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ανα 
 

                                                               ειίδα 1 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ 
ΜΔΛΔΣΔ –ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
Η Οκάδα Τνπηθήο Γξάζεο (ΟΤΓ) «Αλαπηπμηαθή Φζηψηηδαο Α.Δ. Ο.Τ.Α.» κεηά απφ είθνζη ηξία (23) έηε επηηπρεκέλεο δηαδξνκήο ζηελ 

Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, θαη εηδηθφηεξα ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη ηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ζπλερίδεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο κέζσ ηεο δηεθδίθεζεο πινπνίεζεο κηαο αθφκα ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζην πιαίζην 

ηεο παξέκβαζεο Π3-77-4.1 «ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔΩ ΣΟΤ LEADER (ΣΑΠΣνΚ – ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ)» ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΣΗ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ( ΚΑΠ) 2023-2027.  

 

Η πνιηηηθή ηεο Τνπηθήο Αλάπηπμεο κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ αλάιπζε αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 8: Πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηννηθνλνκίαο θαη ηεο 

βηψζηκεο δαζνθνκίαο.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ πξνζδηνξίζηεθαλ έμη (6) νκάδεο αλαγθψλ:  

 

• Οκάδα αλαγθψλ 8.1: Δλίζρπζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

• Οκάδα αλαγθψλ 8.2: Σπγθξάηεζε θαη πξνζέιθπζε πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

• Οκάδα αλαγθψλ 8.3: Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

• Οκάδα αλαγθψλ 8.4: Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

• Οκάδα αλαγθψλ 8.5: Πξνψζεζε βηννηθνλνκίαο θαη θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

• Οκάδα αλαγθψλ 8.6: Αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 

Η πείξα έρεη δείμεη φηη ην LEADER απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη κπνξεί λα επηθέξεη 

πξαγκαηηθή δηαθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

Οη βαζηθέο αξρέο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ LEADER είλαη:  

• ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο εζηηαζκέλεο ζηελ πεξηνρή,  

• ε εθ ησλ θάησ πξνο ηα επάλσ (ΒΟΤΤΟΜ UP) ράξαμε ησλ ζηξαηεγηθψλ,  

• νη νινθιεξσκέλεο θαη πνιπηνκεαθέο δξάζεηο,  

• ε δηθηχσζε,  

• ε ζπλεξγαζία,  

• ε θαηλνηνκία.  

 

Η Τνπηθή Σηξαηεγηθή πξνηείλεηαη λα βαζηζηεί γηα άιιε κηα θνξά ζηελ κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ θαη κε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ζηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη χδαηνο, ζε δξάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο βηνηθνλνκίαο, ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ ησλ «Έμππλσλ Υσξηψλ» (Smart Villages) γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

αληηκεηψπηζε ρξφλησλ πξνβιεκάησλ κηθξψλ ππν-πεξηνρψλ ησλ πεξηνρψλ LEADER.  

  

Η επηινγή ησλ Τνπηθψλ Πξνγξακκάησλ LEADER θαη εηδηθφηεξα ε επηινγή ησλ Οκάδσλ Τνπηθήο Γξάζεο, ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο ηνπηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2023-2027 ζα γίλεη ζην πιαίζην ηεο ππ. αξηζκ. 

2545/10-10-2022 (ΦΔΚ 5361/Β/2022) Πξφζθιεζεο Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ ηεο ΔΥΓ Σηξαηεγηθνχ Σρεδηαζκνχ ΚΑΠ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ 22/02/2023.   

Αθνινπζεί ζπλνπηηθά ε παξνπζίαζε ησλ Υπνπαξεκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην λέν Πξφγξακκα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 κε 

πξνηάζεηο εμεηδίθεπζεο απφ ηελ ΟΤΓ.  

Τν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εμεηδηθεπηεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ δηαβνχιεπζεο.  



ανα 
 

                                                               ειίδα 2 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ 
ΜΔΛΔΣΔ –ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

2. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Καηεγνξία 1: Δλδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ κπνξεί λα αλέιζεη άλσ ησλ 300.000€ κε εμαίξεζε ηελ ππν-παξέκβαζε 
1.1 «Δλίζρπζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ» φπνπ ν κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αλέιζεη 
κέρξη ηηο 400.000€. Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο άπισλ πξάμεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ηηο 40.000€.  

Γηθαηνχρνη μπορούν να είναι σθιζηάμενοι ή σπό ζύζηαζη θορείς (θσζικά ή νομικά πρόζωπα) ποσ βάζει καηαζηαηικού ή άλλοσ 
νόμιμοσ εγγράθοσ δραζηηριοποιούνηαι ζηον εν λόγω ηομέα. 

