνες με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζεται 

από τα κράτη μέλη. Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο 

καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την παρουσίαση 

συναφών πληροφοριών από πρόγραμμα διαχείρισης των δασών ή ισοδύναμο μέσο, σύμφωνα 

με την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως ορίσθηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για την 

Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993, στο οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι 

προληπτικοί στόχοι. 

Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη είναι 

επιλέξιμες για στήριξη σχετική με την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 

Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη αναγνώριση από τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε φυσική καταστροφή και ότι η εν 

λόγω καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την 

εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα έχει προκαλέσει την 

καταστροφή τουλάχιστον του 20 % του σχετικού δασικού δυναμικού. 

Δεν παρέχεται στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου για απώλεια εισοδήματος που είναι 

αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του 

συνδυασμού του παρόντος μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέσων στήριξης ή 

καθεστώτων ιδιωτικής ασφάλισης. 

 

Άρθρο 26 του (ΕΕ) 1305/2013 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία 

δασικών προϊόντων 

 

Η στήριξη βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε ιδιώτες 

δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και σε ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ για επενδύσεις ενίσχυσης 

του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, την κινητοποίηση και εμπορία που 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των Αζορών, της 

Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη μπορεί 

επίσης να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ. 

Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή περισσότερες 

εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές 

συγκομιδής που είναι φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους. 

Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται 

σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης, 



Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που καθορίζονται στο παράρτημα II. 

 

 

Άρθρο 53 του (ΕΕ) 508/2014 

Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 

 

1.   Προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη της βιολογικής ή ενεργειακά αποδοτικής 

υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: 

α) τη μετατροπή των συμβατικών παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας σε μεθόδους 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

Συμβουλίου (33) και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 710/2009 της Επιτροπής (34)· 

β)τη συμμετοχή στα συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της 

Ένωσης που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (35). 

2.   Η στήριξη χορηγείται μόνο σε δικαιούχους οι οποίοι δεσμεύονται να συμμετέχουν στο EMAS 

για τουλάχιστον τρία έτη ή να πληρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής για τουλάχιστον 

πέντε έτη. 

3.   Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή αντιστάθμισης για τρία το πολύ έτη κατά την περίοδο της 

μετατροπής της επιχείρησης σε βιολογική παραγωγή ή κατά την προετοιμασία για συμμετοχή στο 

EMAS. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν την εν λόγω αντιστάθμιση βάσει: 

α)της απώλειας εσόδων ή των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 

της μετάβασης από συμβατική σε βιολογική παραγωγή για δράσεις επιλέξιμες βάσει της 

παραγράφου 1 στοιχείο α)· ή 

β)του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή και την προετοιμασία για τη 

συμμετοχή στο EMAS για δράσεις που είναι επιλέξιμες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β). 

 

Άρθρο 54 του (ΕΕ) 508/2014 

Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

 

1. Προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει: 

α)μεθόδους υδατοκαλλιέργειας συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες και 

υποκείμενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από το χαρακτηρισμό των 

περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ· 

β)τη συμμετοχή, σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με αυτή, σε εκτός τόπου διατήρηση 

και αναπαραγωγή υδρόβιων ζώων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατήρησης και 

αποκατάστασης της βιοποικιλότητας που αναπτύσσονται από δημόσιες αρχές ή υπό την 

εποπτεία τους· 

γ)υδατοκαλλιέργειες που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και 

της βιοποικιλότητας, και της διαχείρισης του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας. 

2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αποζημίωσης για 

τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή το διαφυγόν εισόδημα λόγω των απαιτήσεων 

διαχείρισης στις συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ. 

3.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται μόνον εφόσον οι δικαιούχοι 

δεσμεύονται για τουλάχιστον πέντε έτη σε υδατοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις που υπερβαίνουν την 

απλή εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της δράσης 

αποδεικνύονται με εκ των προτέρων εκτίμηση που διενεργείται από αρμόδιους φορείς που 

ορίζονται από το κράτος μέλος, εκτός αν τα περιβαλλοντικά οφέλη της εν λόγω δράσης έχουν 

ήδη αναγνωριστεί. 



