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1. ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ 
ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ «ΕΚ ΣΩΝ ΚΑΣΩ ΠΡΟ ΣΑ 
ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

1.1 Καταγραφι των Ενεργειϊν Διαβοφλευςθσ  
Ο υποψιφιοσ φορζασ για τθν προετοιμαςία τθσ  Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία 

Τοπικϊν Κοινοτιτων προζβει ςτισ ενζργειεσ διαβοφλευςθσ ςφμφωνα με τον Ρίνακα 1.  

 Ρραγματοποιικθκαν δζκα (10) Ενζργειεσ  Γενικισ Ενθμζρωςθσ-Διαβοφλευςθσ με ςυμμετοχι των 

Ο.Τ.Α Αϋ Βακμοφ, ςυλλόγων και ιδιωτϊν, ςε όλουσ τουσ Διμουσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ιτοι 

Κφμθσ-Αλιβερίου, Καρφςτου και Σκφρου. Ρραγματοποιικθκαν επίςθσ αρκετζσ ενζργειεσ 

διαβοφλευςθσ με ςυλλογικοφσ φορείσ για ενςωμάτωςθ των προτάςεϊν τουσ ςτθν Στρατθγικι του 

Τοπικοφ προγράμματοσ και καταγράφθκαν προτάςεισ επενδυτικοφ Ενδιαφζροντοσ Ιδιωτϊν και 

ςυλλογικϊν Φορζων.  Συνοπτικά οι ενζργειεσ Ενθμζρωςθσ και Διαβοφλευςθσ  ζχουν ωσ ακολοφκωσ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Ενεργειϊν Διαβοφλευςθσ 

Ημερομθνία 
διεξαγωγισ  

 

Σόποσ 
διεξαγωγισ  

 

Είδοσ Φορζων που 
ςυμμετείχαν  

 

Αρικμόσ 
ςυμμετεχόντων  

 

Αντικείμενο Διαβοφλευςθσ  

01-06-2016 
Δθμαρχείο 

Κφμθσ-
Αλιβερίου 

Δθμόςιοι Φορείσ 
/Ο.Τ.Α Αϋ Βακμοφ/& 

Ιδιϊτεσ 

14 
Ρροετοιμαςία Στρατθγικισ 

Τοπικισ Ανάπτυξθσ / Επιπζδου 
Λιψθσ Αποφάςεων 

25-6-2016 
Σκφροσ,  

Ξεν.Αμάλκεια 

Ιδιϊτεσ και Δθμόςιοι 
Φορείσ 

Ο.Τ.Α Αϋ Βακμοφ 
29 

Ρροετοιμαςία Στρατθγικισ 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ/Επιπζδου 

Λιψθσ Αποφάςεων 

08-07-2016 
Δθμαρχείο 

Κφμθσ-
Αλιβερίου 

Δθμόςιοι 
Φορείσ/Ο.Τ.Α  Αϋ 
Βακμοφ-Σφλλογοι 

31 
Ενθμζρωςθ Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου και παρουςίαςθ 
του προγράμματοσ 

09-09-2016 
Γραφεία 

ΟΛΝΕ 
Χαλκίδα 

Δθμόςιοι Φορείσ/ 
ΝΡΙΔ 

6 
Ρροετοιμαςία Στρατθγικισ 

Τοπικισ Ανάπτυξθσ 

14-07-2016 
Κάρυςτοσ 

Δθμαρχείο  

Δθμόςιοι Φορείσ 
Ο.Τ.Α Αϋ 

Βακμοφ/Σφλλογοι 
42 

Ενθμζρωςθ Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου και παρουςίαςθ 

του προγράμματοσ 

10-09-2016 Νζα Στφρα   
Συλλογικοί Φορείσ-

Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 
29 

Κακοριςμόσ Στρατθγικισ  
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

10-09-2016 Κφμθ   
Συλλογικοί Φορείσ-

Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 
29 

Κακοριςμόσ Στρατθγικισ  
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

11-09-2016 Κάρυςτοσ  
Συλλογικοί Φορείσ-

Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 
35 

Κακοριςμόσ Στρατθγικισ  
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

11-9-2016  Κριεηά   
Συλλογικοί Φορείσ-

Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 
32 

Κακοριςμόσ Στρατθγικισ  
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 
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12-09-2016 Αλιβζρι 
Συλλογικοί Φορείσ-

Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 
37 

Κακοριςμόσ Στρατθγικισ  
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

 

1.2 Αναλυτικι Περιγραφι των Διαδικαςιϊν Διαβοφλευςθσ  

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Αναλυτικόσ Πίνακασ ανά ενζργεια διαβοφλευςθσ 

Είδοσ ενζργειασ  Διαβοφλευςθ & Ενθμζρωςθ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 01/06/2016-Δθμαρχείο Κφμθσ Αλιβερίου  

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Δθμόςιοι Φορείσ /Ο.Τ.Α Αϋ Βακμοφ/& Ιδιϊτεσ 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΟΣΑ Δθμόςιων ςυμφερόντων 10 

υλλογικοί Φορείσ 
 περιοϋχΜζλθ Δθμοτικϊν 
υμβουλίων 

Δθμόςιων ςυμφερόντων 16 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 3 

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Ρραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ για τθν προετοιμαςία τθσ Στρατθγικισ Τοπικισ 
Ανάπτυξθσ και των διαδικαςιϊν του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων για τθν 
ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου και του 
Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων κακϊσ και τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν 
εντφπων για υποβολι προτάςεων ζργων Δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα. 

 

Είδοσ ενζργειασ Διαβοφλευςθ & Ενθμζρωςθ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 25-6-2016/ Ξενοδοχείο Αμάλκεια- Σκφροσ   

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Ιδιϊτεσ & Δθμόςιοι Φορείσ Ο.Τ.Α 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΟΣΑ Δθμόςιων ςυμφερόντων 7 

υλλογικοί Φορείσ 
 περιοϋχΜζλθ Δθμοτικϊν 
υμβουλίων 

Δθμόςιων ςυμφερόντων 3 

Ιδιϊτεσ  Ιδιωτικϊν Συμφερόντων  17 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 2 

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Ζγινε ενθμζρωςθ για το CLLD/LEADER και για τθν προετοιμαςία τθσ 
Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ και του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων για τθν 
ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου και του 
Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων κακϊσ και τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν 
εντφπων για υποβολι προτάςεων ζργων Δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα. 

  

Είδοσ ενζργειασ  Σφςκεψθ - Ενθμζρωςθ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 25-6-2016/ Δθμαρχείο Σκφρου  

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Τουριςτικόσ ςφλλογοσ, Δίκτυο ποιότθτασ Σκφρου 

 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

υλλογικοί Φορείσ 
 περιοϋχΜζλθ Δθμοτικϊν 
υμβουλίων 

Ιδιωτικϊν Συμφερόντων  5 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμοςίων Συμφερόντων  2 

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Ζγινε ενθμζρωςθ για το CLLD/LEADER και για τθν προετοιμαςία τθσ 
Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ. Κατατζκθκαν προτάςεισ για ενςωμάτωςθ 
αυτϊν ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου. Ζγινε 
ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν εντφπων για υποβολι προτάςεων ζργων 
Δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα. 
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Είδοσ ενζργειασ  Σφςκεψθ - Ενθμζρωςθ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 8-7-2016 / Δθμαρχείο Κφμθσ - Αλιβερίου  

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Ιδιϊτεσ & Δθμόςιοι Φορείσ Ο.Τ.Α 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 31 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

Περιβαλλοντικοί Φορείσ  
ΦοΕκπρόςωποι Διμων 

Δθμόςιων ςυμφερόντων  

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων  

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Σφςκεψθ με φορείσ ΟΤΑ, Ιδιϊτεσ και Συλλογικοφσ φορείσ γιοα τον ςχεδιαςμό 
του Ρρογράμματοσ CLLD/LEADER Νότιασ Εφβοιασ. Ζγινε ενθμζρωςθ για τισ 
προδιαγραφζσ του CLLD/LEADER και για τθν προετοιμαςία τθσ Στρατθγικισ 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ και του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων για τθν ςυμμετοχι 
ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου 

 

Είδοσ ενζργειασ Θμερίδα - Σφςκεψθ Φορζων  

Ημερομθνία διεξαγωγισ 14-7-2016 / Κάρυςτοσ Δθμαρχείο Καρφςτου 
 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Ιδιϊτεσ & Δθμόςιοι Φορείσ Ο.Τ.Α 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 42 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΟΣΑ  Δθμόςιων Συμφερόντων  8 

υλλογικοί Φορείσ  Ιδιωτικϊν Συμφερόντων  15 

Περιβαλλοντικζσ Οργ. 
Λαογραφικοί ςφλλογοι 

Ιδιωτικϊν Συμφερόντων 15 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 4 

 
υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Σφςκεψθ με φορείσ ΟΤΑ, Ιδιϊτεσ και Συλλογικοφσ φορείσ για ενθμζρωςθ του 
Ρρογράμματοσ CLLD/LEADER Νότιασ Εφβοιασ. Ζγινε ενθμζρωςθ για τισ 
προδιαγραφζσ του Ρρογράμματοσ, και για τθν προετοιμαςία τθσ Στρατθγικισ 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ, τθσ δθμιουργίασ του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων για τθν 
ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου 

 

Είδοσ ενζργειασ  Σφςκεψθ  

Ημερομθνία διεξαγωγισ 14-7-2016 / Κάρυςτοσ Δθμαρχείο Καρφςτου 
 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Εκπολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Καρυςτιανϊν Εφβοιασ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 4 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

υλλογικοί Φορείσ  Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 2 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 2 

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Σφςκεψθ με τον Σφλλογο για το ετοιμαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER και για 
τουσ ςτόχουσ και τθν Στρατθγικι. Κατατζκθκαν προτάςεισ με τθν  των ςχετικϊν 
εντφπων για υποβολι προτάςεων ζργων Δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα. 

 

Είδοσ ενζργειασ  Σφςκεψθ  

Ημερομθνία διεξαγωγισ 09-9-2016 / Χαλκίδα / Γραφεία ΟΛΝΕ 
 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Οργανιςμόσ Λιμζνων Εφβοιασ (ΟΛΝΕ ΑΕ) 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 4 
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Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΝΠΙΔ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 2 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 2 

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Σφςκεψθ με τον Οργανιςμό Λιμζνων Νιςου Εφβοιασ (ΟΛΝΕ ΑΕ) για το 
πρόγραμμα CLLD/LEADER και για τουσ ςτόχουσ και τθν Στρατθγικι. 
Κατατζκθκαν προτάςεισ ζργων Δθμόςιου χαρακτιρα ςχετικά με τισ ανάγκεσ των 
αλιευτικϊν και λιμενικϊν εγκατςτάςεων τθσ Νότιασ Εφβοιασ. 

 

Είδοσ ενζργειασ  Ανοικτι Εκδιλωςθ / Κακοριςμόσ Στρατθγικισ Τοπικοφ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 10-9-2016 / Κφμθ, Δθμαρχείο Κφμθσ  

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Συλλογικοί Φορείσ-Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 29 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΟΣΑ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 3 

υλλογικοί Φορείσ  Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 21 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 5 

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Ζγινε εκδιλωςθ για το ετοιμαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, τουσ ςτόχουσ 
και τθν Στρατθγικι. Κατατζκθκαν προτάςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τον 
κακοριςμό τθσ Στρατθγικισ με άξονεσ τθν μεταποίθςθ τθσ αγροτικισ 
παραγωγισ και το Ρεριβάλλον. Συμπλθρϊκθκαν τα ςχετικά ζντυπα εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ.  

 

Είδοσ ενζργειασ  Ανοικτι Εκδιλωςθ / Κακοριςμόσ Στρατθγικισ Τοπικοφ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 10-9-2016 / Νζα Στφρα, Δθμαρχείο Στυραίων  

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Συλλογικοί Φορείσ-Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 29 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΟΣΑ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 1 

υλλογικοί Φορείσ  Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 23 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 5 

 
υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Ζγινε εκδιλωςθ για το ςχεδιαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, τουσ ςτόχουσ 
και τθν Στρατθγικι. Κατατζκθκαν προτάςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τον 
κακοριςμό τθσ Στρατθγικισ με άξονεσ τθν μεταποίθςθ τθσ αγροτικισ 
παραγωγισ και το Ρεριβάλλον. Συμπλθρϊκθκαν τα ςχετικά ζντυπα εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ.  

 

Είδοσ ενζργειασ  Ανοικτι Εκδιλωςθ / Κακοριςμόσ Στρατθγικισ Τοπικοφ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 11/09/2016 / Κάρυςτοσ 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Συλλογικοί Φορείσ-Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 35 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΟΣΑ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 3 

υλλογικοί Φορείσ  Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 27 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 5 



CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου                                                                                             7                 
 

 
υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Ζγινε εκδιλωςθ για το ςχεδιαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, τουσ ςτόχουσ 
και τθν Στρατθγικι. Κατατζκθκαν προτάςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τον 
κακοριςμό τθσ Στρατθγικισ με άξονεσ τθν μεταποίθςθ τθσ αγροτικισ 
παραγωγισ και το Ρεριβάλλον. Συμπλθρϊκθκαν τα ςχετικά ζντυπα 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  

 

Είδοσ ενζργειασ  Σφςκεψθ-Ενθμζρωςθ  

Ημερομθνία διεξαγωγισ 11/09/2016 / Κάρυςτοσ / Δθμαρχείο  

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Σφλλογοσ Εκελοντϊν Δαςοπροςταςίασ και Διάςωςθσ Μαρμαρίου 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 6 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

φλλ.Εκελοντϊν Μαρμαρίου Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 4 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 2 

 
υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Σφςκεψθ με τον Σφλλογο για το ετοιμαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, για 
τουσ ςτόχουσ τθν Στρατθγικι, για τισ επιλζξιμεσ δράςεισ. Κατατζκθκαν 
προτάςεισ με τθν  των ςχετικϊν εντφπων για υποβολι προτάςεων ζργων του 
Συλλόγου και για ζνταξθ αυτϊν ςτο τοπικό πρόγραμμα.  