1.1 Δλίζρπζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ 
κνλάδσλ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ γεσξγηθά πξντφληα. Η ελ ιφγσ ππν-παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε κφλν γηα θαηεγνξίεο 
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη απνδεδεηγκέλα ππάξρεη πζηέξεζε ζηνλ κεηαπνηεηηθφ θιάδν απηψλ. Η έληαζε 
ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη έσο ην 65% γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο.  

 
1.2 Δλίζρπζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή κε γεσξγηθψλ πξντφλησλ  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ 
κνλάδσλ παξαγσγήο κε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ γεσξγηθά πξντφληα. Η ππν-παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε κφλν γηα θαηεγνξίεο πξντφλησλ 
πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη απνδεδεηγκέλα ππάξρεη πζηέξεζε ζηνλ κεηαπνηεηηθφ θιάδν απηψλ. Η έληαζε ελίζρπζεο 
θαζνξίδεηαη αλά πεξηνρή βάζεη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ράξηε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ δπλάκεη ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ ή έσο ην 
50% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (de minimis).  

 
1.3 Δλίζρπζε κνλάδσλ ηνπ δαζνθνκηθνχ ηνκέα  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ 
κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ απφ δαζνθνκηθά πξντφληα. Η ελ ιφγσ ππν-παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε κφλν γηα θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη απνδεδεηγκέλα ππάξρεη πζηέξεζε ζηνλ κεηαπνηεηηθφ θιάδν απηψλ. Η έληαζε ελίζρπζεο 
θαζνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ Γεσξγηθφ Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ ή έσο ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (de minimis). 

1.4 Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ 
επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζε άλεξγνπο, 
γπλαίθεο, ΚνηλΣΔπ θαη επηρεηξήζεηο ζε νξεηλέο πεξηνρέο. Η έληαζε ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη αλά πεξηνρή βάζεη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ράξηε 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ δπλάκεη ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ ή έσο ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (de minimis). 

1.5 Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ 
επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ φπσο θαηαιχκαηα, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ινηπέο επηρεηξήζεηο ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη ηδξχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εμππεξέηεζε δηαλπθηέξεπζεο επηζθεπηψλ (θαηαιχκαηα, μελνδνρεία θιπ) είλαη 
επηιέμηκεο κφλν ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Γηα ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ηεο ελ ιφγσ ππν-παξέκβαζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληζρπζνχλ 
δηθαηνχρνη άλεξγνη, γπλαίθεο, ΚνηλΣΔπ θαη επηρεηξήζεηο ζε νξεηλέο πεξηνρέο. Η έληαζε ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη αλά πεξηνρή βάζεη ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ ράξηε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ δπλάκεη ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ ή έσο ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 
(de minimis). 

1.6 Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ  

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ φπσο π.ρ παηδφηνπνη ή γεξνθνκεία. Γηα ην 
ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ηεο ελ ιφγσ ππν-παξέκβαζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληζρπζνχλ δηθαηνχρνη άλεξγνη, γπλαίθεο, ΚνηλΣΔπ θαη 
επηρεηξήζεηο ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Η έληαζε ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη αλά πεξηνρή 
βάζεη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ράξηε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ δπλάκεη ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ ή έσο ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 
1407/2013 (de minimis). 

1.7 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνχ, ελίζρπζε βην-νηθνλνκίαο θαη θπθιηθήο νηθνλνκίαο  

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε επηρεηξήζεσλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ζπζηεκάησλ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Η έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη έσο ην 65% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 
1407/2013 (de minimis) 



ανα 
 

                                                               ειίδα 3 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ 
ΜΔΛΔΣΔ –ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
Καηεγνξία 2: Δθπαίδεπζε ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 
 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε / επηκφξθσζε νκάδσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζε αληηθείκελα ηα νπνία είλαη 
άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππν-παξέκβαζεο επηιέμηκε είλαη θαη ε 
επηκφξθσζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα βαζηθψλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηεο θαηεγνξίαο 
απηήο δελ κπνξεί λα αλέιζεη άλσ ησλ 20.000€ θαη ε έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη έσο ην 100% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 2021/2115 ή ηνπ Καλ. 
(ΔΔ) 1407/2013.  

Δικαιούτοι μπορούν να είναι θορείς ηοσ δημόζιοσ ή ηοσ ιδιωηικού ηομέα ποσ βάζει καηαζηαηικού ή άλλοσ νόμιμοσ εγγράθοσ 
δραζηηριοποιούνηαι ζηον εν λόγω ηομέα.  