4.   Η στήριξη που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) λαμβάνει τη μορφή ετήσιας 

αντιστάθμισης για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και/ή για το διαφυγόν εισόδημα. 

5.   Τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου 

υπόκεινται σε κατάλληλη δημοσιότητα από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119. 

 

Άρθρο 55 του (ΕΕ) 508/2014 

Μέτρα για τη δημόσια υγεία 

 

1.   Το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει την παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την 

προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων όταν η αναστολή αυτή γίνεται 

αποκλειστικά για λόγους δημόσιας υγείας. 

2.   Η στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο εφόσον η αναστολή της συγκομιδής λόγω της μόλυνσης 

των μαλακίων είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της 

παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού, και όταν: 

α) η μόλυνση διαρκεί επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συναπτών μηνών  

ή 

β) η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 25 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οποίο 

υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της εν λόγω επιχείρησης κατά τη διάρκεια των 

τριών ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο ανεστάλη η συγκομιδή. 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 

ειδικούς κανόνες υπολογισμού για τις εταιρείες με λιγότερο από τρία έτη δραστηριότητας. 

3.   Η αντιστάθμιση μπορεί να χορηγείται για μέγιστο διάστημα 12 μηνών καθ' όλη τη διάρκεια της 

περιόδου προγραμματισμού. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παρατείνεται μία 

φορά για 12 επιπλέον μήνες, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες. 

 

Άρθρο 56 του (ΕΕ) 508/2014 

Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων 

 

1.   Προκειμένου να ενισχυθεί η υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων σε επιχειρήσεις 

υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη και τη βιοασφάλεια, το ΕΤΘΑ μπορεί 

να στηρίζει: 

α)τις δαπάνες για τον έλεγχο και την εξάλειψη των νόσων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας 

σύμφωνα με την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου (36),συμπεριλαμβανομένων των 

λειτουργικών δαπανών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο 

σχεδίου εξάλειψης· 

β)την ανάπτυξη γενικών και ανάλογων με το είδος του ζώου βέλτιστων πρακτικών ή κωδίκων 

δεοντολογίας σχετικά με τη βιοασφάλεια ή τις ανάγκες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων στο 

πλαίσιο υδατοκαλλιέργειας· 

γ)τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης της υδατοκαλλιέργειας από τα 

κτηνιατρικά φάρμακα· 

δ)τις κτηνιατρικές ή φαρμακευτικές μελέτες και τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών, σχετικά με κτηνιατρικές νόσους στην υδατοκαλλιέργεια με στόχο την 

προώθηση της κατάλληλης χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων· 

ε)την πρόβλεψη και λειτουργία ομάδων υγειονομικής προστασίας στον τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας όπως αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη· 

στ) την παροχή αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή των 

δραστηριοτήτων τους εξαιτίας εξαιρετικά υψηλής θνησιμότητας, όταν το ποσοστό θνησιμότητας 

υπερβαίνει το 20 % ή όταν οι οφειλόμενες στην αναστολή των δραστηριοτήτων απώλειες 

υπερβαίνουν το 35 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, υπολογιζόμενες βάσει του 

μέσου όρου του κύκλου εργασιών κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους 

κατά το οποίο ανεστάλησαν οι δραστηριότητες. 



2.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) δεν καλύπτει την αγορά κτηνιατρικών 

φαρμάκων. 

3.   Τα αποτελέσματα των μελετών που χρηματοδοτούνται βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) 

αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης υποβολής εκθέσεων και δημοσιότητας από το κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 119. 

4.   Η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

 

Τεχνικά Δελτία ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ 
 
Παρακάτω παρατίθενται οι περιγραφές των τεχνικών δελτίων, τα ποσοστά στήριξης και τα 

μέγιστα ύψη προϋπολογισμών ανά επένδυση. 