Είδοσ ενζργειασ  Σφςκεψθ-Ενθμζρωςθ  

Ημερομθνία διεξαγωγισ 11/09/2016 / Κάρυςτοσ / Γραφεία Συλλόγου 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Σφλλογοσ Δυνάμεων Δαςοπροςταςίασ & Διάςωςθσ Καρφςτου 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 7 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

φλλ. Διάςωςθσ Καρφςτου Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 5 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 2 

 
υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Σφςκεψθ με τον Σφλλογο για το ετοιμαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, για 
τουσ ςτόχουσ τθν Στρατθγικι, για τισ επιλζξιμεσ δράςεισ. Κατατζκθκαν 
προτάςεισ με τθν  των ςχετικϊν εντφπων για υποβολι προτάςεων ζργων του 
Συλλόγου και για ζνταξθ  αυτϊν ςτο τοπικό πρόγραμμα.  

 

Είδοσ ενζργειασ  Σφςκεψθ-Ενθμζρωςθ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 11/09/2016 / Κάρυςτοσ / Γραφεία Συλλόγου 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ 
Σφλλογοσ Εκελοντικϊν Δυνάμεων Δαςοπροςταςίασ & Διάςωςθσ 
Στφρων 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 5 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

φλλ. Διάςωςθσ Καρφςτου Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 3 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 2 

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Σφςκεψθ με τον Σφλλογο για το ετοιμαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, για 
τουσ ςτόχουσ τθν Στρατθγικι, για τισ επιλζξιμεσ δράςεισ. Κατατζκθκαν 
προτάςεισ με τθν  των ςχετικϊν εντφπων για υποβολι προτάςεων ζργων του 
Συλλόγου και για ζνταξθ  αυτϊν ςτο τοπικό πρόγραμμα.  

 

Είδοσ ενζργειασ Σφςκεψθ-Ενθμζρωςθ 

Ημερομθνία διεξαγωγισ 11/09/2016 / Κριεηά 
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Ομάδα/εσ ςτόχοσ Εκπολιτιςτικόσ Φιλοκρθςκευτικόσ Σφλλογοσ Καλθμεριάνων 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 8 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

Εκπολιτιςτικόσ φλλογοσ Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 5 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 3 

 
υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Σφςκεψθ με τον Σφλλογο για το ετοιμαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, για 
τουσ ςτόχουσ τθν Στρατθγικι, για τισ επιλζξιμεσ δράςεισ. Κατατζκθκαν 
προτάςεισ με τθν  των ςχετικϊν εντφπων για υποβολι προτάςεων ζργων του 
Συλλόγου και για ζνταξθ αυτϊν ςτο τοπικό πρόγραμμα.  

 

Είδοσ ενζργειασ  Ανοικτι Εκδιλωςθ / Kακοριςμόσ Στρατθγικισ Τοπικοφ Ρρογράμματοσ  

Ημερομθνία διεξαγωγισ 11/9/2016  Κριεηά, Διμου Κφμθσ – Δθμαρχείο  

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Συλλογικοί Φορείσ-Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 32 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΟΣΑ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 4 

υλλογικοί Φορείσ  Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 24 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. 
Εταιρείεσ  

Δθμόςιων ςυμφερόντων 5 

 
υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Ζγινε εκδιλωςθ για το ςχεδιαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, τουσ ςτόχουσ και 
τθν Στρατθγικι. Κατατζκθκαν προτάςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τον 
κακοριςμό τθσ Στρατθγικισ με άξονεσ τθν μεταποίθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ 
και το Ρεριβάλλον. Συμπλθρϊκθκαν ζντυπα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  

 

Είδοσ ενζργειασ  Ανοικτι Εκδιλωςθ / Κακοριςμόσ Στρατθγικισ Τοπικοφ Ρρογράμματοσ  

Ημερομθνία διεξαγωγισ 12/09/2016,  Δθμαρχείο Αλιβερίου  

Ομάδα/εσ ςτόχοσ Συλλογικοί Φορείσ-Ιδιϊτεσ-ΟΤΑ  

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 37 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων υμμετζχοντεσ 

ΟΣΑ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 4 

υλλογικοί Φορείσ  Ιδιωτικϊν ςυμφερόντων 28 

ΑΝΕΒ-ΟΑΕ – Αν. Εταιρείεσ  Δθμόςιων ςυμφερόντων 5 

υμπεράςματα / 
Αποτελζςματα 

Ζγινε εκδιλωςθ για το ςχεδιαηόμενο πρόγραμμα CLLD/LEADER, τουσ ςτόχουσ 
και τθν Στρατθγικι. Κατατζκθκαν προτάςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τον 
κακοριςμό τθσ Στρατθγικισ με άξονεσ τθν μεταποίθςθ τθσ αγροτικισ 
παραγωγισ και το Ρεριβάλλον. Συμπλθρϊκθκαν τα ςχετικά ζντυπα 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  

 

1.3 υνοπτικι Καταγραφι Αποτελεςμάτων  
 

O υποψιφιοσ φορζασ  για τθν προετοιμαςία τθσ Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία 

των Τοπικϊν Κοινοτιτων «CLLD-LEADER Νότιασ Εφβοιασ και Σκφρου» πραγματοποίθςε ςυνολικά 6 

ανοιχτζσ εκδθλϊςεισ ςτουσ τρεισ ΟΤΑ (Διμουσ Σκφρου, Κφμθσ-Αλιβερίου και Καρφςτου), 4 

ςυςκζψεισ ςτουσ ανωτζρω ΟΤΑ και ςτον ΟΛΝΕ ΑΕ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν ςυνολικά 285 άτομα 
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(δθμοςίου και ιδιωτικοφ ενδιαφζροντοσ). Καταγράφθκε, εκτόσ από το ενδιαφζρον των τριϊν 

Διμων για δθμόςια ζργα, επιπλζον 62 αιτιςεισ εκδιλωςθσ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ ιδιωτικοφ 

χαρακτιρα που ακροίηουν ςχζδια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ περίπου 7,5 εκ.ευρϊ και 8 αιτιςεισ 

ςυλλόγων, ενϊ εκδόκθκαν 7 δελτία τφπου.  

Στο παράρτθμα του παρόντοσ τεφχουσ επιςυνάπτονται πρακτικά ςυναντιςεων, ςυνεδριάςεων. 
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2. ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ (SWOT 
ΑΝΑΛΤΗ) 

Με βάςθ τα όςα περιγράφθκαν ςτο τμιμα τθσ ανάλυςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του 

προγράμματοσ (Φάκελοσ Α) ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ περιοχισ, θ ανάλυςθ 

Ρλεονεκτθμάτων / Αδυναμιϊν και Ευκαιριϊν / Απειλϊν (SWOT Ανάλυςθ) ζχει ωσ εξισ: 

Θ ςε μεγάλο βακμό απομόνωςθ τθσ περιοχισ από το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεςκαι τθσ 

υπόλοιπθσ χϊρασ και θ ςτροφι τθσ ςτθν αυτάρκεια, ςε ςυνδυαςμό με το ιδιαίτερο περιβάλλον τθσ, 

τθν κζςθ τθσ και το εξαιρετικό πολιτιςτικό τθσ απόκεμα διαμόρφωςαν μια ιδιαίτερθ ταυτότθτα για 

τθν περιοχι που εφόςον αναδειχκεί και προβλθκεί κατάλλθλα και αξιοποιθκεί με βιϊςιμο τρόπο 

μπορεί να αποτελζςει το κφριο πλεονζκτθμα τθσ.  

Σ’ αυτό ςυντελεί και θ νθςιωτικότθτα τθσ, με ι χωρίσ ειςαγωγικά, και θ επαφι τθσ με τθ κάλαςςα 

που τθσ δίνει ζνα ιδιαίτερο χρϊμα. 

Θ περιοχι διακζτει πλοφτο περιβαλλοντικϊν, ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων οι οποίοι ςε πολφ 

μικρό βακμό μόνο, και κυρίωσ ςτθ Σκφρο, ζχουν αναδειχκεί και ςε μικρότερο αξιοποιθκεί, κακϊσ θ 

τουριςτικι κίνθςθ παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα και εςτιαςμζνθ χωρικά.  

Σ’ αυτοφσ ςυγκαταλζγεται θ φφςθ τθσ περιοχισ, θ πανίδα τθσ, τα τοπία τθσ, θ κζα τθσ ςτο Αιγαίο, οι 

οικιςμοί τθσ, τα ιςτορικά τθσ μνθμεία αλλά και θ ηωντανι τθσ παράδοςθ, οι γιορτζσ, τα πανθγφρια, 

ο πολιτιςμόσ, θ χειροτεχνία, τα τοπικά προϊόντα, θ τοπικι κουηίνα.  

Το περιβάλλον τθσ περιοχισ είναι εξαιρετικό. Το ορεινό τθσ ανάγλυφο και θ κζα του θπειρωτικοφ 

τμιματοσ τθσ ςτθ κάλαςςα τθν κακιςτοφν «μπαλκόνι ςτο Αιγαίο», ενϊ θ Σκφροσ αποτελεί από μόνθ 

τθσ μια ιδιαίτερθ οντότθτα με τον ορεινό τθσ όγκο, τισ πολυάρικμεσ αμμουδιζσ και τθν εξαιρετικι 

ποιότθτα τθσ κάλαςςασ τθσ.  

Στθν περιοχι υπάρχουν μια ςειρά προςτατευόμενεσ περιοχζσ του καταλόγου Natura (λίμνθ Δφςτου, 

ο Κόχυλασ ςτθ Σκφρο, ο ορεινόσ όγκοσ τθσ Κ. Εφβοιασ, θ Ραράκτια Ηϊνθ, το όροσ Πχθ). Θ 

ορνικοπανίδα τθσ περιοχισ, ιδιαίτερα ςτθ λίμνθ Δφςτου, είναι ςθμαντικι λόγω τθσ γεωγραφικισ 

κζςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτουσ διαδρόμουσ των μεταναςτευτικϊν πουλιϊν, ενϊ και θ 

χλωρίδα τθσ παρουςιάηει εξαιρετικό ενδιαφζρον (Πχθ, Δθμοςάρθσ), με τα πλατανοδάςθ τθσ που 

ξεκινοφν από τα ορεινά και καταλιγουν ςτθν ακτογραμμι. Στθ Σκφρο ηει το μοναδικό ςτθν Ευρϊπθ 

Σκυριανό Αλογάκι, όπωσ και θ ενδθμικι ςαφρα. Στθν περιοχι υπάρχουν μια ςειρά ςπιλαια που 

παρουςιάηουν ενδιαφζρον, χωρίσ να ζχουν εκτελεςτεί εργαςίεσ ανάδειξθσ τουσ (Ρεντοκάλθ ςτο 

Μαριλικό, Διατρυπτι ςτθ Γερανιά κ.ά.). Θ περιοχι διακζτει πλικοσ τοπίων φυςικοφ κάλλουσ και 

ωραίουσ οικιςμοφσ, όπωσ το ακρωτιριο Καφθρζασ, οι οικιςμοί τθσ Κφμθσ, θ Πχθ, θ Χϊρα τθσ 

Σκφρου κλπ., οι οποίοι εν μζρει ζχουν χαρακτθριςκεί παραδοςιακοί (χωριά τθσ Κφμθσ, Άγ. Ιωάννθσ, 

Χϊρα Σκφρου).  

Επίςθσ, θ περιοχι διακζτει εξαιρετικό πολιτιςτικό απόκεμα. Θ ιςτορία τθσ διαγράφεται από τουσ 

Ομθρικοφσ χρόνουσ, τθν κλαςςικι αρχαιότθτα, τθν Ενετοκρατία, τθ Βυηαντινι περίοδο, τα νεϊτερα 

χρόνια και τθ ςφγχρονθ ιςτορία. Ρλικοσ αρχαιολογικϊν ςθμείων είναι διάςπαρτα ςε όλθ τθν 

περιοχι (ςτθν Πχθ (Δρακόςπιτα), ςτο Αλιβζρι, ςτο Ρλατανιςτό, ςτθν Κάρυςτο, ςτα Δίςτυα κλπ.), ενϊ 

αντίςτοιχα βυηαντινά (Μονζσ Αγ. Λουκά, Άγ. Νικόλαοσ, Αγ. Θζκλα, Άγ. Γεϊργιοσ ςτθ Σκφρο κλπ.) 

όπωσ και Ενετικά μνθμεία (ο Ρφργοσ ςτο Αυλωνάρι, το Φροφριο ςτθ Σκφρο, το Κοκκινόκαςτρο ςτθν 

Κάρυςτο, το Κάςτρο ςτο Μθλάκι κλπ.) ςυναντϊνται ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ. Θ παράδοςθ και θ λαϊκι 
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τζχνθ ςτθ Σκφρο με τθν ξυλογλυπτικι, τθν κεραμικι, τα ιδιαίτερα κεντιματα τθσ είναι ιδθ γνωςτά 

ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, ενϊ μια ςειρά αξιόλογα μουςεία (μουςείο Φαλτάιτσ (Σκφροσ), το «Σκυριανό 

Σπίτι», το Αρχείο Εγγράφων τθσ Σκφρου, το μουςείο Καρφςτου, το Λαογραφικό Μουςείο Καρφςτου 

κλπ.) φροντίηουν να διατθρθκεί ηωντανι και να προβλθκεί ςτουσ επιςκζπτεσ. Αλλά και θ ηωντανι 

παράδοςθ παρουςιάηει εξαιρετικό ενδιαφζρον. Το πλικοσ γιορτϊν και πανθγυριϊν ςε όλθ τθν 

περιοχι (το Καρναβάλι τθσ Σκφρου, ςτθν Κάρυςτο θ γιορτι του Κραςιοφ, θ γιορτι του Τςίπουρου 

κ.ά.) προςδίδει ηωντάνια και αυκεντικότθτα ςτθν περιοχι. Αντίςτοιχα ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

παρουςιάηει και θ τοπικι κουηίνα, με τισ κατά τόπουσ αποχρϊςεισ τθσ (ςτθ Σκφρο, ςτθν Κάρυςτο, 

ςτα Άργουρα κλπ.).   