Καηεγνξία 3: Δλδπλάκσζε ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ ηζηνχ 

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ ελζσκάησζε 
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ ππν-παξέκβαζε απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ πξάμεσλ κε ηηο 
αληίζηνηρεο δξάζεηο ηνπ ΔΚΤ θαη ηνπ Τακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο δελ κπνξεί λα αλέιζεη άλσ ησλ 400.000 € ή ησλ 20.000€ ζηηο πεξηπηψζεηο άπισλ πξάμεσλ θαη ε έληαζε ελίζρπζεο 
νξίδεηαη έσο ην 100% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 2021/2115 γηα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη γηα βαζηθέο ππεξεζίεο ή ηνπ Γεσξγηθνχ 
Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ γηα πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  
 
Δικαιούτοι μπορούν να είναι ηοπικοί θορείς ηοσ δημόζιοσ ή ηοσ εσρύηεροσ δημοζίοσ ή ζύλλογοι / οργανιζμοί μη κερδοζκοπικού 
ταρακηήρα.  

 

3.1 Δλίζρπζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη άζιεζεο, πνιηηηζηηθά 
θέληξα θ.ιπ.).  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο βαζηθψλ ππεξεζηψλ φπσο παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη άζιεζεο, πνιηηηζηηθά θέληξα θαη ρψξνη πνιπδξαζηεξηνηήησλ 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

 
3.2 Δλίζρπζε βαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ θαη ηελ ελζσκάησζε πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ. 

 

 Καηεγνξία 4: Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ κπνξεί λα αλέιζεη άλσ ησλ 400.000€ ή ησλ 20.000€ ζηηο πεξηπηψζεηο 
άπισλ πξάμεσλ θαη ε έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη έσο ην 100% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 2021/2115 γηα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη γηα 
βαζηθέο ππεξεζίεο ή ηνπ Γεσξγηθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ γηα πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  

Δικαιούτοι μπορούν να είναι ηοπικοί θορείς ηοσ δημόζιοσ ή ηοσ εσρύηεροσ δημοζίοσ ή ζύλλογοι / οργανιζμοί μη κερδοζκοπικού 
ταρακηήρα. 

4.1 Έξγα ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο ηνπηθψλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο φπσο δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο εληφο νηθηζκψλ θαη επηζθεπή θαη 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκφζησλ θηεξίσλ γηα εγθαηάζηαζε ηνπηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.  

 
4.2 Δλίζρπζε ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ αλαςπρήο, αλάπιαζεο, ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο, ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ κηθξήο 

θιίκαθαο φπσο ζεκάλζεηο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πξνβνιή πξνψζεζε πεξηνρψλ θαη πνδειαηηθέο δηαδξνκέο. 

 
Καηεγνξία 5: Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

5.1 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ ή αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηελέξγεηα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηεο ππν-
παξέκβαζεο απηήο δελ κπνξεί λα αλέιζεη άλσ ησλ 20.000€ θαη ε έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη έσο ην 75% δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
1407/2013. 
 Δικαιούτοι μπορούν να είναι ηοπικοί θορείς ηοσ δημόζιοσ ή ηοσ εσρύηεροσ δημοζίοσ, ή ζύλλογοι / οργανιζμοί μη κερδοζκοπικού 
ταρακηήρα. 
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ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ 
ΜΔΛΔΣΔ –ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
5.2 Δλίζρπζε κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ απνθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο. Ο 
κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ κπνξεί λα αλέιζεη άλσ ησλ 400.000€ θαη ηηο 20.000€ γηα άπιεο ελέξγεηεο 
θαη ε έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη έσο ην 100% δπλάκεη ηνπ Γεσξγηθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ γηα πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  
 
Δικαιούτοι μπορούν να είναι ηοπικοί θορείς ηοσ δημόζιοσ ή ηοσ εσρύηεροσ δημοζίοσ, ή ζύλλογοι / οργανιζμοί μη κερδοζκοπικού 
ταρακηήρα, καθώς και θορείς ηοσ Υποσργείοσ Πολιηιζμού & Αθληηιζμού. 

 
Καηεγνξία 6: Πξνζηαζία θαη αλάδεημε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ κπνξεί λα αλέιζεη άλσ ησλ 400.000€ ή ησλ 20.000€ ζηηο πεξηπηψζεηο 
άπισλ πξάμεσλ θαη ε έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη έσο ην 100% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 2021/2115 γηα κε παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη γηα 
βαζηθέο ππεξεζίεο ή ηνπ Γεσξγηθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 γηα πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  

Δικαιούτοι μπορούν να είναι ηοπικοί θορείς ηοσ δημόζιοσ ή ηοσ εσρύηεροσ δημοζίοσ, ή ζύλλογοι / οργανιζμοί μη κερδοζκοπικού 
ταρακηήρα, καθώς και λοιποί αρμόδιοι θορείς και εθελονηικές οργανώζεις εγγεγραμμένες ζηο μηηρώο ηης Γ.Γ.Πολιηικής 
Προζηαζίας. 