 

 

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 
οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.1 

Νομική βάση Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

 Υποδομές μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των αγροτικών περιοχών 
 

Η υποδράση αφορά στη δημιουργία έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας στις αγροτικές 

περιοχές, εντός ορίων οικισμών. Ενδεικτικά τα έργα αφορούν: 

• στην ταμίευση, αξιοποίηση και εξοικονόμηση ύδατος (ύδρευση) καθώς στη μεταφορά και διανομή του 

ταμιευμένου ύδατος (δίκτυα μεταφοράς και διανομής), 

• έργα οδοποιίας εντός οικισμών (διάνοιξη, συντήρηση κτλ) 

 

Εφόσον αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής 
εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων, 
η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 
 

 Ενεργειακή αναβάθμιση/ εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις 

Επίσης, η υποδράση περιλαμβάνει καινοτόμες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις στις υποδομές με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε 

ΟΤΑ Α' βαθμού και τις υπηρεσίες τους και καλύπτουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τα κάτωθι: 

• την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη σταδιακή 

μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτιριακό κέλυφος, κουφώματα, 

περιβάλλοντας χώρος, σύστημα ψύξης/θέρμανσης, φωτισμός, παθητική θέρμανση/ψύξη, φυσικός 

φωτισμός, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αυτοματισμοί και συστήματα BMS, κτλ). 

• την εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά 

συστήματα, ηλιακά συστήματα για ΖΝΧ, καινοτόμα έργα ΑΠΕ) 

Η ένταση της ενίσχυσης, σε περίπτωση που η χρήση των υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία 

χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος, μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Στη περίπτωση υποδομών των οποίων η χρηματοδότηση της κατασκευής ή της αναβάθμισης τους συμβάλλει σε 

τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, η στήριξη και το ποσό 

ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 

επένδυσης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α’ βαθμού και υπηρεσίες αυτών 

Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.4.1 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 



ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του 

περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

30% 

100  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

40% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του 30% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  

30% (της 
μέγιστης 

βαθμολογία
ς) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για 
τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, 
αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.2 

Νομική βάση Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης βασικών υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού όπως π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.α. Η παραπάνω δράση 
γίνεται με έμφαση στην εναλλακτική παροχή των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. εθελοντισμός, κοινωνική 
καινοτομία,). Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και τις υπηρεσίες τους και καλύπτουν τις 
επιλέξιμες δαπάνες για σχετικά μικρής κλίμακας παρεμβάσεις που αφορούν στα εξής: 

 Εξυπηρέτηση πολιτών με έργα βασικών υπηρεσιών (αγροτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί κ.α.) 

 Πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημιουργική απασχόληση και φροντίδα 
ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση δημοτικών/κοινωνικών ιατρείων-φαρμακείων-παντοπωλείων, 
συμβουλευτική υποστήριξης σε γυναίκες – άνεργους, 

 Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αθλητικά κέντρα, , 

 Κέντρα νέων, διαμόρφωση χώρων για δημιουργία τοπικώ/δημοτικών αγορών,  

 Δημιουργία και αναβάθμιση αθλητικών χώρων και υποδομών (γήπεδα, χώροι αθλοπαιδιών, κτλ) 

 Ανάπτυξη αθλητικών υποδοµών για αγωνιστικό αθλητισµό, µαζικό αθλητισµό και αθλητισµό ΑΜΕΑ 

 

Σε περίπτωση που η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και 
δεν αποφέρει κέρδος, η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να 
ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α’ βαθμού και υπηρεσίες αυτών 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.4.2 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότησ

η 
Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου 
της πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

25% 

100  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

25% 

100  

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία 
/ υποδομή στην Τοπική / 
Δημοτική Ενότητα 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 25% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 60  



γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

25% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 

των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  

30% (της 
μέγιστης 

βαθμολογία

ς) 

 

 

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 
υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.3 

Νομική βάση Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών αναψυχής της περιοχής (άλση, 

πάρκα/πλατείες, παιδικές χαρές, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα και, κ.λπ.). Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε ΟΤΑ 

Α’ βαθμού και τις υπηρεσίες τους, σε συλλόγους και φορείς κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και 

καλύπτουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τα παρακάτω ενδεικτικά έργα :  

 Τη δημιουργία πόλων έλξης, με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία και τις παραδοσιακές τέχνες-
επαγγέλματα: προβλέπεται η δημιουργία πόλων έλξης για οργανωμένες και μεμονωμένες περιηγήσεις, 
με σκοπό τη διαμόρφωση των κατάλληλων προορισμών και διαδρομών και την προώθηση των τοπικών 
προϊόντων. 