Θ τοπικι παραγωγι, δομθμζνθ ςε μικρι κλίμακα εκμεταλλεφςεων και μεταποιθτικϊν μονάδων, ςτθ 

λογικι τθσ αυτάρκειασ, προςφζρει πλοφτο ποιοτικϊν προϊόντων και γεφςεων. Τα αλιεφματα, τα 

όςτρακα, τα λαχανικά, τα φροφτα, οι ελιζσ, το λάδι, αλλά και το αιγοπρόβειο κρζασ και τα 

τυροκομικά διατθροφν ακόμθ τθν αυκεντικι τουσ γεφςθ και ποιότθτα. Κάποια από τα προϊόντα 

ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί (ςφκα Κφμθσ), κάποια άλλα είναι αναγνωρίςιμα, κάποια άλλα  βρίςκονται 

ςτθ διαδικαςία να πιςτοποιθκοφν (κατςικάκι Καρφςτου) δθμιουργϊντασ βάςεισ 

ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν αγορά. Αλλά και οι 17 μονάδεσ ιχκυοκαλλιζργειασ που λειτουργοφν ςτθν 

περιοχι, παρά τα προβλιματα του κλάδου αυτιν τθν περίοδο, δθμιουργοφν μια ςθμαντικι 

παραγωγικι βάςθ για ζνα κομμάτι του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Δεν είναι ζτςι τυχαίο το τουριςτικό 

ενδιαφζρον και το ενδιαφζρον για δεφτερθ κατοικία που εκδθλϊνεται, κυρίωσ ςτουσ κατοίκουσ τθσ 

Ακινασ, για τθν περιοχι, με ςθμαντικότερο αυτό για τθ Σκφρο, ιδιαίτερα μετά τθν ζναρξθ τθσ 

αεροπορικισ ςφνδεςθσ τθσ με τθν Ακινα.  

Σθμαντικοί επίςθσ και οι ορυκτοί πόροι τθσ περιοχισ, πζραν του λιγνίτθ ςτο Αλιβζρι, με 

γνωςτότερουσ τθν ςχιςτολικικι πλάκα τθσ Καρφςτου και τα μάρμαρα.  

Από τθν άλλθ, ωςτόςο, πολλά τα προβλιματα και οι προκλιςεισ για τθν περιοχι. Θ μικρι τθσ 

παραγωγικι κλίμακα, οι χαμθλζσ οικονομικζσ τθσ επιδόςεισ και θ απομόνωςθ τθσ από τθν υπόλοιπθ 

χϊρα ςυςςϊρευςαν πλικοσ προβλθμάτων που φζρνουν τθν περιοχι ςε ςθμείο καμπισ. Θ ζλλειψθ 

υποδομϊν, ςε όλα ςχεδόν τα επίπεδα, οι δυςκολίεσ πρόςβαςθσ ςτα μεγαλφτερα αςτικά κζντρα, θ 

απομόνωςθ ζχουν οδθγιςει ςθμαντικό μζροσ του πλθκυςμοφ, ειδικά του νζου, ςε ζξοδο. Θ 

δθμογραφικι πυραμίδα απειλείται με κατάρρευςθ, δεν υπάρχει νζο δυναμικό για να ςυνεχίςει τισ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, ιδιαίτερα ςτον Α’ γενι τομζα, το εκπαιδευμζνο δυναμικό 

μεταναςτεφει. Οι καλλιζργειεσ, τόςο ςε αρικμό όςο και ςε ζκταςθ, ζχουν υποςτεί κατακόρυφθ 

μείωςθ, αντίςτοιχα και το εκτρεφόμενο ηωικό κεφάλαιο. Θ οικονομικι κρίςθ τθσ χϊρασ απλά όξυνε 

τα προβλιματα ςε μια περιοχι που ζτςι κι αλλιϊσ βριςκόταν ςε κρίςθ. 

Αλλά και ςτον αλιευτικό τομζα θ κατάςταςθ δεν είναι ευοίωνθ, κακϊσ ςθμαντικό μζροσ του 

πλθκυςμοφ βλζπει ςτθν αλιεία μια ευκαιρία επιβίωςθσ. Θ αφξθςθ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ 

μεγάλωςε τισ πιζςεισ ςτο περιβάλλον, θ ζλλειψθ βιϊςιμων αλιευτικϊν πρακτικϊν οδιγθςε ςε 

ςοβαρι μείωςθ των ιχκυαποκεμάτων και ςε υποβάκμιςθ των αλιευτικϊν πεδίων. Ακόμθ και ςτον 

χϊρο των ιχκυοκαλλιεργειϊν, τα διαρκρωτικά προβλιματα του κλάδου ςε ςυνδυαςμό και με τισ 

δυςκολίεσ χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων ζχουν δθμιουργιςει ςθμαντικά προβλιματα για τισ 

δραςτθριοποιοφμενεσ μονάδεσ.  

Εξαίρεςθ, ωςτόςο, ςε όλα αυτά αποτελεί θ Σκφροσ, που παρά τθ (διπλι) νθςιωτικότθτα τθσ, 

ιδιαίτερα μετά τθν αεροπορικι τθσ ςφνδεςθ με τθν Ακινα, ζχει κατορκϊςει να αναςτρζψει τισ 

τάςεισ και να αντιςτρζψει τουσ δθμογραφικοφσ και οικονομικοφσ δείκτεσ. 
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Από τθν παραπάνω περιγραφι τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι ζγιναν εμφανείσ οι 

ζντονεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει αυτι. Ππωσ περιγράφθκε, θ περιοχι διακζτει εξαιρετικά 

πλεονεκτιματα, αλλά και πολφ ζντονα προβλιματα. Τα χαρακτθριςτικά τθσ ςκιαγραφοφν τόπο 

ιδιαίτερου οικοτουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ και θ γεωγραφικι τθσ κζςθ ενιςχφει αυτιν τθν 

προοπτικι. Για να επιτευχκεί ωςτόςο αυτό απαιτοφνται μια ςειρά προχποκζςεισ ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα τθσ περιοχισ και να τοποκετθκοφν οι βάςεισ για τθν ανάκαμψθ τθσ. Θ 

οικονομικι κρίςθ τθσ χϊρασ ςίγουρα δεν αποτελεί τθν ευνοϊκότερθ ςυγκυρία, θ εφαρμογι, ωςτόςο, 

μιασ ςειράσ αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων μεγάλθσ κλίμακασ (ΡΕΡ, ΡΑΑ, ΕΣΡΑ, ΕΡΑλΘ και φυςικά το 

ίδιο το LEADER ΤΑΡΤΟΚ) διαμορφϊνουν μια ιςχυρι εργαλειοκικθ για τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ τθσ 

πρόκλθςθσ.  

Στθ ςυνζχεια, ςτον πίνακα που ακολουκεί, παρατίκενται αναλυτικά τα πλεονεκτιματα και τα 

αςκενι ςθμεία τθσ περιοχισ, όπωσ και οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ που αντιμετωπίηει για τθν 

ανάπτυξθ τθσ.  

 

SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ (Strengths) ΑΔΤΝΑΜΙΕ (Weaknesses) 

Γενικά 

 Θ ταυτότθτα τθσ περιοχισ 

 Το περιβάλλον τθσ - ςφηευξθ θπειρωτικισ χϊρασ 
και νθςιωτικισ περιοχισ 

 Ο πολιτιςμόσ τθσ 

 Τα προϊόντα τθσ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιβάλλον 

 Το νθςιωτικό χρϊμα τθσ περιοχισ με τθν 
εξαιρετικι κζα ςτο Αιγαίο 

 Θ Σκφροσ  

 Θ χλωρίδα και θ πανίδα τθσ (το Σκυριανό άλογο, θ 
ενδθμικι ςαφρα, τα πλατανοδάςθ, θ 
ορνικοπανίδα, , θ Πχθ, ο Δθμοςάρθσ) 

 Οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ (λίμνθ Δφςτου, 
Κόχυλασ, ορεινόσ όγκοσ Κ. Εφβοιασ και Ραράκτια 
Ηϊνθ, θ Πχθ) 

 Οι παραδοςιακοί οικιςμοί (ο Άγ. Ιωάννθσ, θ Χϊρα 

Γενικά 

 Θ ζλλειψθ ενιαίασ παρουςίασ τθσ περιοχισ 
ςτθν αγορά 

 Οι δυςκολίεσ ςτθν προςπελαςιμότθτα τθσ 
περιοχισ  

 Το ορεινό του εδάφουσ 

 Θ νθςιωτικότθτά τθσ 

 Οι ελλιπείσ υποδομζσ 

 Θ οικονομικι κρίςθ τθσ χϊρασ 

 
Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Θ πλθκυςμιακι εγκατάλειψθ τθσ περιοχισ  

 Θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ και θ 
δθμογραφικι τθσ κατάρρευςθσ 

 Θ ζξοδοσ του πλθκυςμοφ από τον 
πρωτογενι τομζα 

 Το χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο  
 
 

Περιβάλλον 

 Το ορεινό ανάγλυφο του εδάφουσ 

 Ζλλειψθ αξιοποίθςθσ – ανάδειξθσ τθσ 
ορεινισ περιοχισ (με εναλλακτικό 
τουριςμό κλπ) 

 Θ ςθμειακι ρφπανςθ εδάφουσ και 
υδροφόρου ορίηοντα από γεωργικζσ 
ειςροζσ και κτθνοτροφικζσ 
δραςτθριότθτεσ, αλλά και από τισ μονάδεσ 
αγροτικισ μεταποίθςθσ (ελαιοτριβεία, 
τυροκομεία κλπ.) 
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τθσ Σκφρου,ο Ρφργοσ και θ Ελαία ςτθν Κφμθ, το 
Αυλωνάρι) 

 Το ακρωτιρι Καφθρζασ 

 Τα ςπιλαια (Ρεντοκάλθ - Μαριλικό, Διατρυπτι - 
Γερανιά) 

 
 
 
 
Πολιτιςμόσ 

 Θ μακρά ιςτορία τθσ περιοχισ (από τα Ομθρικά 
χρόνια μζχρι τθ ςφγχρονθ περίοδο) 

 Το πλικοσ των αρχαιολογικϊν μνθμείων  (ο 
προϊςτορικόσ οικιςμόσ ςτο Αλιβζρι, θ Δρακόςπιτα, 
το υδραγωγείο ςτθν Κάτω Κουμπιά, τα λατομεία 
ςτον Αετό, οι Ρφργοι ςτα Δίςτυα κ.ά) 

 Τα βυηαντινά μνθμεία και οι μονζσ (ο Άγιοσ 
Λουκάσ ςτθν Κφμθ, ο Άγιοσ Νικόλαοσ, θ Αγία 
Τριάδα, θ Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου ςτουσ 
Λενωςαίουσ, θ Αγία Θζκλα, ο Αγ. Γεϊργιοσ ςτθ 
Σκφρο κλπ.) 

 Τα ιςτορικά μνθμεία  (το Κοκκινόκαςτρο, το 
Ραλαιόκαςτρο, ο Ρφργοσ ςτο Αυλωνάρι, τα τείχθ 
ςτον Ραλιόπυργο, το Φροφριο τθσ Σκφρου κλπ.) 

 Θ μοναδικι παράδοςθ τθσ Σκφρου (θ λαϊκι τθσ 
τζχνθ, θ ξυλογλυπτικι, θ κεραμικι, θ κεντθτικι) 

 Τα μουςεία τθσ περιοχισ (το μουςείο τθσ Σκφρου, 
το μουςείο Φαλτάιτσ , το «Σκυριανό Σπίτι», το 
Αρχείο Εγγράφων Σκφρου, το μουςείο τθσ 
Καρφςτου, το Λαογραφικό Μουςείο Καρφςτου) 

 Τα πανθγφρια, οι γιορτζσ ςε όλθ τθν περιοχι, όλο 
τον χρόνο (το Καρναβάλι τθσ Σκφρου, θ γιορτι 
κραςιοφ ςτθν Κάρυςτο, θ γιορτι του τςίπουρου 
ςτον Ρολυπόταμο) 

 Θ αρβανίτικθ γλϊςςα,  θ επικοινωνία με 
ςφυρίγματα ςτον Καφθρζα  

 Οι πλοφςιεσ πολιτιςτικζσ ςυλλογζσ  
 

Οικονομία 

 Θ αυτάρκεια τθσ περιοχισ ςε αγροτικά και 
αλιευτικά προϊόντα 

 Θ μικρι κλίμακα των επιχειριςεων 

 Τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα (τα ςφκα τθσ Κφμθσ 
(ΡΟΡ), τα πεπόνια, το κατςικάκι Καρφςτου, το 
κεφαλοτφρι τθσ Σκφρου, το λάδι, το κραςί τθσ 
Καρφςτου, το μζλι, τα αλιεφματα, τα όςτρακα 
κ.ά.) 

 Οι ιχκυοκαλλιζργειεσ (17 μονάδεσ) 

 Θ τοπικι κουηίνα 

 Θ δυναμικι του τουριςμοφ ςτθ Σκφρο 

 Οι επιπτϊςεισ τθσ εξορυκτικισ 
δραςτθριότθτασ 

 Οι καταςτροφικζσ πυρκαγιζσ και θ ςυχνι 
ζκκεςθ τθσ περιοχισ ςε φυςικζσ 
καταςτροφζσ 

 Θ υπερβόςκθςθ τθσ χλωρίδασ 

 Θ υφαλμφρωςθ του υδροφόρου ορίηοντα 

 Θ υποβάκμιςθ των αλιευτικϊν πεδίων 
 

Πολιτιςμόσ 

 Οι ελλείψεισ ςτθν ανάδειξθ των χϊρων, 
των μνθμείων πολιτιςμοφ 

 Ελλείψεισ ςτθν ανάδειξθ τθσ 
«καλαςςινισ» ταυτότθτασ τθσ περιοχισ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οικονομία 

 Τα ςθμαντικά διαρκρωτικά προβλιματα 
του αγροτικοφ τομζα ςτθν περιοχι (πολφ 
μικρόσ κλιροσ, ζλλειψθ υποδομϊν, 
ζλλειψθ αρδευόμενων εκτάςεων,   άρνθςθ 
πλθκυςμοφ να ειςζλκει ςτθν κτθνοτροφία 
κλπ.) 