6.1 Έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε απηψλ  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε θαη αλάδεημεο θπζηθψλ ηνπίσλ φπσο ζέζεηο ζέαο θιπ. 

6.2 Έξγα πξάζηλσλ ππνδνκψλ “green infrastructure” γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ 
θηλδχλσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο πιεκχξεο θαη ππξθαγηέο, πξνκήζεηεο νρεκάησλ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο 
παξαθνινχζεζεο.  

 
Καηεγνξία 7: Γηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία  

Ο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ κπνξεί λα αλέιζεη άλσ ησλ 40.000€ γηα ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ 
απνθιεηζηηθά ζηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο, θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, θαη ε έληαζε 
ελίζρπζεο νξίδεηαη έσο ην 90% γηα ηελ ππν-παξέκβαζε «Σπλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ» θαη έσο ην 100% γηα ηηο ινηπέο 
ππν-παξεκβάζεηο, δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 2021/2115 ή ηνπ Γεσξγηθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 γηα πξάμεηο 
πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζρέδην ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεη θαη κε άπιεο ελέξγεηεο / 
ππνδνκέο απηέο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ αιιά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηεγνξία πνπ εκπίπηνπλ νη 
ελέξγεηεο απηέο. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο είλαη ηα 3 κέιε. 

7.1 πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε 
θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο, ηελ θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη/ή εκπνξία θνηλψλ πξντφλησλ. Γελ είλαη 
επηιέμηκα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ινηπνί θνξείο πιελ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. Η έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη 
έσο ην 90%. 

7.2 πλεξγαζία κεηαμχ ηνπηθψλ δεκφζησλ ή/θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ή/θαη ΜΚΟ γηα ηελ θνηλσληθή ή / θαη πνιηηηζηηθή ή / θαη 
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, ηελ πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο κείσζεο ζπαηάιεο 
ηξνθίκσλ.  
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηνπηθψλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή ή / θαη πνιηηηζηηθή ή / θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη 

δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο κείσζεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ. Η έληαζε ελίζρπζεο νξίδεηαη έσο ην 100%. 

 
7.3 Έμππλα Υσξηά: ζπλεξγαζία γηα ηελ νιηζηηθή θαη θαηλνηφκν αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ  
Η πνιηηηθή ησλ έμππλσλ ρσξηψλ «Smart Villages» απνηειεί κία λέα πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Σθνπφο ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη ε ζπζπείξσζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε 
δηαρξνληθψλ πξνβιεκάησλ, κέζσ δξάζεσλ νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη κε ηελ «εθ ησλ θάησ πξνο ηα επάλσ» δηαδηθαζία.  
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ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ 
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Σην πιαίζην απηφ επηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπηθψλ ηδησηηθψλ 
θνξέσλ, κε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ηνπηθψλ δεκφζησλ θνξέσλ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζρεδίαζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο 
εζηηαζκέλνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Η ΟΤΓ παξέρεη πιελ ησλ άιισλ ζπκβνπιεπηηθή 
ππνζηήξημε φκσο δελ κπνξεί λα απνηειεί κέινο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο. Τν ζρέδην δξάζεο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξηθά εζηηαζκέλν θαη 
δελ κπνξεί λα αθνξά ζε πεξηνρή κεγαιχηεξε ησλ 10.000 κφληκσλ θαηνίθσλ.  
 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε θνηλσληθή ή / θαη ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη λα πξνβιέπεη δξάζεηο φπσο δξάζεηο 
επξπδσληθφηεηαο, παξαγσγήο ή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, εμππεξέηεζεο ησλ λέσλ ή ησλ 
ειηθησκέλσλ ηεο πεξηνρήο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη άξζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο. Η έληαζε ελίζρπζεο 
νξίδεηαη έσο ην 100%. 

Καηεγνξία 8: Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία  

Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν/ΟΤΓ κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο ε έληαζε ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 2021/2115. Κάζε ππνςήθηα ΟΤΓ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο.  

 

8.1 ρέδηα δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο  
8.2 ρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 
 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθφο πίλαθαο Παξεκβάζεσλ, πνζνζηά επηδφηεζεο, δηθαηνχρνη. 

ΤΠΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΠΡΑΞΔΙ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΤΠΟ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΠΡΑΞΔΙ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ 
ΜΔΓΙΣΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 
Δλδπλάκσζε 
ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνκίαο 

Τθηζηάκελνη ή ππφ 
ζχζηαζε Φνξείο 
(Φπζηθά ή Ννκηθά 
Πξφζσπα) πνπ  

βάζεη 
θαηαζηαηηθνχ ή 
άιινπ λφκηκνπ 

εγγξάθνπ 
δξαζηεξηνπνηνχλη

αη ζηνλ ελ ιφγσ 
ηνκέα 

1.1 

Δλίζρπζε 
κεηαπνηεηηθψλ 

κνλάδσλ γηα ηελ 
παξαγσγή γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ 

Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε 
ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ παξαγσγήο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ γεσξγηθά πξντφληα. Η ελ ιφγσ ππν-παξέκβαζε είλαη 
επηιέμηκε κφλν γηα θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο θαη απνδεδεηγκέλα ππάξρεη πζηέξεζε ζηνλ 
κεηαπνηεηηθφ θιάδν απηψλ. 

Οξίδεηαη έσο  65%  400.000,00 

Ο κέγηζηνο 
πξνυπνινγηζκ

φο άπισλ 
πξάμεσλ 
κπνξεί λα 

αλέιζεη κέρξη 
ηηο 40.000€ 

1.2 

Δλίζρπζε 
κεηαπνηεηηθψλ 

κνλάδσλ γηα ηελ 
παξαγσγή κε 

γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ 

Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε 
ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ παξαγσγήο κε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ γεσξγηθά πξντφληα. Η ελ ιφγσ ππν-παξέκβαζε είλαη 
επηιέμηκε κφλν γηα θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο θαη απνδεδεηγκέλα ππάξρεη πζηέξεζε ζηνλ  
κεηαπνηεηηθφ θιάδν απηψλ. 

Οξίδεηαη ζην 60% βάζεη ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ ράξηε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ή έσο 
ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 

1407/2013 (de minimis) 

300.000,00 

1.3 
Δλίζρπζε κνλάδσλ 
ηνπ δαζνθνκηθνχ 

ηνκέα  

Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε 
ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ απφ 
δαζνθνκηθά πξντφληα. Η ελ ιφγσ ππν-παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε 

κφλν γηα θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή 
παξέκβαζεο θαη απνδεδεηγκέλα ππάξρεη πζηέξεζε ζηνλ 

κεηαπνηεηηθφ θιάδν απηψλ. 

Οξίδεηαη ζην 60% βάζεη ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ ράξηε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ή έσο 
ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 

1407/2013 (de minimis) 

300.000,00 

1.4 

Δλίζρπζε 
επηρεηξήζεσλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, 

ρεηξνηερλίαο θαη 
παξαγσγήο εηδψλ 

κεηά  
ηελ 1ε κεηαπνίεζε 

Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε 
ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο θαη παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε 
κεηαπνίεζε. Γηα ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ηεο ελ ιφγσ ππν-

παξέκβαζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληζρπζνχλ δηθαηνχρνη άλεξγνη, 
γπλαίθεο, ΚνηλΣΔπ θαη επηρεηξήζεηο ζε νξεηλέο πεξηνρέο. 

Οξίδεηαη ζην 60% βάζεη ηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ ράξηε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ή έσο 
ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 

1407/2013 (de minimis) 

300.000,00 

1.5 
Δλίζρπζε 

επηρεηξήζεσλ ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 

Ιδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο κε 
ηαπηφρξνλν εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηδξχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εμππεξέηεζε 
δηαλπθηέξεπζεο επηζθεπηψλ είλαη επηιέμηκεο κφλν ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο. Γηα ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ηεο ελ ιφγσ ππν-παξέκβαζεο 
θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληζρπζνχλ δηθαηνχρνη άλεξγνη, γπλαίθεο, 

ΚνηλΣΔπ θαη επηρεηξήζεηο ζε νξεηλέο πεξηνρέο. 

Οξίδεηαη ζην 60% βάζεη ηνπ  
πεξηθεξεηαθνχ ράξηε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ή 
έσο ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. 
(ΔΔ) 1407/2013 (de minimis) 

300.000,00 

   
1.6 

Δλίζρπζε 
επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ  

Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ φπσο π.ρ 
παηδφηνπνη θαη γεξνθνκεία. Γηα ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ηεο ελ ιφγσ 

ππν-παξέκβαζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληζρπζνχλ δηθαηνχρνη 
άλεξγνη, γπλαίθεο, ΚνηλΣΔπ θαη επηρεηξήζεηο ζε νξεηλέο πεξηνρέο 

θαζψο θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

Οξίδεηαη ζην 60% βάζεη ηνπ  
πεξηθεξεηαθνχ ράξηε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ή 
έσο ην 50% δπλάκεη ηνπ Καλ. 
(ΔΔ) 1407/2013 (de minimis) 

300.000,00 

   
1.7 

Δμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο θαη λεξνχ, 

ελίζρπζε βην-
νηθνλνκίαο θαη 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο 