 Τη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό υποδομών για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια, 
παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε περιοχές της υπαίθρου συμπεριλαμβανομένου συναφούς εξοπλισμού 

(π.χ. εξυπηρέτηση – ασφάλεια – προσβασιμότητα επισκεπτών, πυρόσβεση, αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών). 

 Δράσεις προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών (π.χ. δημιουργία ΤΠΕ 

εφαρμογών και ιστοσελίδων e-τουρισμού, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, 
καταχωρήσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις). 

 Τη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ. 

γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών). 

 Τη σήμανση τοπικών αξιοθέατων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. 



 Τη δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών καθώς και τη δημιουργία υποδομών για 
την εξυπηρέτηση άλλων δραστηριοτήτων της υπαίθρου (αναρρίχηση, MTB κλπ). 

 Έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών κ.α. 

 Έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών 

 

Προτεραιότητα υποδράσης: 

Οι παραπάνω επενδύσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, θα βαθμολογηθούν βάσει της χωροθέτησής τους ως εξής: 

Α. Βαθμολογούνται με 100: Επενδύσεις σε περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, 
Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Ελαφονήσου) και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης). 

Β. Βαθμολογούνται με 50: Επενδύσεις σε περιοχές που αποτελούν Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, 
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  (Δήμος Ανατολικής Μάνης): Λαμβάνουν 50 βαθμούς. 

Γ. Βαθμολογούνται με 0:Στις λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - Μυκηνών, Ερμιονίδας, 

Ναυπλιέων). 

 

Σε περίπτωση που η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και 

δεν αποφέρει κέρδος, η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να 

ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 

μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών ή να μην υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των 

επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. 

 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Σύλλογοι και φορείς κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.4.3 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

20% 

100  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

20% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30  



ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
20% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο 
φορέας που απαιτείται 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Προτεραιότητα υποδράσης (όπως 
αναλύεται στην περιγραφή της 

υποδράσης). 

Σε περιοχές αποθέματος 
βιόσφαιρας και σε περιοχές 
με χαρακτηρισμένα 
Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την 
UNESCO 

20% 

100  

Σε περιοχές που αποτελούν 

Ιδιαίτερες συνεκτικές 
ζώνες ιστορικού, 

πολιτιστικού, 
περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος 

50  

Στις λοιπές περιοχές. 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο 

των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

20% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 

των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του 30% των 
στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  

30% (της 

μέγιστης 
βαθμολογία

ς) 

 

 

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.4 

Νομική βάση Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής, η οποία προβάλλεται 

μέσα από τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε πολλούς οικισμούς (γιορτές ή πανηγύρια 

που είναι αφιερωμένα σε τοπικά παραγόμενα προϊόντα, σε τοπικές παραδόσεις και σε τοπικά ήθη και έθιμα). 

Αποσκοπεί στην υποστήριξη των δικαιούχων της δράσης, για τη συνέχιση και βελτίωση του έργου τους, με την 

ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς. 

Αναλυτικότερα, η υπο-δράση περιλαμβάνει την: 



 ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα και σχετίζονται με τα τοπικά 

προϊόντα, με την παράδοση, με τη λαογραφία, με την ιστορία της περιοχής, με απειλούμενα είδη (είδη 

άγριας πανίδας και χλωρίδας), κτλ 

 διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και προϊόντων, παραδοσιακών 
επαγγελμάτων και καλλιεργειών και λοιπές σχετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από συλλογικούς-
τοπικούς φορείς. 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε ΟΤΑ Α' Βαθμού, σε συλλόγους και φορείς κερδοσκοπικού και μη 

χαρακτήρα. 