 Θ εγκατάλειψθ του αγροτικοφ και του 
κτθνοτροφικοφ τομζα από τον πλθκυςμό 
(μείωςθ εκμεταλλεφςεων, 
καλλιεργουμζνων εκτάςεων, ηωικοφ 
κεφαλαίου, παραγωγισ)  
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 Οι μικρζσ μονάδεσ μεταποίθςθσ κατανεμθμζνεσ 
ςε όλθ τθν περιοχι  

 Τα ορυκτά (τα μάρμαρα, θ πλάκα Καρφςτου) 

 Το ενδιαφζρον για τθν περιοχι ωσ τουριςτικόσ 
προοριςμόσ και τόποσ δεφτερθσ κατοικίασ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θζςη και Υποδομζσ  

 Θ γειτνίαςθ τθσ με το μεγαλφτερο οικονομικό και 
πλθκυςμιακό κζντρο τθσ Ελλάδασ (Λεκανοπζδιο 
Αττικισ) 

 Τα πολλά ςθμεία πρόςβαςθσ ςτθν περιοχι από 
τθν Αττικι και με πολλαπλά μζςα  

 Θ εγγφτθτα ςτον ΡΑΘΕ και ςτο ςιδθροδρομικό 
δίκτυο (Χαλκίδα) 

 Θ αεροπορικι ςφνδεςθ τθσ Σκφρου με τθν Ακινα 

 Θ εγκατάλειψθ των ορεινϊν οικιςμϊν και 
των αγροτικϊν αςχολιϊν από τουσ 
κατοίκουσ τουσ  

 Θ ζλλειψθ εκςυγχρονιςμοφ ςτο ςφνολο 
του αγροτικοφ τομζα  

 Ο χαμθλόσ βακμόσ μεταποίθςθσ των 
αγροτικϊν προϊόντων και το χαμθλό 
επίπεδο των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων 
(μικρζσ – πολφ μικρζσ, οικογενειακισ 
μορφισ) 

 Θ ζλλειψθ ςφνδεςθσ τθσ αγροτικισ 
μεταποίθςθσ με τθν τοπικι παραγωγι  

 Θ μεγάλθ αφξθςθ τθσ εραςιτεχνικισ 
αλιείασ  

 Ο γθραςμζνοσ αλιευτικόσ ςτόλοσ 
(>27ετϊν) 

 Θ μθ ορκολογικι διαχείριςθ των 
αλιευτικϊν πόρων με ςφγχρονα μζςα και θ 
μείωςθ των ιχκυοαποκεμάτων 

 Θ ζλλειψθ αλιευτικϊν ςυνεταιριςμϊν  

 Θ ζλλειψθ μονάδων τυποποίθςθσ και 
επεξεργαςίασ των αλιευμάτων  

 
Θζςη  

 Θ δφςκολθ προςβαςιμότθτα ςτθν περιοχι 
λόγω κακοφ οδικοφ δικτφου (ςτενόσ 
δρόμοσ, κακι βατότθτα)  

 Θ ςχετικά μεγάλθ απόςταςθ τθσ από τα 
τοπικά αςτικά κζντρα (Δ. Κφμθσ – 
Αλιβερίου 50χλμ από Χαλκίδα, Καφθρζασ 
180χλμ, Σκφροσ 24 μίλια από Κφμθ, και 
Κφμθ 85χλμ από Χαλκίδα)  

ΕΤΚΑΙΡΙΕ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕ (Threats) 

 Θ αφξθςθ του τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ και του 
ενδιαφζροντοσ για δεφτερθ κατοικία ςτθν 
περιοχι 

 Θ αεροπορικι ςφνδεςθ τθσ Σκφρου με τθν Ακινα 

 Θ ανάκαμψθ του τουριςμοφ και τθσ οικονομίασ 
τθσ Σκφρου 

 Θ αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ του εγχϊριου και 
Ευρωπαϊκοφ πλθκυςμοφ για το φυςικό 
περιβάλλον 

 Θ διαφοροποίθςθ των Τουριςτικϊν Ρροτφπων και 
θ αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ τουριςτικισ 
αγοράσ για εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ 

 Θ ψιφιςθ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου για τον 
αλιευτικό τουριςμό, οινοτουριςμό κλπ. 

 Θ ςφμπτωςθ τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ 
εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ 
(ςτρατθγικι RIS 3) με τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ 

 Θ ςυνζχιςθ και θ ενδεχόμενθ επιδείνωςθ 
τθσ οικονομικισ κρίςθσ και θ αδυναμία 
υπζρβαςθσ των αναςτολϊν που 
δθμιουργεί  

 Θ αδυναμία πρόςβαςθσ ςε τραπεηικι 
χρθματοδότθςθ για τισ επενδφςεισ 

 Ενδεχόμενο μικρό επενδυτικό ενδιαφζρον 
από τθν τοπικι κοινότθτα για μόχλευςθ 
τθσ τοπικισ οικονομίασ 
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και ςτοχοκετιςεισ τθσ περιοχισ (τουριςμόσ 
εμπειρίασ, ανταγωνιςτικότθτα αγροδιατροφικοφ 
τομζα κλπ.) 

 Θ ςφμπτωςθ του ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ του 
τοπικοφ προγράμματοσ  με τθν εφαρμογι του 
ΡΑΑ, του ΕΡΑλΘ και των άλλων επιχειρθςιακϊν 
προγραμμάτων του ΕΣΡΑ 

 Ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του νζου 
προγράμματοσ LEADER 

 Θ φπαρξθ ενόσ ζμπειρου φορζα ςχεδιαςμοφ και 
υλοποίθςθσ προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ 
(Αναπτυξιακι Εταιρία Εφβοιασ, ΟΤΔ) 
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3. ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

3.1. τόχοι & τρατθγικι  
 

Ζχοντασ υπόψθ τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τθν ανάλυςθ SWOT, τθ 

διαδικαςία διαβοφλευςθσ με τουσ τοπικοφσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ εταίρουσ και του 

περιβάλλοντοσ που διαμορφϊνουν το Εταιρικό Σφμφωνο για το Ρλαίςιο ανάπτυξθσ ΕΣΡΑ 

2014-2020, το ΡΑΑ 2014-2020 και το ΕΡΑΛΘ , ο κεντρικόσ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ που τίκεται 

για τθν περιοχι παρζμβαςθσ είναι θ επαναφορά τθσ ςε τροχιά ανάπτυξθσ και θ ανάδειξθ 

τθσ ωσ ζνασ τόποσ ιδιαίτερθσ αξίασ που λειτουργεί εξιςορροπϊντασ νθςιωτικζσ, 

θπειρωτικζσ και περιαςτικζσ επιρροζσ.  

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ υιοκετείται μια τοπικι ςτρατθγικι που επιχειρεί να 

αξιοποιιςει ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τα πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ βάςει των 

ευκαιριϊν που προςδιορίηει το ευρφτερο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον με παράλλθλθ μζριμνα για  τον περιοριςμό των ενδογενϊν και εξωγενϊν 

απειλϊν. Ρρόκειται ουςιαςτικά για μια ςτρατθγικι που εδράηεται ςε δφο άξονεσ:  

 Ο 1οσ άξονασ αφορά ςτθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ και αρκρϊνεται  

γφρω από παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθν προςταςία και ανάδειξθ των ιδιαίτερων 

«ςτοιχείων» του οικονομικοφ, κοινωνικοφ, φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

τθσ περιοχισ. Ωσ «ςτοιχεία» του περιβάλλοντοσ αυτοφ νοοφνται η τοπική 

κουλτοφρα,  ο πλοφτοσ των φυςικών τοπίων  η ποικιλότητα τησ τοπικήσ αγροτικήσ 

παραγωγήσ, το επίπεδο ευημερίασ των κατοίκων τησ περιοχήσ κλπ. Κάκε ζνα από 

τα ςτοιχεία αυτά ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο και αναγνωρίςιμο αποτφπωμα αλλά το 

ςυνδυαςτικό – ςυνκετικό τουσ αποτφπωμα είναι οριακά αναγνωρίςιμο και ωσ εκ 

τοφτου χρειάηεται να ενιςχυκεί προκειμζνου να γίνει πιο ευδιάκριτο για να 

αποτελζςει τον πυρινα τθσ προςπάκειασ για τθν τοποκζτθςθ τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ με επιτυχία ςτθν αγορά. Στο πλαίςιο αυτό κα ενιςχυκοφν 

πρωτοβουλίεσ ςυλλογικϊν φορζων, φορζων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και 

ιδιωτικϊν φορζων που κα ζχουν ςαφι προςανατολιςμό τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν (i) 

κωράκιςθσ του ςυςτιματοσ αξιϊν και τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ από τθν 

αλλοίωςθ, τθν αλλοτρίωςθ και τθν «τάςθ φυγισ» που δθμιουργεί θ γειτνίαςθ με τα 

αςτικά κζντρα τθσ Χαλκίδασ και τθσ Αττικισ, (ii) ενίςχυςθσ τθσ λειτουργικότθτασ και 

τθσ διαςφνδεςθσ των τομζων τθσ οικονομίασ, (iii) προςταςίασ και ανάδειξθσ 

ςτοιχείων του φυςικοφ, αγροτικοφ, παράκτιου και οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ.  
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 Ο 2οσ άξονασ αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ και 

αναπτφςςεται γφρω από παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ νζων 

επιχειριςεων κακϊσ και ςτον εκςυγχρονιςμό, επζκταςθ και ςυνεργαςία 

υφιςτάμενων επιχειριςεων (κυρίωσ μικροφ μεγζκουσ) για τθν αξιοποίθςθ του 

ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ που προκφπτει από τθν φπαρξθ των ιδιαίτερων 

«ςτοιχείων» του οικονομικοφ, κοινωνικοφ, φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ. Τα «ςτοιχεία» αυτά κακϊσ αποτελοφν τουσ «πόρουσ» του τοπικοφ 

πλεονεκτιματοσ πρζπει να ενςωματωκοφν ωσ βαςικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

τθσ τοπικισ οικονομίασ προκειμζνου οι κάτοικοι τθσ περιοχισ να καρπωκοφν τθν 

υπεραξία που προκφπτει από τθν αξιοποίθςι τουσ. Ο πλζον κατάλλθλοσ μθχανιςμόσ 

για τθν ενςωμάτωςθ αυτι είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Θ 

επιχειρθματικότθτα (με όποια μορφι και αν ζχει κοινωνικι, ιδιωτικι, δθμοτικι) ζχει 

τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει απαςχόλθςθ, ειςόδθμα και εν τζλει αξία για τθν 

τοπικι οικονομία, γι’ αυτό και ενκαρρφνεται μζςω του τοπικοφ προγράμματοσ. 

Εξάλλου θ τόνωςι τθσ είναι απολφτωσ αναγκαία αφετζρου κα τθ κωρακίςει από τισ 

ιςχυρζσ πιζςεισ που δζχεται από το δίπολο Ακινασ- Χαλκίδασ.  

 
Ειδικοί ςτόχοι του προγράμματοσ 

Θ ςτρατθγικι που περιγράφτθκε παραπάνω εξειδικεφεται με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ που 

αναλφονται ακολοφκωσ:  

 

Ε1: Ανάπτυξθ και ποιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

Θ περιοχι παρζμβαςθσ ζχει τα εφόδια για κερινό – παρακαλάςςιο αλλά και για πολιτιςτικό 

και φυςιολατρικό τουριςμό. Ενδεικτικά αναφζρουμε τα παρακάτω παραδείγματα: 

 θ Σκφροσ με τισ ιδιαίτερεσ αρετζσ τθσ και τον ξεχωριςτό νθςιωτικό χαρακτιρα. 

 το ςφμπλεγμα Στφρων-Μαρμαρίου-Καρφςτου που αποτελοφν μζρθ για 

παρακεριςτικι κατοικία αλλά και βραχυχρόνιεσ επιςκζψεισ,  

 θ Κφμθ και οι νοτιότερεσ περιοχζσ που βλζπουν ςτο Αιγαίο και διακζτουν μεγάλο 

δυναμικό ανάπτυξθσ, 

Θ παρουςία ςθμαντικϊν πόρων (φυςικϊν, πολιτιςτικϊν κλπ) ζχει ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ 

μιασ  βάςθσ υποδομϊν και υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ των επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ, μεγάλο 

μζροσ των οποίων ςυγκεντρϊνεται ςτα παρακαλάςςια τμιματα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, 

είτε με τθ μορφι καταλυμάτων είτε ωσ παρακεριςτικι κατοικία. 

Στα τμιματα αυτά κρίνεται ωσ αναγκαία θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του προςφερόμενου 

τουριςτικοφ προϊόντοσ α) με παρεμβάςεισ ςε υποδομζσ φιλοξενίασ και διανυκτζρευςθσ που  

κα οδθγιςουν ςτθν κατάταξθ τουσ ςε υψθλισ ποιοτικισ ςτάκμθσ καταλφματα β) με 
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παρεμβάςεισ ςε χϊρουσ εςτίαςθσ και αναψυχισ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 

επιςκζπτεσ να απολαφςουν τοπικζσ  γεφςεισ  και ςυνταγζσ βαςιςμζνεσ ςε τοπικά 

παραδοςιακά προϊόντα και γ) με παρεμβάςεισ που κα αναδεικνφουν ιδιαίτερα ςτοιχεία τθσ 

περιοχισ.  