Οη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε επηρεηξήζεσλ 
κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

θαη ζπζηεκάησλ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Οξίδεηαη έσο ην 65% δπλάκεη 
ηνπ Καλ. (ΔΔ)  

1407/2013 (de minimis) 
300.000,00 

 

 



ανα 
 

                                                               ειίδα 6 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ 
ΜΔΛΔΣΔ –ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

ΤΠΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΠΡΑΞΔΙ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΤΠΟ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΠΡΑΞΔΙ 
ΔΝΣΑΗ 

ΔΝΙΥΤΗ 
ΜΔΓΙΣΟ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

3 

Δλδπλάκσζε 
ηνπ ηνπηθνχ 
θνηλσληθνχ 

ηζηνχ 

Σνπηθνί Φνξείο ηνπ 
Γεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ 

Γεκνζίνπ ή χιινγνη / 
Οξγαληζκνί κε 
θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα 

3.1 

Δλίζρπζε βαζηθψλ 
ππεξεζηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, 
ρψξνη άζιεζεο, πνιηηηζηηθά 

θέληξα θ.ιπ.)  

 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο βαζηθψλ ππεξεζηψλ φπσο 
παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη άζιεζεο, πνιηηηζηηθά θέληξα 
θαη ρψξνη πνιπδξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.  
 

Οξίδεηαη  
έσο ην 100% δπλάκεη 

ηνπ Καλ. (ΔΔ) 
2021/2115 γηα κε 

παξαγσγηθέο 
επελδχζεηο θαη γηα 

βαζηθέο ππεξεζίεο ή 
ηνπ Γεσξγηθνχ 
απαιιαθηηθνχ 

Καλνληζκνχ γηα πξάμεηο 
πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο 

θαλφλεο θξαηηθψλ 
εληζρχζεσλ. 

400.000,00 

20.000€ ζηηο 
πεξηπηψζεηο 

άπισλ 
πξάμεσλ 

3.2 

Δλίζρπζε βαζηθψλ 
ππεξεζηψλ πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηελ θνηλσληθή έληαμε, ηελ  
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ θαη ηελ 

ελζσκάησζε πξνζθχγσλ  
/ κεηαλαζηψλ  

 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ 
ζπκβάινπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

θαη ηελ ελζσκάησζε πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. 
Δηδηθφηεξα απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ πξάμεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο 
δξάζεηο ηνπ ΔΚΤ θαη ηνπ Τακείνπ Αζχινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. 
 

4 

Βειηίσζε 
πνηφηεηαο 

δσήο ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ  

Σνπηθνί Φνξείο ηνπ 
Γεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ 

Γεκνζίνπ ή χιινγνη / 
Οξγαληζκνί κε 
θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα 

4.1 
Έξγα ππνδνκψλ κηθξήο 

θιίκαθαο  

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο ηνπηθψλ ππνδνκψλ κηθξήο 
θιίκαθαο φπσο δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

εληφο νηθηζκψλ θαη επηζθεπή θαη ελεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε δεκφζησλ θηεξίσλ γηα εγθαηάζηαζε 

ηνπηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ. 

Οξίδεηαη ζην  
έσο ην 100% δπλάκεη 

ηνπ Καλ. (ΔΔ) 
2021/2115 γηα κε 

παξαγσγηθέο 
επελδχζεηο θαη γηα 

βαζηθέο ππεξεζίεο ή 
ηνπ Γεσξγηθνχ 
Απαιιαθηηθνχ 

Καλνληζκνχ γηα πξάμεηο 
πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο 

θαλφλεο θξαηηθψλ 
εληζρχζεσλ 

400.000,00 

20.000€ ζηηο 
πεξηπηψζεηο 

άπισλ 
πξάμεσλ 

4.2 

Δλίζρπζε ππεξεζηψλ θαη 
ππνδνκψλ αλαςπρήο, 

αλάπιαζεο, ηνπξηζηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ θαη  

ινηπψλ ππνδνκψλ κηθξήο 
θιίκαθαο 

 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ππνδνκέο 
αλαςπρήο, αλάπιαζεο, ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ινηπψλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο φπσο ζεκάλζεηο, 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πξνβνιή πξνψζεζε πεξηνρψλ 

θαη πνδειαηηθέο δηαδξνκέο.  

5 

Γηαηήξεζε θαη 
βειηίσζε ησλ 
πνιηηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Σνπηθνί Φνξείο ηνπ 
Γεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ 

Γεκνζίνπ, ή χιινγνη / 
Οξγαληζκνί κε 
θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα 

5.1 
Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ ή 
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 

 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηελέξγεηα 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.  
 