Η ένταση της ενίσχυσης, σε περίπτωση που η χρήση των υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία 

χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος, μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Σε διαφορετική περίπτωση το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των επιλέξιμων 

δαπανών ή να μην υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 

επένδυσης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Σύλλογοι και φορείς κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.4.4 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

25% 

100  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

25% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 
κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 5 

25% 

100  

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 10 

  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 30 

  



100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
> 30 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

25% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του 30% των 

στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%  46,5 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   40 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  

40% (της 
μέγιστης 

βαθμολογία
ς) 

 

 

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με 

τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική 
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς 
και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών 
/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου–
μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.5 

Νομική βάση Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά τη στήριξη σε μελέτες και επενδύσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι 

ενισχύσεις χορηγούνται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και τις υπηρεσίες τους, συλλόγους και συλλογικούς φορείς και 
καλύπτουν τις επιλέξιμες δαπάνες για τα παρακάτω ενδεικτικά: 

Για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
 μελέτες καταγραφής εθίμων και σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές,  
 πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης της 

σημασίας που έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης μέσω 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών, 

 προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών, κλπ. 
 δημιουργία εκθετηρίων- συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων κλπ,  
 παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που 

σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά, 

 παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου–μύλοι, γεφύρια κλπ. 

 βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων 
των δαπανών για ψηφιοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες, οι δαπάνες για τη βελτίωση της 
προσπελασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ιδίως, ράμπες και ανελκυστήρες για τα άτομα με 
αναπηρία, ενδείξεις σε γραφή Braille και διαδραστικές εκθέσεις σε μουσεία), και για την προαγωγή της 
πολιτιστικής πολυμορφίας όσον αφορά τις παραστάσεις, τα προγράμματα και τους επισκέπτες. 

Για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς: 
 φυτοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη,  



 μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την προστασία του εδάφους,  
 καθαρισμός – προστασία υδάτινων απορροών,  

 αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και χώρων της υπαίθρου π.χ. χώρων απόρριψης απορριμμάτων,  

 ,  
 έργα υποδομής για τη βελτίωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας,  
 κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων,  
 δημιουργία κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης σε προστατευόμενες περιοχές, ασφάλεια επισκεπτών,   
 καταγραφή ειδών βιοποικιλότητας, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. 

Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: 
 Εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και το τοπικό πληθυσμό 

από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, 
 διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων 
 σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης όπως π.χ. (φυλλάδια, αφίσες, περιοδικά κ.α.) 

 

Προτεραιότητα υποδράσης: 

Οι παραπάνω επενδύσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, θα βαθμολογηθούν βάσει της χωροθέτησής τους ως εξής: 

Α. Βαθμολογούνται με 100: Επενδύσεις σε περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, 

Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Ελαφονήσου) και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης). 

Β. Βαθμολογούνται με 50: Επενδύσεις σε περιοχές που αποτελούν Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, 
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  (Δήμος Ανατολικής Μάνης): Λαμβάνουν 50 βαθμούς. 

Γ. Βαθμολογούνται με 0:Στις λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους - Μυκηνών, Ερμιονίδας, 
Ναυπλιέων). 

 

Η ένταση της ενίσχυσης, σε περίπτωση που η χρήση των υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία 
χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει κέρδος, μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Σε αντίθετη περίπτωση το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, Σύλλογοι και συλλογικούς φορείς. 

Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.4.5 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότη

ση 
Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του 

περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

25% 

100  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

25% 

100  

Δεν έχει συσταθεί ο 

φορέας που απαιτείται 
0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Σε περιοχές αποθέματος 
βιόσφαιρας και σε περιοχές 

25% 100  



Προτεραιότητα υποδράσης (όπως 

αναλύεται στην περιγραφή της 
υποδράσης). 

με χαρακτηρισμένα 

Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την 
UNESCO 

Σε περιοχές που αποτελούν 
Ιδιαίτερες συνεκτικές 

ζώνες ιστορικού, 
πολιτιστικού, 
περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος 

50  

Στις λοιπές περιοχές. 0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

25% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του 30% των 
στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  

30% (της 
μέγιστης 

βαθμολογίας
) 

 

 

Τίτλος Δράσης  Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

Κωδικός Δράσης  19.2.5 

Τίτλος υπο-δράσης  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.5.1 

Νομική βάση Άρθρο 17§1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά σε έργα οδοποιίας για την εξυπηρέτηση των μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων 

ώστε η πρόσβαση σε αυτές να είναι ασφαλής και ανεξάρτητη κλιματολογικών συνθηκών. 