Ραράλλθλα, θ τουριςτικι επζκταςθ κα προκαλζςει αυξθμζνθ ηιτθςθ ςε διατροφικά 

προϊόντα αυξάνοντασ ζτςι τθν τοπικι παραγωγι τουσ.  

  

Ε2: Θεματικι διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Ο ειδικόσ αυτόσ ςτόχοσ εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ κεματικι κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ 

ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ και τθσ ενίςχυςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ εξυπθρετϊντασ 

τθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ ενόσ κατάλλθλου υποβάκρου για τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ των 

δυνθτικϊν επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ να αποκτιςουν βιωματικζσ εμπειρίεσ μζςα από τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι εναλλακτικζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ 

περιλαμβάνουν τθν παρατιρθςθ ςτοιχείων του φυςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ, τθν 

περιιγθςθ, τθν ορειβαςία, τθν αναρρίχθςθ, τα καλάςςια ακλιματα, τθ διάβαςθ δαςϊν και 

λοιπϊν περιοχϊν τθσ υπαίκρου, τθ γνωριμία και ςυμμετοχι ςε αγροτικζσ αλιευτικζσ, 

οικοτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ και πρακτικζσ κλπ Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ μποροφν να 

αναδείξουν με μοναδικό τρόπο το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα του πλοφτου των φυςικϊν 

πόρων και τθσ ποικιλομορφίασ των φυςικϊν (δαςικϊν και αγροτικϊν) τοπίων που 

χαρακτθρίηει το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.  

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι προβλζπεται να υλοποιθκοφν αφενόσ παρεμβάςεισ ανάδειξθσ, 

αποκατάςταςθσ θ και αναβάκμιςθσ τοπίων, κτιςμάτων και άλλων ςτοιχείων τθσ περιοχισ 

τα οποία διευρφνουν το απόκεμα των παραγόντων ζλξθσ επιςκεπτϊν αφετζρου ενζργειεσ 

ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο.  

 

Ε3: Διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των παραγωγϊν (μεμονωμζνα ι  ςυλλογικά) ςτθν 

προςτικζμενθ αξία τθσ τοπικισ παραγωγισ . 

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ θ δραςτθριότθτα που αφορά ςτθ ςυγκζντρωςθ, μεταποίθςθ και 

προςκικθ αξίασ ςτα προϊόντα των γεωργικϊν κτθνοτροφικϊν και αλιευτικϊν 

εκμεταλλεφςεων χαρακτθρίηεται ωσ μικρισ κλίμακασ,. Στθ δραςτθριότθτα αυτι θ 

ςυμμετοχι των παραγωγϊν είναι περιοριςμζνθ γεγονόσ που οφείλεται αφενόσ ςτο μικρό 

μζγεκοσ των εκμεταλλεφςεων που διακζτουν (και επομζνωσ του μικροφ όγκου παραγωγισ 

ενόσ εκάςτου), αφετζρου ςτο χαμθλό βακμό ςυςπείρωςθσ των παραγωγϊν ςε ςυλλογικά 

επιχειρθματικά ςχιματα. Λαμβανομζνων υπόψθ των προοπτικϊν που διαμορφϊνει το νζο 

κεςμικό πλαίςιο αφενόσ για τθν οικοτεχνία, αφετζρου για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ 

και τισ ομάδεσ και οργανϊςεισ παραγωγϊν κεωρείται ωσ ιδιαίτερα κρίςιμθ θ ενίςχυςθ τθσ 



CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου                                                                                             19                 
 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αγροδιατροφικι αλυςίδα μζςω τθσ κακετοποίθςθσ τθσ παραγωγισ 

(τθσ δικισ τουσ ι και άλλων εκμεταλλεφςεων) τουσ είτε μεμονωμζνα είτε ςυλλογικά. Θ 

ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ και ςε άλλα ςτάδια τθσ αλυςίδασ αξίασ του 

αγροδιατροφικοφ τομζα είναι αναγκαία κακϊσ ζνα ολοζνα και αυξανόμενο μζροσ τθσ αξίασ 

των προϊόντων που διατίκενται ςτθν κατανάλωςθ δθμιουργείται εκτόσ των ορίων τθσ 

εκμετάλλευςθσ γεγονόσ που οδθγεί ςτθν εγκατάλειψθ οριακά βιϊςιμων εκμεταλλεφςεων. 

 

Ε4: τιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ι με ςθμαντικζσ προοπτικζσ 

για τθν οικονομία τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ εντοπίηονται κλάδοι και προϊόντα (και ςτον πρωτογενι και ςτον 

δευτερογενι τομζα) που παρουςιάηουν μια διαφοροποιθμζνθ βαρφτθτα ςτθ λειτουργία τθσ 

οικονομίασ ςε επίπεδο μικρό-περιοχϊν κακϊσ και κλάδοι ι προϊόντα με ςθμαίνουςα 

βαρφτθτα ι με ςθμαντικζσ προοπτικζσ για τθ λειτουργία τθσ αγροτικισ οικονομίασ ςτο 

ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Οι κλάδοι ι τα προϊόντα αυτά είναι:  

 Ο κλάδοσ τθσ παραγωγισ ξθρϊν ςφκων Κφμθσ . Στθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Κφμθσ 

ςυγκεντρϊνεται το ςφνολο τθσ παραγωγισ του ΡΟΡ Σφκου Κφμθσ. Θ ςτιριξθ 

πρωτοβουλιϊν που ςυμβάλλουν ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ και ανάδειξθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθν οικονομία τθσ 

μικρό-περιοχισ κακϊσ ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ςθμαντικοφ ειςοδιματοσ για τουσ 

παραγωγοφσ αλλά και ςτθν αναγνωριςιμότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και τθσ 

Εφβοιασ γενικότερα.  

 Ο κλάδοσ τθσ παραγωγισ κθπευτικϊν. Στθν περιοχι παρζμβαςθσ υπάρχει δυναμικό 

ανάπτυξθσ τθσ παραγωγισ κθπευτικϊν, ιδιαίτερα ςτθν περιοχι (κάμποσ) Δφςτου. Θ 

ςθμερινι παραγωγι επαρκεί για τισ ανάγκεσ των κατοίκων τθσ περιοχισ, αλλά κα 

μποροφςε να αποτελεί κλάδο εξωςτρζφειασ προσ τθν τοπικι τουριςτικι αγορά ι και 

τθν αγορά τθσ Αττικισ. Συνεπϊσ κρίνεται λογικό να δοκοφν κίνθτρα για τθν αφξθςθ 

τθσ παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ του κλάδου μζςω ενίςχυςθσ τθσ οργάνωςθσ με 

κακετοποιθμζνα ςχιματα παραγωγισ και επεξεργαςίασ.  

 Ο κλάδοσ τθσ παραγωγισ ελαιοκομικϊν προϊόντων. Θ περιοχι διακζτει το 34,5% 

του ςυνολικοφ αρικμοφ των ελαιοκομικϊν  εκμεταλλεφςεων του νομοφ Ευβοίασ και 

ςτο 14% των αντίςτοιχων τθσ Ρεριφζρειασ. Εξαιτίασ των ςθμαντικϊν πυρκαγιϊν του 

2007, θ ελαιοκαλλιζργεια εμφανίηεται αναγεννθμζνθ λόγω των επαναςυςτάςεων 

που πραγματοποιικθκαν. Αυτό προςδίδει ιδιαίτερθ δυναμικι ςε ζνα κλάδο που 

πζραν του γεωργικοφ δυναμικοφ παίηει ςθμαντικό περιβαλλοντικό ρόλο αφοφ 

υποκακιςτά τθ λειτουργία των δαςϊν αλλά και κοινωνικό κακϊσ ςυμπλθρϊνει το 

ειςόδθμα μεγάλου αρικμοφ κατοίκων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.  

 Οι αμπελϊνεσ παρουςιάηουν φκίνουςα τάςθ μολονότι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 

παράγεται ο «Καρυςτινόσ Τοπικόσ Οίνοσ» που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ τοπικόσ οίνοσ 
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με τθν Υπουργικι Απόφαςθ τθν υπ’αρικμ. 378960/20-7-95.Το προϊόν αυτό δίνει μια 

ςθμαντικι υπεροχι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και τθν προάγει ςτο ςφνολο τθσ. 

Συνεπϊσ θ δραςτθριότθτα μπορεί να αναπτυχκεί τόςο πρωτογενϊσ όςο και ςτθ 

μεταποίθςθ τθσ.  

 Ο  κλάδοσ τθσ παραγωγισ ηωικϊν προϊόντων. Μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ 

αιγοπροβατοτροφία. Οι εκμεταλλεφςεισ που αφοροφςαν αιγοπροβατοειδι το 2010 

ιταν ςυνολικά 3408  με 158.191 κεφαλζσ, αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτο 20,34% του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των εκμεταλλεφςεων και ςτο 17,2% του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

αιγο-προβάτων τθσ Ρεριφζρειασ. Υπάρχει ςθμαντικό πεδίο ανάπτυξθσ και 

επζκταςθσ κακϊσ τα παραγόμενα προϊόντα ζχουν τισ προχποκζςεισ εξωςτρζφειασ 

λόγω τθσ και τθσ φιμθσ που ζχει το αρνάκι και το κατςικάκι Καρφςτου. Τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα από τθν τοπικι παραγωγι μποροφν να αυξθκοφν και να 

απορροφθκοφν τόςο από τον τουριςμό όςο και από τθν αγορά τθσ Αττικισ. Οι 

υπόλοιποι κλάδοι τθσ ηωικισ παραγωγισ είναι φκίνοντεσ και εκτόσ των πουλερικϊν 

δεν παρουςιάηουν ιδιαίτερεσ προοπτικζσ.  

 Ο κλάδοσ τθσ μεταποίθςθσ (δευτερογενισ τομζασ) εκτόσ τθσ μεταποίθςθσ 

αγροτικϊν προϊόντων. Οι δραςτθριότθτεσ του δευτερογενι τομζα παρουςιάηουν 

ενδιαφζρον ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Καρφςτου λόγω των ορυχείων για τθ γνωςτι 

πλάκα Καρφςτου. Θ ουςιαςτικι ςτιριξθ του κλάδου αυτοφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι κρίνεται αναγκαία για τθν διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ τθσ οικονομίασ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μικρο-περιοχισ αλλά και για τθ διατιρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ του 

τοπικοφ πλθκυςμοφ.  

 Ο κλάδοσ τθσ αλιείασ/υδατοκαλλιεργειϊν, ο οποίοσ κατά τα τελευταία χρόνια 

παρουςιάηει μια ανάκαμψθ (κυρίωσ ςε όρουσ αλιευμάτων) και με γεωγραφικι 

διαςπορά που καλφπτει όλα τα παρακαλάςςια τμιματα τθσ περιοχισ. Θ προοπτικι 

ενίςχυςθσ του κλάδου κρίνεται ςθμαντικι αφενόσ λόγω τθσ δθμιουργίασ κζςεων 

απαςχόλθςθσ (κυρίωσ ςτον κλάδο των ιχκυοκαλλιεργειϊν) αφετζρου λόγω τθσ 

ςθμαντικισ ςυνειςφοράσ ςτο ειςόδθμα του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Επιπρόςκετα ο 

κλάδοσ ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ φιμθσ τθσ περιοχισ λόγω τθσ υψθλισ 

ποιότθτασ και τθσ διαρκοφσ διακεςιμότθτασ τθσ παραγωγισ   

 

Ε5: Περιοριςμόσ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ παρατθρείται μια μείωςθ  του μόνιμου πλθκυςμοφ. Θ τάςθ αυτι 

χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ και αντιμετϊπιςθσ αφενόσ προσ τθν κατεφκυνςθ του 

περιοριςμοφ τθσ περαιτζρω πλθκυςμιακισ αποψίλωςθσ τθσ και μετανάςτευςθσ  ςε 

περιοχζσ εκτόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ . 
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Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τάςθσ αυτισ προβλζπονται αφενόσ παρεμβάςεισ τόνωςθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ αφετζρου παρεμβάςεισ που προάγουν τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ 

των αναγκϊν των κατοίκων τθσ περιοχισ  
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3.2 Θεματικζσ Κατευκφνςεισ 
 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ ζχουν προςδιοριςτεί μία βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ 

και τζςςερισ δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ οι οποίεσ είναι:  

 

ΒΑΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Η βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΠΠ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Θ ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ και κατ’ επζκταςθ το προςφερόμενο τουριςτικό προϊόν 

κατζχει κομβικι κζςθ ςτθν εφαρμογι τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. Ζχοντασ υπόψθ ότι το 

τουριςτικό προϊόν είναι ζνα ςφνκετο προϊόν που περικλείει αγακά, άυλεσ υπθρεςίεσ και  

φυςικά ςτοιχεία, θ διαδικαςία ενίςχυςισ του πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικι και 

προςανατολιςμζνθ ςτα ιδιαίτερα «ςτοιχεία» τθσ περιοχισ τα οποία μποροφν να 

αναδειχκοφν και να αξιοποιθκοφν. Στα ιδιαίτερα αυτά ςτοιχεία περιλαμβάνονται θ 

ποικιλομορφία και θ ζντονθ παραλλακτικότθτα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, θ ζντονθ 

παρουςία προςτατευόμενων περιοχϊν με τουριςτικό ενδιαφζρον, θ Σκφροσ, θ διάκεςθ των 

κατοίκων να αςχολθκοφν με τον τουριςμό, ο πλοφτοσ των τοπικϊν πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων, το εφροσ και θ ποικιλία τθσ τοπικισ παραγωγισ, το ςπάνιο χαρακτθριςτικό 

τθσ οδικισ προςβαςιμότθτασ ςε μια νθςιωτικι περιοχι, θ εγγφτθτα με το Μθτροπολιτικό 

κζντρο τθσ Ακινασ και το αςτικό κζντρο τθσ Χαλκίδασ. Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία είτε 

μεμονωμζνα είτε ςυνδυαςτικά ςυνκζτουν ζνα ςθμαντικό υπόβακρο προςζλκυςθσ 

επιςκεπτϊν με ποικίλα ενδιαφζροντα το οποίο με ςτοχευμζνεσ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ 

παρεμβάςεισ μπορεί να ενιςχυκεί, να διευρυνκεί και να αναδειχκεί πλθρζςτερα. 