Οξίδεηαη έσο ην 75% 
δπλάκεη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
1407/2013 

20.000,00 

  
20.000€ γηα 

άπιεο 
ελέξγεηεο 

Σνπηθνί Φνξείο ηνπ  
Γεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ 

Γεκνζίνπ, ή χιινγνη / 
Οξγαληζκνί κε 
θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα,  
θαζψο θαη θνξείο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & 
Αζιεηηζκνχ 

5.2 

Δλίζρπζε κειεηψλ, 
ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
πνιηηηζκφ θαη ηελ  
απνθαηάζηαζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο  

 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ 

απνθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ησλ 
πνιηηηζηηθψλ ηνπηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο.  

 

Οξίδεηαη έσο ην 100%  
δπλάκεη ηνπ Γεσξγηθνχ 

Απαιιαθηηθνχ 
Καλνληζκνχ γηα πξάμεηο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο 
θαλφλεο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 

400.000,00 

6 

Πξνζηαζία θαη 
αλάδεημε 
θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

Σνπηθνί Φνξείο  
ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ 

επξχηεξνπ Γεκνζίνπ, ή 
χιινγνη / Οξγαληζκνί κε 

θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα, θαζψο θαη 
ινηπνί αξκφδηνη θνξείο 
φπσο ν ΟΦΤΠΔΚΑ θαη 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο 
εγγεγξακκέλεο  

ζην κεηξψν ηεο Γ. Γ. 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

6.1 
Έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε 
ζθνπφ ηελ αλάδεημε απηψλ. 

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο 
θαη ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κειεηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε θαη 
αλάδεημεο θπζηθψλ ηνπίσλ φπσο ζέζεηο ζέαο θιπ. 

Οξίδεηαη 
έσο ην 100% δπλάκεη 

ηνπ Καλ. (ΔΔ) 
2021/2115 γηα κε 

παξαγσγηθέο 
επελδχζεηο θαη γηα 

βαζηθέο ππεξεζίεο ή 
ηνπ Γεσξγηθνχ 
Απαιιαθηηθνχ 

Καλνληζκνχ θαη ηνπ 
Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 

γηα πξάμεηο  
πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο 

θαλφλεο θξαηηθψλ 
εληζρχζεσλ. 

400.000,00 

20.000€ ζηηο 
πεξηπηψζεηο 

άπισλ 
πξάμεσλ 

6.2 

Έξγα πξάζηλσλ 
ππνδνκψλ “green 

infrstructure” γηα ηελ 
πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ  
θηλδχλσλ απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. 

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε 
ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κειεηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ 
θηλδχλσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο 

πιεκχξεο θαη ππξθαγηέο. 

 

 

 

 

 

 

 



ανα 
 

                                                               ειίδα 7 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΣΙΓΑ ΑΔ ΟΣΑ 
ΜΔΛΔΣΔ –ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

ΤΠΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΠΡΑΞΔΙ ΓΗΜΟΙΟΤ / ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΤΠΟ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΠΡΑΞΔΙ 
ΔΝΣΑΗ 

ΔΝΙΥΤΗ 
ΜΔΓΙΣΟ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

2 
Δθπαίδεπζε 

ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ  

 Φνξείο ηνπ 
Γεκφζηνπ ή ηνπ 

Ιδησηηθνχ  
ηνκέα πνπ βάζεη 
θαηαζηαηηθνχ ή 
άιινπ λφκηκνπ 

εγγξάθνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα 

2.1 
Δθπαίδεπζε ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηνλ 1-γελή ηνκέα 

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
θαηάξηηζε / επηκφξθσζε νκάδσλ ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε αληηθείκελα ηα νπνία είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππν-
παξέκβαζεο επηιέμηκε είλαη θαη ε επηκφξθσζε 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα βαζηθψλ 
ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

Οξίδεηαη έσο ην 
100% δπλάκεη 
ηνπ Καλ. (ΔΔ) 

2021/2115 ή ηνπ 
Καλ. (ΔΔ) 
1407/2013 

Γελ κπνξεί λα 
αλέιζεη άλσ ησλ  

20.000€ 
 

2.2 
Δθπαίδεπζε ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηνλ 2-γελή ηνκέα 

2.3 
Δθπαίδεπζε ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηνλ 3-γελή ηνκέα 

7 
Γηθηχσζε θαη 
ζπλεξγαζία  

 Σνπηθέο 
Δπηρεηξήζεηο,                

Σνπηθνί Ιδησηηθνί 
Φνξείο, Σνπηθνί 
Γεκφζηνη Φνξείο   

7.1 
πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
κηθξψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ νκνεηδψλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηε 

δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο, ηελ θνηλή 
ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη ηελ 
αλάπηπμε θαη/ή εκπνξία θνηλψλ πξντφλησλ. Γελ 
είλαη επηιέμηκα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο ζηα νπνία 
ζπκκεηέρνπλ θαη ινηπνί θνξείο πιελ ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Οξίδεηαη έσο ην 
90% 

40.000€ γηα 
ελέξγεηεο πνπ 

αθνξνχλ 
απνθιεηζηηθά 
ζηελ ζχζηαζε 
θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ  
ζπλεξγαηηθνχ 

ζρήκαηνο, 
θαζψο θαη ηελ 
πξνεηνηκαζία 
ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο 

ηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ ην ζρέδην  

ζπλεξγαζίαο 
πεξηιακβάλεη θαη 

κε άπιεο ελέξγεηεο 
/ ππνδνκέο απηέο 

κπνξνχλ λα 
εληζρπζνχλ ζην  

πιαίζην ηεο 
παξνχζαο 

θαηεγνξίαο αιιά κε 
ηνπο πεξηνξηζκνχο 
θαη ηνπο φξνπο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ  
θαηεγνξία πνπ 
εκπίπηνπλ νη 

ελέξγεηεο απηέο. Ο 
ειάρηζηνο αξηζκφο 

ησλ κειψλ ησλ 
ζρεκάησλ  

ζπλεξγαζίαο είλαη 
ηα 3 κέιε 

7.2 

πλεξγαζία κεηαμχ Σνπηθψλ 
Γεκφζησλ ή/θαη Ιδησηηθψλ 
Φνξέσλ ή/θαη ΜΚΟ γηα ηελ 

θνηλσληθή ή / θαη πνιηηηζηηθή ή / 
θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 

θαη αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, ηελ 
πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

θαη ηεο κείσζεο ζπαηάιεο 
ηξνθίκσλ. 

Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηνπηθψλ θνξέσλ κε 

ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 
δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή ή / θαη  

πνιηηηζηηθή ή / θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη 
αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη δξάζεσλ κε 
ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

ηεο κείσζεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ. 

 
Οξίδεηαη έσο ην 
100% δπλάκεη 
ηνπ Καλ. (ΔΔ) 

2021/2115 ή ηνπ 
Γεσξγηθνχ 

Απαιιαθηηθνχ 
Καλνληζκνχ θαη 
ηνπ Καλ. (ΔΔ) 
1407/2013 γηα 
πξάμεηο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηνπο 
θαλφλεο 
θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. 

7.3 
Έμππλα Υσξηά: ζπλεξγαζία γηα 

ηελ νιηζηηθή θαη θαηλνηφκν 
αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ 

 
Δπηιέμηκεο είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ  

ίδξπζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο κε ηε 
ζπκκεηνρή ηνπηθψλ ηδησηηθψλ θνξέσλ, κε ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ηνπηθψλ δεκφζησλ 
θνξέσλ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζρεδίαζε ελφο 
ζρεδίνπ δξάζεο εζηηαζκέλνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνβιεκάησλ ηεο 
πεξηνρήο.  Σηα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, φηαλ απηφ 
θξίλεηαη απαξαίηεην, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Η ΟΤΓ παξέρεη πιελ ησλ 

άιισλ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε φκσο δελ 
κπνξεί λα απνηειεί κέινο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ 

ζρήκαηνο. Τν ζρέδην δξάζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ρσξηθά εζηηαζκέλν θαη δελ κπνξεί λα αθνξά ζε 

πεξηνρή κεγαιχηεξε ησλ 10.000 κφληκσλ 
θαηνίθσλ. Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

αθνινπζεζεί ε «εθ ησλ θάησ πξνο ηα επάλσ» 
δηαδηθαζία, λα πξνβιέπεη δείθηεο εθξνψλ θαη 

πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ θαη 
επηπηψζεσλ, θαη λα έρεη νιηζηηθφ ραξαθηήξα. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε 
θνηλσληθή ή / θαη ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη λα 

πξνβιέπεη δξάζεηο φπσο δξάζεηο 
επξπδσληθφηεηαο, παξαγσγήο ή εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ 
πξνβιεκάησλ, εμππεξέηεζεο ησλ λέσλ ή ησλ 

ειηθησκέλσλ ηεο πεξηνρήο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη άξζε ηεο 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο. 
 

 
Οξίδεηαη έσο ην 
100% δπλάκεη 
ηνπ Καλ. (ΔΔ) 

2021/2115 ή ηνπ 
Γεσξγηθνχ 

Απαιιαθηηθνχ 
Καλνληζκνχ θαη 
ηνπ Καλ. (ΔΔ) 
1407/2013 γηα 
πξάμεηο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηνπο 
θαλφλεο 
θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ 

 

  

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Σν παξφλ δηαλέκεηαη δσξεάλ  