 
Αναλυτικότερα, η υποδράση περιλαμβάνει την: 

 Μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας 

 Χωµατουργικές εργασίες (διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειµάρρων) 

 Τεχνικά έργα (γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις) 

 Στρώση του οδοστρώµατος για την εξασφάλιση της βατότητας συμπεριλαμβανομένης και της 

ασφαλτοτσιµεντόστρωσης 

Οι ανωτέρω ενέργεις μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο μιας πράξης με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η 

πρόσβαση σε τουλάχιστον μία μεταποιητική μονάδα. 

Δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής 

εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που απασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών 

προϊόντων, η  ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α’ βαθμού και υπηρεσίες αυτών 



Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.5.1 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότησ

η 
Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

25% 

100  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις 
ως προς τα απαιτούμενα 
για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεω
ν / αδειών 

25% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεω
ν / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Αριθμός μονάδων μεταποίησης 

που εξυπηρετούνται από την 
υλοποίηση της πράξης 

Εξυπηρετούνται 
περισσότερες από 3 
μονάδες. 

25% 

100  

Εξυπηρετούνται 

περισσότερες από 2 και 
έως 3 μονάδες 

  

Εξυπηρετούνται 
τουλάχιστον 2 μονάδες 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

25% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του 30% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 



ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
  

30% (της 

μέγιστης 
βαθμολογίας) 

 

 

Τίτλος Δράσης  Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

Κωδικός Δράσης  19.2.5 

Τίτλος υπο-δράσης  
Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (εγγειοβελτιωτικά 
έργα, ομβροδεξαμενές κλπ) 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.5.2 

Νομική βάση Άρθρο 17§1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση αφορά στην δημιουργία εγγειοβελτιωτικών 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, 

 για την βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων  

 κατασκευή – εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων και δεξαμενών, ανόρυξη γεωτρήσεων κτλ, καθώς και  

 έργα διευθέτησης χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα, αποξηραντικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής 

προστασίας. 

 

Τα έργα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών. 

 

Για την υλοποίηση των πράξεων θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως προβλέπονται στα Σχέδια 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης.  

 

Δεδομένου ότι αφορά σε στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής 

εκμετάλλευσης, με ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων, 

με την ένταση ενίσχυσης να ανέρχεται έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Επισημαίνεται ότι βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της 
χώρας, η τιμολόγηση του νερού είναι απαραίτητη προϋπόθεση (αιρεσιμότητα) προκειμένου να μπορέσουν να 
προκηρυχθούν νέα έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α βαθμού και υπηρεσίες αυτών 

Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.5.2 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα % 

Μοριοδότη
ση 

Βαθμολογία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Περιγραφή του Έργου 
Εξετάζεται και αξιολογείται η 
σαφήνεια και πληρότητα της 

περιγραφής του έργου. 

Πλήρης και σαφής περιγραφή 
πρότασης. 

25% 

100  

Με ασάφειες ως προς την 
περιγραφή  

50  

Ασαφής πρόταση με 
ελλείψεις δευτερευόντων 
δικαιολογητικών 
τεκμηρίωσης. 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

25% 

100  

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / 
Δημοτική Ενότητα 

0  

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

25% 100  



ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

25% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 
των στόχων που αφορύν 

στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   30 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  

30% (της 
μέγιστης 

βαθμολογί
ας) 

 

 

Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

Κωδικός Δράσης  19.2.6 

Τίτλος υπο-δράσης  
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.6.1  

Νομική βάση Άρθρο 24 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η υποδράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές 

πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά 

συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.  

Οι ενίσχυση χορηγείται σε ιδιώτες, δημόσιους κατόχους δασικών εκμεταλλεύσεων, σε άλλους φορείς 

ιδιωτικού δικαίου, δημόσιους φορείς και σε ενώσεις τους που συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης. 

Επιλέξιμες για ενίσχυση σχετικά με την πρόληψη δασικών πυρκαγιών είναι μόνο δασικές περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως μέσου ή υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας των 

δασών που εκπονούν τα κράτη μέλη.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες για:  

 τη δημιουργία προστατευτικών υποδομών (π.χ. αντιπυρικές ζώνες)  

 τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών  

 την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφικών συμβάντων και συμβάντων καταστροφών,  



 την καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την 

παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. 