Συμπλθρωματικά, θ ανάπτυξθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ κα ςυμπαραςφρει και τουσ 

υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ που τον ςτθρίηουν, όπωσ οι υπθρεςίεσ, τα διατροφικά 

προϊόντα κλπ. 

   

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Η βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ 

τομζα 

 

Θ αλυςίδα αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα ξεκινάει από το χωράφι και καταλιγει ςτο 

τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι. Τόςο ςε εκνικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο περιοχισ 

παρζμβαςθσ θ αξία τθσ αλυςίδασ αυτισ κεωρείται ξεχωριςτι κακϊσ τθν διαπερνά το 

μοντζλο τθσ μεςογειακισ διατροφισ, θ οποία  ςυνιςτά μια διεκνι τάςθ λόγω τθσ υψθλισ 

διατροφικισ τθσ αξίασ. Ειδικά ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ θ αλυςίδα αξίασ του 

αγροδιατροφικοφ τομζα χαρακτθρίηεται από:  
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 τθν ποικιλομορφία τθσ αγροτικισ παραγωγισ θ οποία  οφείλεται ςτθν 

παραλλακτικότθτα των εδαφο-κλιματικϊν παραγόντων μεταξφ τμθμάτων τθσ 

περιοχισ και τθν ανάγκθ των κατοίκων για διατροφικι επάρκεια 

 τθ διάρκρωςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ γφρω από ζνα μεγάλο πλικοσ μικρϊν 

και πολφ-προϊοντικϊν εκμεταλλεφςεων που παράγουν το κφριο ειςόδθμα ι το 

ςυμπλθρϊνουν για ζνα ςθμαντικό τμιμα του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

 τθν φπαρξθ εγκαταλελειμμζνων γεωργικϊν εκτάςεων,  

 τθν περιοριςμζνθ παρουςία ςυλλογικϊν ςχθμάτων ςτθν παραγωγι-μεταποίθςθ  

 τθν ελλιπι διαςφνδεςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ με τθν τοπικι κατανάλωςθ  

 

Θ ςχετικά χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα του αγροδιατροφικοφ τομζα οφείλεται κυρίωσ ςτο 

υψθλό κόςτοσ παραγωγισ και διάκεςθσ των προϊόντων, που οφείλεται ςτα μικρά μεγζκθ 

των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων, και ςτθ χαμθλι, εν γζνει, προςτικζμενθ αξία ςτο προϊόν 

ςε ποιότθτα, ςυςκευαςία, τυποποίθςθ. Θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ αλυςίδασ του 

αγροδιατροφικοφ τομζα προβλζπεται να ενιςχυκεί με παρεμβάςεισ ίδρυςθσ και 

εκςυγχρονιςμοφ εγκαταςτάςεων μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων ςε ςυγκεκριμζνουσ 

κλάδουσ  

 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Η διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

 

Θ οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ ςτθρίηεται κατά κφριο λόγο ςτον πρωτογενι 

τομζα και ςτον τουριςμό, με εμφανι τα ςθμάδια του περιοριςμοφ του  δευτερογενι τομζα 

τθσ οικονομίασ. Επιπρόςκετα θ μικρι χρόνο-απόςταςθ από Αττικι και  Χαλκίδα, το μζγεκοσ 

του τοπικοφ πλθκυςμοφ (μόνιμου και μθ περιλαμβανομζνων των επιςκεπτϊν) δθμιουργοφν 

περικϊρια για τθ διεφρυνςθ και ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κυρίωσ ςτουσ 

τομείσ των παροχισ υπθρεςιϊν και του τουριςμοφ που κα ςυμβάλλει μεταξφ άλλων και ςτθ 

βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.  

 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Η βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

 

Το επίπεδο των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ είναι 

ζνα πολυςφνκετο και πολυπαραγοντικό ηιτθμα. Εξεταηόμενο ςε ςυλλογικό επίπεδο  μπορεί 

να κεωρθκεί ότι εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τισ υποδομζσ που υπάρχουν και τισ 

βαςικζσ υπθρεςίεσ που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ. Με τθν παροφςα 

κεματικι κατεφκυνςθ εξυπθρετείται ο περιοριςμόσ των ενδογενϊν απειλϊν και ειδικότερα 
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ο μετριαςμόσ των παραγόντων εκείνων που κακιςτοφν δυςχερι τθν ικανοποίθςθ βαςικϊν 

κοινωνικϊν αναγκϊν και απαιτιςεων του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Με τον μετριαςμό τζτοιων 

παραγόντων που προβλζπεται να εξαςφαλιςτεί α) μζςω παρεμβάςεων ςε υποδομζσ μικρισ 

κλίμακασ, β) με τθ λειτουργία δομϊν που κα βελτιϊςουν τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ 

υγείασ (π.χ. αγροτικά ιατρεία) προςχολικισ φροντίδασ και εκπαίδευςθσ (π.χ. παιδικοί 

ςτακμοί, βιβλιοκικεσ κλπ) και γ) με τθν ενίςχυςθ εκδθλϊςεων ανάδειξθσ τθσ τοπικισ 

φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ δθμιουργοφνται προχποκζςεισ για τθ ςυγκράτθςθ 

του πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι. Με αυτό τον τρόπο κα δοκεί κίνθτρο για τον περιοριςμό τθσ 

εγκατάλειψθσ τθσ περιοχισ.  

 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

Προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ 

τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν.  

 

Θ παροφςα κεματικι κατεφκυνςθ ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ περιοχισ 

και ςτθν άντλθςθ καλϊν πρακτικϊν από άλλεσ περιοχζσ ςε πεδία που παρουςιάηουν 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξι τθσ. Τζτοια πεδία νοοφνται τα πεδία τθσ ανάδειξθσ-

αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ και περιβαλλοντικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ. Μζςα από 

τζτοιεσ ςυνεργαςίεσ αναμζνεται μεταξφ άλλων θ ενίςχυςθ τθσ εικόνασ τθσ περιοχισ, θ 

ενίςχυςθ τθσ τοπικισ γνϊςθσ, θ ζνταξθ τθσ περιοχισ ςε ευρφτερα δίκτυα ανταλλαγισ 

εμπειριϊν και γνϊςεων ςε ςυγκεκριμζνα κζματα κ.α.  

 

3.3. υςχζτιςθ τθσ ςτρατθγικισ του τοπικοφ προγράμματοσ με τθν 
ευρφτερθ ςτρατθγικι που υιοκετείται για τθν περιοχι από φορείσ 
εκνικοφ ι/και περιφερειακοφ επιπζδου 
 

Το τοπικό πρόγραμμα είναι ςε απόλυτθ ςυμφωνία με το Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

(2014-2020), το όραμα του οποίου, εςτιάηεται ςτθν «Ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ και 

βιϊςιμθ ανταγωνιςτικότθτα του αγροτικοφ χϊρου». Θ εκνικι ςτρατθγικι διαρκρϊνεται 

γφρω από τρεισ αλλθλζνδετουσ και ςυμπλθρωματικοφσ ςτόχουσ, που προςβλζπουν ςτθν 

άμβλυνςθ των επιπτϊςεων τθσ μακροχρόνιασ φφεςθσ, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ 

κρίςθσ και τθν επίτευξθ των γενικότερων δεςμεφςεων, που ζχει αναλάβει θ χϊρα για τθν 

δθμοςιονομικι εξυγίανςθ και τθν επίτευξθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ωσ ακολοφκωσ: 

 ΣΤ1: Δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ, ανταγωνιςτικοφ και βιϊςιμου αγρό-διατροφικοφ 

ςυςτιματοσ 

 ΣΤ2: Ρροαγωγι τθσ αειφορίασ του αγρό-διατροφικοφ ςυςτιματοσ και των 

αγροτικϊν περιοχϊν 
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 ΣΤ3: Δθμιουργία Βιϊςιμων & Ρολφ-λειτουργικϊν αγροτικϊν περιοχϊν 

Το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται ςτουσ δφο πρϊτουσ ςτόχουσ του ΡΑΑ 

και εντάςςεται πλιρωσ ςτον τρίτο ςτόχο που αποτελεί και το Μζτρο 19 του ΡΑΑ για τθν 

Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD), βαςιςμζνθ ςτθν προςζγγιςθ 

LEADER. Το τοπικό πρόγραμμα ζχει ολοκλθρωμζνο και πολυτομεακό χαρακτιρα 

προωκϊντασ τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα, τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των 

τοπικϊν αγροτικϊν τθσ προϊόντων, όςο και τθν ανάδειξθ και προςταςία τθσ ταυτότθτασ τθσ 

περιοχισ, προωκϊντασ ςυνεργαςίεσ των διαφόρων τοπικϊν φορζων και κινθτοποιϊντασ 

τον τοπικό πλθκυςμό.   

Επίςθσ το τοπικό πρόγραμμα ευκυγραμμίηεται με το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αλιείασ 

2014-2020 ωσ βαςικό εργαλείο για τθν εξυπθρζτθςθ των ςχετικϊν προτεραιοτιτων τθσ ΕΕ 

και ειδικότερα για  

 τθν προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ τθ χριςθ των 

πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ αλιείασ 

(Ρροτεραιότθτα 1) 

 τθν προαγωγι τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ τθ χριςθ των 

πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ υδατοκαλλιζργειασ 

(Ρροτεραιότθτα 2)  

 τθν Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυνοχισ (Ρροτεραιότθτα 4) 

Επιπλζον, το τοπικό πρόγραμμα είναι ςε ςυνάφεια με τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του 

Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2014-2020 τθσ  Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ και πιο 

ςυγκεκριμζνα με:  

 τθν 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ 

οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων,   

 τθν 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, 

εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ,  

 τθν 6c - Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ,   

 τθν 6d - Ρροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ και 

προϊκθςθ των υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ, μεταξφ άλλων μζςω του δικτφου 

Natura 2000, και των πράςινων υποδομϊν.  

Επίςθσ, το τοπικό πρόγραμμα είναι ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθ τρατθγικι Ζξυπνθσ 

Εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ και πιο ςυγκεκριμζνα:  

 Με τον Άξονα 1 για τθν ανάπτυξθ του τομζα τθσ Αγρό-διατροφισ με τον οποίο 

επιδιϊκεται  θ ανάπτυξθ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων του πρωτογενι 

τομζα και τθσ ςχετιηόμενθσ μεταποίθςθσ ςτθ βάςθ τθσ αξιοποίθςθσ των ςυγκριτικϊν 
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πλεονεκτθμάτων που διακζτει θ περιοχι. Σφμφωνα με αυτι τθ ςτρατθγικι ζξυπνθσ 

εξειδίκευςθσ, αναδυόμενεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν περιοχι τθσ 

Εφβοιασ (και ςε ςχζςθ με τα παραγόμενα προϊόντα τθσ Νοτίου Εφβοιασ) που 

ςχετίηονται με τθν πρωτογενι παραγωγι είναι οι: ποτοποιία και ιδιαίτερα θ 

οινοποιία, παραγωγι και τυποποίθςθ λαδιοφ, τυροκομία και παραςκευι 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων, παραςκευι προϊόντων από μζλι (π.χ. μζλι Καρφςτου 

ερεικόμελο), παραγωγι προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, 

ςυςκευαςία, τυποποίθςθ, μεταποίθςθ οπωροκθπευτικϊν (π.χ. ςφκα Κφμθσ), 

παραγωγι προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ςφαγι, επεξεργαςία 

και μεταποίθςθ κρζατοσ (κατςικάκι Καρφςτου).  

 με τον Άξονα 2 για τθ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθν 

ανάπτυξθ του τουριςμοφ εμπειρίασ, όπου προωκείται θ αξιοποίθςθ του φυςικοφ 

και πολιτιςμικοφ πλοφτου τθσ Ρεριφζρειασ με νζα τουριςτικά προϊόντα εμπειρίασ 

που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τον  – αλιευτικό - οικοτουριςμό – φυςιολατρικό, 

ακλθτικό τουριςμό. 

Επιπλζον, το τοπικό πρόγραμμα είναι ςε ςυμφωνία με το Ρεριφερειακό Ρλαίςιο 

Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΡΡΧΣΑΑ - 2015) Ρεριφζρειασ Στερεάσ 

Ελλάδασ, ςφμφωνα με το οποίο οι περιοχζσ τθσ κφρου, τθσ Καρφςτου, τθσ Κφμθσ και του 

Μαρμαρίου χαρακτθρίηονται ωσ Ειδικοί Πόλοι Σουριςμοφ  και κατζχουν ειδικό ρόλο 

διαςφνδεςθσ νθςιωτικοφ χϊρου τθσ Εφβοιασ και τθσ Σκφρου και δευτερεφουςασ καλάςςιασ 

πφλθσ προσ Αιγαίο. 

υνοψίηοντασ τα ανωτζρω και ςε ςυνδυαςμό με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ Περιοχισ 

Παρζμβαςθσ ςτθν διαμόρφωςθ των δράςεων του Σοπικοφ Προγράμματοσ όπωσ αυτζσ 

αποτυπϊνονται ςτο επόμενο Κεφάλαιο, όπου είναι εφικτό και αναφορικά με τα 

κακεςτϊτα ενιςχφςεων , βαςικι αρχι τθσ ΟΣΔ είναι θ χριςθ του ΚΑΝ (ΕΚ) 1407/2013 ωσ 

μζςω άμβλυνςθσ και ανάςχεςθσ τθσ χρονίηουςασ υπό-χρθματοδότθςθσ τθσ Περιφζρειασ 

τερεάσ Ελλάδασ και κατά ςυνζπεια τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ λόγω του πλαςματικοφ 

ΑΕΠ όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτισ επίςθμεσ μετριςεισ. 
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4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

4.1  Δράςεισ Σοπικοφ Προγράμματοσ ςτο Πλαίςιο του ΕΓΣΑΑ – 
Σεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΓΣΑΑ 

 

4.1.1 Δράςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του υπο-μζτρου 19.2 «τιριξθ 
υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με 
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (CLLD/LEADER)» 
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Σίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.2.2 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,   
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Ι, του 
εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

H δράςθ αφορά επενδφςεισ  που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Ε 3 «Διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των παραγωγϊν (είτε μεμονωμζνα είτε ςυλλογικά) ςτθν προςτικζμενθ 

αξία τθσ τοπικισ παραγωγισ» και  Ε 4 «τιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτθ δομι 

και λειτουργία τθσ οικονομίασ τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ»  

Οι κλάδοι ςτουσ οποίουσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν τα επενδυτικά ςχζδια είναι:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Επεξεργαςία καπνοφ για παραγωγι ποφρων ι ςιγαρίλοσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Ηυκοποιία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ , πρόπολθ , βαςιλικόσ πολτόσ και λοιπά προϊόντα)                                                                                                                                                                                                                                

- Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ  προζλευςθσ                                                                                                                                                                                                                               

- Μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ και διατροφισ                                                                                                                                                                                                                       

- Μονάδεσ παραγωγισ , εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν                                                                                                                                                                                                                                                  

- Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Μονάδεσ αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομθχανικϊν ειδϊν διατροφισ                                                                                                                                                                                                                                      

- Μονάδεσ επεξεργαςίασ βάμβακοσ και λοιπϊν κλωςτικϊν ινϊν (όπωσ κλωςτικι κάνναβθσ , λινάρι)από 

οπωροκθπευτικά ι αμπελοοινικισ προζλευςθσ  

 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ επενδφςεισ για ίδρυςθ, εκςυγχρονιςμό με ι χωρίσ 

μετεγκατάςταςθ μονάδασ ςτουσ ανωτζρω κλάδουσ  

Τα επενδυτικά ςχζδια κα υλοποιθκοφν από επιχειριςεισ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν μεταποίθςθ, 

εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν εκτόσ του 

Ραραρτιματοσ Ι τθσ Συνκικθσ) .  

Ωςτόςο, οι εν δυνάμει δικαιοφχοι κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ κα πρζπει να υποβάλουν 

ςχετικό ΚΑΔ ο οποίοσ κα ςυμπεριλαμβάνεται ςε κάποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ ΝΑCE: 10.41, 10.51, 

10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07, 12.00, 13.10, 

13.20, 20.42 και 20.53 και δεν κα πρζπει να εμπίπτει ςτουσ μθ επιλζξιμουσ ΚΑΔ όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται 

ςτο αρχείο ΙΙ_8β του Ραραρτιματοσ ΙΙ «ΜΘ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ». 
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Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

ΓΕΝΙΚΟ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013) 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

363.636,36 € 

 

8,82% 

 

6,87% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
200.000,00€ 

 

7,19% 

 

5,06% 

 

Ιδιωτικι υμμετοχι  
163.636,36 € 

 

12,18% 

 

12,18% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Ρολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ  

Κριτιρια Επιλογισ  

α/α Κριτιρια  Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ                  
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

Επενδυτικό ςχζδιο το οποίο κα εξαςφαλίηει 
κακετοποίθςθ (παραγωγι → μεταποίθςθ → 
πϊλθςθ) ςε ζναν τουλάχιςτον από τουσ κλάδουσ 
τθσ υποδράςθσ, ενιςχφοντασ κατ’ αυτό τον τρόπο 
τθν προςτικζμενθ αξία τθσ τοπικισ παραγωγισ 

100 

5% 

Επενδυτικό ςχζδιο ςε οποιοδιποτε κλάδο τθσ 
υποδράςθσ  

 
0 

2 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 
επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα 
αγροτϊν 

Ναι 100 

 8% Πχι 0 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 

 
 

9% 

4 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

  14% 

5 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100  6% 
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Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

6 

 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και 
νζων τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 100 

 7% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 
χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων 
είναι νζα ι προθγμζνθ  ι γίνεται ειςαγωγι μιασ 
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα 
τθσ οποίασ είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το 
κόςτοσ παραγωγισ τθσ 

50 

7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

15% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

8 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι δεν 
απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

 4% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

9 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

100 

 11% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

10 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

11 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

 11% 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
 100 

 
ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΣΗ 
ΜΕΓΙΣΗ)   35 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.3.1. Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.5.1. Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ 
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υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 1 και 4 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 3d - 

Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και 

να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ. 
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Σίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.2.3 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ αφορά επενδυτικά ςχζδια επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ και 

ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ Ε1: Ποιοτικι αναβάκμιςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ και Ε2: Θεματικι διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Οι ομάδεσ επιχειριςεων που είναι επιλζξιμεσ για ενίςχυςθ ςτθν παροφςα δράςθ είναι:  

 επιχειριςεισ που λειτουργοφν υποδομζσ φιλοξενίασ και διανυκτζρευςθσ οι οποίεσ κατατάςςονται ςτισ 

κατθγορίεσ των κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων (ξενοδοχεία και camping), των μθ κφριων 

καταλυμάτων (αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφματα – τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ, ενοικιαηόμενα 

επιπλωμζνα δωμάτια – διαμερίςματα) κακϊσ και των ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων εντόσ 

παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιςμάτων,  

 επιχειριςεισ που λειτουργοφν χϊρουσ εςτίαςθσ και αναψυχισ (π.χ. εςτιατόρια, ταβζρνεσ, 

αναψυκτιρια) και, 

 επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, χϊροι 

γευςιγνωςίασ, εκκετιρια τοπικϊν προϊόντων, γραφεία διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ ξεναγιςεων, 

πεηοποριϊν, κλπ.  

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ επενδφςεισ για :  

 εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ όλων των κατθγοριϊν καταλυμάτων υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ το κατάλυμα εντάςςεται ςε κάποια από τισ λειτουργικζσ 

μορφζσ και κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 2896/2-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016) 

 εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ (π.χ. ταβζρνεσ, ψθςταριζσ, 

αναψυκτιρια κλπ),  

 εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, χϊροι γευςιγνωςίασ γραφεία διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ 

ξεναγιςεων, πεηοποριϊν, κλπ).  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ επιχειριςεων που ζχουν ωσ ςτόχο τθν προςφορά εναλλακτικϊν 

τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και ςε επενδφςεισ επζκταςθσ/εκςυγχρονιςμοφ καταλυμάτων που μετά τθν 

ολοκλιρωςι τουσ οδθγοφν ςε κατάταξθ των καταλυμάτων ςε κατθγορίεσ  4* ι 5* ι 4 κλειδιϊν.   

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΡΡ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

ΓΕΝΙΚΟ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013) 
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 Ποςό (€) 

Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

569.230,77 € 
 

13,99% 

 

10,87% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
370.000,00 € 

 

13,31% 

 

9,37% 

 

Ιδιωτικι υμμετοχι  199.230,77 € 
14,82% 

 

14,82% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Ρολφ μικρζσκαι μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ), άλλα φυςικά 
πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ,  γεωργοί ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

α/α Κριτιρια  Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ 
Ναι 100 

 12% 
Πχι 0 

2 Ρροϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  
νζοι ≤ 35 ετϊν  

50 

3 Ρροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% 
γυναίκεσ 

50 

 4 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

  13% 

 5 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 
ι ίςο του 5% 

100 

 7% 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

 6 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν  
Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο 
προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία 

100 
 

5% 
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 7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 

απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 

/ αδειϊν 

100 

 14% Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

 8 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

100 

 11% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

 9 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

 12% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

 10 εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 5 

100 

 14% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
> 30 

0 

  ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%   100 

  ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ)     35 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.3.3 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 

των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.4.3. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, 

προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των 

αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-

οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 2 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να 

αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ 

καινοτομίασ. 
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Σίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.2 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ 
ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.2.4 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ αφορά τθ ςτιριξθ επενδφςεων που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ Ε4: τιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ι με ςθμαντικζσ προοπτικζσ για 

τθν οικονομία τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και Ε5: Περιοριςμόσ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ 

τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

Τα πεδία επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτα οποία μπορεί να παραςχεκεί ςτιριξθ είναι:  

1. Μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων (ενδεικτικά δραςτθριότθτεσ 

επεξεργαςίασ και παραγωγισ μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν (μάρμαρο/πζτρα Καρφςτου, Αλιβερίου 

Σκφρου), επεξεργαςίασ ξφλου και προϊόντων ξφλου,  κλπ 

2. Δραςτθριότθτεσ παραςκευισ και εμπορίασ επεξεργαςμζνων τροφίμων που καλφπτουν ανάγκεσ 

εςτίαςθσ και λιανικισ πϊλθςθσ. (ενδεικτικά παραςκευι αρτοςκευαςμάτων, προϊόντων 

ηαχαροπλαςτικισ, ζτοιμων γευμάτων κλπ)  

3. Δραςτθριότθτεσ εμπορίου ςε τοπικι κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία, καταςτιματα εμπορίασ τροφίμων, 

καταςτιματα εμπορίασ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ κλπ)  

Ειδικότερα ενιςχφονται επενδυτικά ςχζδια εκςυγχρονιςμοφ επιχειριςεων (περιλαμβανομζνθσ επζκταςθσ ι 

μετεγκατάςταςθσ) που δραςτθριοποιοφνται ςε οποιοδιποτε από τα ανωτζρω πεδία  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο πεδίο 1 (βακμόσ 100)και ςτθ ςυνζχεια 

ςε επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο πεδίο 2 (βακμόσ 50)   

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

ΓΕΝΙΚΟ DEMINIMIS (ΚΑΝ ΕΚ 1407/2013) 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

153.846,15 € 

 

3,78% 

 

2,94% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
100.000,00 € 

 

3,60% 

 

2,53% 
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Ιδιωτικι υμμετοχι  
53.846 € 

 

4,01% 

 

4,01% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ςτιριξθ τθσ παροφςασ δράςθσ  χορθγείται ςε πολφ μικρζσκαι μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν 
ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςε γεωργοφσ ι 
μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια  Ανάλυςθ 
Βακμ

ο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ 

Επενδφςεισ επιχειριςεων ςτο πεδίο 1  100 

5% Επενδφςεισ επιχειριςεων ςτο πεδίο 2  50 

Επενδφςεισ επιχειριςεων ςτο πεδίο 3  0 

2 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ 
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

50 

3 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα (φυςικό 
πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι 
ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ 

50 

4 
Ρροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ  
ςυλλογικϊν φορζων (Συνεταιριςμοί, 
ΚοινΣΕΡ, κ.ά.). 

Ναι 100 
5% 

Πχι 0 

 5 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

  16% 

 6 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100 
 7% 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

 7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

15% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

 8 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 15% 
 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 50 
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ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

 9 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 

 13% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

 10 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

 12% 
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΣΗ 
ΜΕΓΙΣΗ) 

  35 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.2. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.3.1. Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.3.4. Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 

παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.3.5. Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 

αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 2 και 4 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ 

διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και 

διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, 

επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων 
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Σίτλοσ Δράςθσ  
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Σίτλοσ υπο-

δράςθσ  

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Τπο-

δράςθσ  
19.2.3.1 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,   
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Ι, του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

H δράςθ αφορά επενδυτικά ςχζδια που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ Ε 3 «Διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των παραγωγϊν (είτε μεμονωμζνα είτε ςυλλογικά) ςτθν 

προςτικζμενθ αξία τθσ τοπικισ παραγωγισ» και Ε 4 «τιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ 

βαρφτθτα ςτθ δομι και λειτουργία τθσ οικονομίασ τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ».  

Τα επενδυτικά ςχζδια μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε οποιονδιποτε κλάδο μεταποίθςθσ γεωργικϊν 

προϊόντων των οποίων το αποτζλεςμα παραμζνει γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ 

περιλαμβάνονται:  

1. Κρζασ – πουλερικά – κουνζλια (όπωσ ςφαγεία βοοειδϊν, χοιρινϊν, αιγοπροβάτων, πτθνοςφαγεία 

παραγωγι κρεατοςκευαςμάτων και προϊόντων με βάςθ το κρζασ, μονάδεσ αλλαντικϊν, μονάδεσ 

δθμιουργίασ ηωικϊν υποπροϊόντων) 

2. Γάλα (όπωσ επεξεργαςία γάλακτοσ, παραγωγι προϊόντων γάλακτοσ, τυρί, γιαοφρτθ) 

3. Αυγά (όπωσ τυποποίθςθ ςυςκευαςία αυγϊν, παραγωγι νζων προϊόντων) 

4. Διάφορα Ηϊα (όπωσ Μζλι κλπ) 

5. Ηωοτροφζσ (όπωσ παραγωγι μιγμάτων ηωοτροφϊν για οικόςιτα και γουνοφόρα ηϊα) 

6. Δθμθτριακά (όπωσ παραγωγι αλεφρων, ξιρανςθ δθμθτριακϊν) 

7. Ελαιοφχα Ρροϊόντα (εξαιροφνται οι ιδρφςεισ ελαιοτριβείων) 

8. Οίνοσ 

9. Οπωροκθπευτικά 

10. Πςπρια  

11. Άνκθ (όπωσ τυποποίθςθ και εμπορία ανκζων) 

12. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

13. Σπόροι & Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό 

14. Ξφδι (π.χ. παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ) 

 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ επενδφςεισ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ, με ι χωρίσ 

μετεγκατάςταςθ, μονάδασ όπωσ και επενδφςεισ ςυγχϊνευςθσ μονάδων ςτουσ ανωτζρω κλάδουσ ςτο ςφνολο 

τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτουσ κλάδουσ 1, 2, 4 (μόνο για τυποποίθςθ 
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μελιοφ), 7, 8, 9 (μόνο για τον υποκλάδο ξθρά ςφκα) και 12  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

ΚΑΝ (ΕΕ) 1305/2013 (Παράρτθμα ΙΙ)  

 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

727.272,73 € 

 