Η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει τα έξοδα συντήρησης στην περίπτωση των αντιπυρικών ζωνών. Ωστόσο, δεν 

χορηγείται ενίσχυση για γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί 

γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·  

Στην περίπτωση της αποκατάστασης δασικού δυναμικού, η ενίσχυση υπόκειται στην επίσημη αναγνώριση από 

τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους ότι έχει υπάρξει πυρκαγιά, θεομηνία, δυσμενές κλιματικό 

φαινόμενο ή έχει προκαλέσει την καταστροφή τουλάχιστον του 20% του σχετικού δασικού δυναμικού.  

Δεν χορηγείται ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος λόγω πυρκαγιάς, φυσικής καταστροφής, δυσμενούς 

κλιματικού φαινομένου το οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, άλλου δυσμενούς κλιματικού φαινομένου, 

επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και καταστροφικών συμβάντων.  

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών,  

 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Ιδιώτες και δημόσιοι δασοκαλλιεργητές, περιβαλλοντικοί και λοιποί κρατικοί φορείς, σύλλογοι περιβαλλοντικής 
δράσης, ΟΤΑ Α' Βαθμού και υπηρεσίες αυτών 

Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής 19.2.6.1 
Εξειδίκευση κριτηρίων 

επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότησ

η 
Βαθμολογί

α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 
Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου 
της πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

25% 

100  

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για 
τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

0  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

25% 

100  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 
Υλοποίηση σε κατηγορίες και 
είδος περιοχών σε σχέση και με 
τη σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων πιέσεων 
(περιοχές RAMSAR, NATURA, 

προστατευόμενες περιοχές, 
υγροβιότοποι, κατηγορίες 
γεωργικής δραστηριότητας όπως 
εντατική γεωργία ή λειμώνες και 

Ναι 

25% 

100  

Όχι 0  



άλλες περιοχές με υψηλές πιέσεις 

ασκούμενες από τη γεωργία). 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 
Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 
τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

25% 

100  

Συσχέτιση με το 70% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των 
των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του 30% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

0  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100%   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   40 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  

40% (της 

μέγιστης 
βαθμολογία

ς) 

 

 
! Για τα Τεχνικά Δελτία του ΕΠΑλΘ, παρουσιάζεται μόνο η περιγραφή της κάθε υποδράσης, οι 

δικαιούχοι και τα ανώτερα ποσά χρηματοδότησης, διότι είναι σε διαδικασία αναμόρφωσης. 

 

Τίτλος Δράσης  
Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/  υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών 

Κωδικός Δράσης  4.2.4 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση Άρθρο 30 καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό και υποστήριξη των υποδομών της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και τις υπηρεσίες τους, σε συλλόγους 

και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα για ενέργειες στους 

εξής τομείς: 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων 

 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα 

αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων 

 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια  

 Καινοτομία  

 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας  

 Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης  

 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας  

 

Η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει 

κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 

δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. 

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€ 

 
 



Τίτλος Δράσης  
Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (ανάδειξη περιοχών, 
αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας ,κλπ) 

Κωδικός Δράσης  4.2.5 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση Άρθρο 30 καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής 

δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία, κ.λπ.).  

 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και τις υπηρεσίες τους, σε συλλόγους και φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα για ενέργειες στους εξής τομείς: 

 Δημιουργία θαλάσσιων πάρκων 
 Διευκόλυνση διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος  

 Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της 

φύσης και του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας), κ.λπ. 
 

Η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει 

κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 

δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. 

 

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€ 

 
 

Τίτλος Δράσης  
Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές 
(αποκατάσταση κτηρίων για κοινωφελή χρήση, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

κλπ) 

Κωδικός Δράσης  4.2.6 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση Άρθρα 53-56 του Καν. 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης υποδομών της περιοχής 

(πάρκα/ πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.). 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και τις υπηρεσίες τους, σε συλλόγους και φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα για ενέργειες στους εξής τομείς: 

 Αθλητικά/πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, 

 Βιβλιοθήκες, κέντρα νέων, τοπικές/δημοτικές αγορές 

 Έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, πεζοδρομίων κ.α. 

 Έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών 

 

Η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει 

κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

 

Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 

δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. 

 

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€ 

 

 