17,88% 

 

13,88% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
400.000,00 € 

 

14,39% 

 

10,13% 

 

Ιδιωτικι 

υμμετοχι  

327.272,73 € 

 

24,35% 

 

24,35% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  
  

Δικαιοφχοι  

Δικαιοφχοι τθσ δράςθσ είναι:  

 Επαγγελματίεσ αγρότεσ  

 Συλλογικά ςχιματα αγροτϊν (ςυνεταιριςμοί, αναγνωριςμζνεσ ομάδεσ/οργανϊςεισ παραγωγϊν)  

 Λοιπζσ επιχειριςεισ (πολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 
2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) που δραςτθριοποιοφνται ι ενδιαφζρονται να δραςτθριοποιθκοφν ςτουσ 
κλάδουσ που είναι επιλζξιμοι ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ  

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιριo Ανάλυςθ  
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα  

1 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 
επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα 
αγροτϊν 

Ναι 100 

 9% 
Πχι 0 

2 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  

Επενδφςεισ ςτουσ κλάδουσ 1, 2, 4 (μόνο για 
τυποποίθςθ μελιοφ), 7, 8, 9 (μόνο για τον 
υποκλάδο ξθρά ςφκα) και 12 

100 
 6% 

Επενδφςεισ ςε άλλουσ κλάδουσ  0 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 
αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 

  12% 

4 Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 
για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

  16% 

5 

 

Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
παραγόμενων με μεκόδουσ  βάςει 
προτφπων 

Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό >30% 100 

5% 10%< πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <30% 60 

Ρρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <10% 30 
6 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του 100  7% 
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περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

7 
Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ 
Χριςθ καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν  

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 100 

 4% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 
χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων 
είναι νζα ι προθγμζνθ  ι γίνεται ειςαγωγι μιασ 
ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα 
τθσ οποίασ είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το 
κόςτοσ παραγωγισ τθσ 

50 

8 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

 14% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

9 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

100 

 11% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

10 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 
 4% 

Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

11 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

 12% 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

Πχι 0 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%  100 

 ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΣΗ 
ΜΕΓΙΣΗ) 

  35 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.2. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.5.1. Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 1 και 4 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 3d - 

Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να 
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ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ. 
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τλοσ Δράςθσ  
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.3.3 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ που αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και ςυμβάλλει ζμμεςα ςτθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ 

περιοχισ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα αφορά ςε επενδυτικά ςχζδια που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ 

υποδομισ τθσ περιοχισ.  

Στθ δράςθ δφνανται να ενταχκοφν επενδυτικά ςχζδια (ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί, επεκτάςεισ κλπ) 

επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ για τθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.  

Ειδικότερα ενιςχφονται:  

 Επενδφςεισ για τθν ίδρυςθ νζων υποδομϊν φιλοξενίασ που εντάςςονται ςτισ λειτουργικζσ 

μορφζσ και κατθγορίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων όπωσ ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 2986/2-12-2016 (ΦΕΚ 

3885/Β/2016)  

 Επενδφςεισ για τον εκςυγχρονιςμό ι επζκταςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων που εντάςςονται ςτισ 

λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων όπωσ ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 2986/2-

12-2016  

 Επενδφςεισ που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ ι ςτο εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ χϊρων 

εςτίαςθσ.  

 Επενδφςεισ ίδρυςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ με δυνατότθτα επζκταςθσ επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, χϊροι γευςιγνωςίασ, 

εκκετιρια τοπικϊν προϊόντων, γραφεία διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ ξεναγιςεων, πεηοποριϊν, 

κλπ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ ίδρυςθσ/επζκταςθσ/εκςυγχρονιςμοφ καταλυμάτων που μετά τθν 

ολοκλιρωςι τουσ οδθγοφν ςε κατάταξθ των καταλυμάτων ςε κατθγορίεσ  4* ι 5* ι 4 κλειδιϊν. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ τα προτεινόμενα ζργα λαμβάνουν χαρακτθριςμό προτεραιότθτασ ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΡΡ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014 Για μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν 
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ζωσ 5 ζτθ χωρίσ διανομι κερδϊν 

Άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 για μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
960.000,00 

23,60% 

 

18,33% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  480.000,00 17,27% 12,15% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  480.000,00 
35,71% 

 

35,71% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ςτιριξθ τθσ παροφςασ δράςθσ  χορθγείται ςε πολφ μικρζσκαι μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν 

ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςε γεωργοφσ 

ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμ
ολογί
α 

Βαρφ
-τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  
Ναι  100 

 4% 
Πχι  0 

2 Ρροϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν 
ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 
ετϊν  

50 

3 Ρροϊκθςθ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατζχουν 
ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ 

50 

4 

Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 
αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 
ζτθ) 

 5% 

5 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για 
τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

 10% 

6 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι 
ίςο του 5% 

100 

 9% 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο του 
5% 

0 
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7 
Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ 
Χριςθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν  

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο 
προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία 

100  4 

8 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

 14% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

9 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
 4% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

10 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

15% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

11 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 
 12% 

Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

12 εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
5 

100 

 11% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 
30 

0 

  ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%   100 

  
ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΣΗ 
ΜΕΓΙΣΗ) 

    35 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.4.3. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 

ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, 

κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, 

των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν 

κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

  

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 2 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να 
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αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ 

καινοτομίασ. 
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Σίτλοσ Δράςθσ  
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.3.4 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ που αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ  ενκαρρφνοντασ τθν διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ.  

Στθ δράςθ εντάςςονται επενδυτικά ςχζδια που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ, εκςυγχρονιςμό, επζκταςθ, 

μετεγκατάςταςθ, κλπ επιχειριςεων που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα ςτα εξισ πεδία:  

1. Μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων (ενδεικτικά δραςτθριότθτεσ 

επεξεργαςίασ μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν (μάρμαρο/πζτρα Καρφςτου, Αλιβερίου Σκφρου, 

κεραμοποιία κ.α), επεξεργαςίασ και παραγωγισ μετάλλων, ξφλου και προϊόντων ξφλου, 

καταςκευισ επίπλων, καταςκευισ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ,, παραγωγισ ενδυμάτων, καταςκευι 

μθχανθμάτων, επεξεργαςία αποβλιτων κλπ 

2. Δραςτθριότθτεσ παραςκευισ και εμπορίασ επεξεργαςμζνων τροφίμων που καλφπτουν ανάγκεσ 

εςτίαςθσ και λιανικισ πϊλθςθσ  (ενδεικτικά παραςκευι αρτοςκευαςμάτων, προϊόντων 

ηαχαροπλαςτικισ, ζτοιμων γευμάτων κλπ)  

3. Δραςτθριότθτεσ εμπορίου ςε τοπικι κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία, καταςτιματα εμπορίασ 

τροφίμων, καταςτιματα εμπορίασ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ κλπ)  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται ςτα πεδία επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ 1 και 2 όπωσ αναφζρονται προθγουμζνωσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα προτεινόμενα ζργα 

λαμβάνουν χαρακτθριςμό προτεραιότθτασ ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014  Για μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν 

ζωσ 5 ζτθ χωρίσ διανομι κερδϊν 

Άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 για μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ  

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

υνολικόσ  140.000,00 
3,44% 2,67% 
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Προχπολογιςμόσ    

Δθμόςια Δαπάνθ  70.000,00 2,52% 1,77% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  70.000,00 
5,21% 

 

5,21% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ςτιριξθ τθσ παροφςασ δράςθσ  χορθγείται ςε πολφ μικρζσκαι μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν 
ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςε γεωργοφσ 
ι μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  
Ναι  100 

 11% 
Πχι  0 

2 

Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 
αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 
ζτθ) 

 5% 

3 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 
για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

 
 16% 

4 Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 
ι ίςο του 5% 

100 

 9% 
Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

5 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

 14% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

6 Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) 
ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
5% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

7 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
ποιοτικϊν ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100  4% 

8 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

 14% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 
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9 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

 12% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

10 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 
κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 5 

100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
> 30 

0 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΣΗ 
ΜΕΓΙΣΗ) 

  35 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.2. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.3.1. Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.2.4. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 

1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.3.5. Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 

αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Άξονασ 2 και 4 τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) 2014-2020 τθσ ΡΣΤΕ. 

 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με 

τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και 

διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, 

επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν 

και μεςαίων επιχειριςεων 
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Σίτλοσ Δράςθσ  
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και  ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.3 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, 
πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.3.5 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.5 του παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δυναμικι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

αναγκϊν του τοπικοφ πλθκυςμοφ που αναπτφςςεται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ περιορίηεται λόγω τθσ 

ςθμαντικισ ανάπτυξθσ του αντίςτοιχου τομζα ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ.  

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ που αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ  ενκαρρφνοντασ τθν διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

Θ ςτιριξθ παρζχεται για επενδφςεισ ςτα εξισ ενδεικτικά πεδία επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ: 

 Υπθρεςίεσ φροντίδασ/πρόνοιασ ειδικϊν κατθγοριϊν του τοπικοφ πλθκυςμοφ (π.χ. βρεφονθπιακοί-

παιδικοί ςτακμοί, γθροκομεία κλπ)  

 Υπθρεςίεσ επιςκευισ-ςυντιρθςθσ (αυτοκινιτων, θλεκτρικϊν/θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν κλπ)  

 Υπθρεςίεσ διαςκζδαςθσ/αναψυχισ/ακλθτιςμοφ (π.χ. κινθματογράφοι, γυμναςτιρια, χϊροι-γιπεδα 

άκλθςθσ, καφενεία/καφετζριεσ, κ.α)  

 Υπθρεςίεσ υγείασ & προςωπικισ φροντίδασ (π.χ. οπτικοί, φυςικοκεραπευτζσ, νοςθλευτζσ, 

κουρεία/κομμωτιρια)  

 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ (π.χ. κζντρα ξζνων γλωςςϊν)  

 Υπθρεςίεσ επιςτθμόνων (νομικοί, λογιςτζσ, κτθνίατροι, διαιτολόγοι, γεωπόνοι, μθχανικοί, 

επιςτιμονεσ πλθροφορικισ κ.α)  

 Λοιπζσ υπθρεςίεσ (π.χ. ταχυμεταφοράσ, τροφοδοςίασ καταςτθμάτων/εκδθλϊςεων κλπ)  

Θ ςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των ωσ άνω επενδφςεων παρζχεται για ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμοφσ 

επιχειριςεων με δυνατότθτα επζκταςθσ κακϊσ και για μετεγκατάςταςθ επιχειριςεων με παράλλθλο 

εκςυγχρονιςμό  

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτθ μετεγκατάςταςθ με παράλλθλο εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων που παρζχουν 

παρόμοιεσ υπθρεςίεσ από τθ Χαλκίδα ι άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ (π.χ μετεγκατάςταςθ γραφείου παροχισ 

επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν από τθν Ακινα ι τθ Χαλκίδα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ 

τα προτεινόμενα ζργα λαμβάνουν χαρακτθριςμό προτεραιότθτασ με τθ μορφι Ναι/Πχι.  

Επίςθσ, προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθ ςτιριξθ τθσ γυναικείασ και νεανικισ επιχειρθματικότθτασ,  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 
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Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 22 του Καν (ΕΕ) 651/2014  Για μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν ζωσ 5 

ζτθ χωρίσ διανομι κερδϊν 

Άρκρο 14 του Καν (ΕΕ) 651/2014 για μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ  

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

100.000,00 € 

 

2,46% 

 

1,91% 

 

Δθμόςια Δαπάνθ  
50.000,00 € 

 

1,80% 

 

1,27% 

 

Ιδιωτικι υμμετοχι  
50.000,00 € 

 

3,72% 

 

3,72% 

 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ωσ περιοχι εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηεται το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ςτιριξθ τθσ παροφςασ δράςθσ  χορθγείται ςε πολφ μικρζσκαι μικρζσ επιχειριςεισ (ςφμφωνα με τθν 

ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ) και άλλα φυςικά πρόςωπα ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςε γεωργοφσ ι 

μζλθ γεωργικοφ νοικοκυριοφ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

      Βαρφ- 
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ Ναι 100 
 9% 

Πχι 0 

2 Ρροϊκθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 
35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ 
νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν  

50 

3 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι γυναίκα 
(φυςικό πρόςωπο) ι εταιρεία οι μζτοχοι 
τθσ οποίασ είναι ςτο ςφνολο τουσ είναι 
γυναίκεσ 

100 

 6% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 
κατζχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
50% γυναίκεσ 

50 

4 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ.  

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

 4% 

Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το 
αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευςθ 0 

5 Επαγγελματικι εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 

   4% 
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αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

5 ζτθ) 

6 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για 
τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  16% 

7 Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

 13% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 
για απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ 
/ άδειεσ. 

30 

8 Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο 
κλπ) ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
 9% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

9 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα 
για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

 11% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

10 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

11 εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

 12% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35% ΣΗ 
ΜΕΓΙΣΗ) 

  35 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.4.1 Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ οικιςμοφ 

κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια. 

 19.2.4.2. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, 

προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.2.4. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 

μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

  

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
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 Θεματικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ 

διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων, 3d - Στιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΜΜΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και 

διεκνείσ αγορζσ και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ καινοτομίασ και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, 

επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων 
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Σίτλοσ Δράςθσ  Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.4 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  
Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ 
οικιςμοφ κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε 
χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια. 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.4.1. 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 20 ςθμείο β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σθμείο 8.2.6 παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Στθν περιοχι παραμζνει ηθτοφμενο θ καταςκευι ι αναβάκμιςθ τοπικϊν υποδομϊν που ςυμβάλλουν ςε 

τοπικό επίπεδο ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, Στο πλαίςιο αυτό θ 

παροφςα δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ενίςχυςθσ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ και ζμμεςα τον 

ειδικό ςτόχο Ε 5 «Περιοριςμόσ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ».  

Ειδικότερα, υποςτθρίηεται θ δθμιουργία, βελτίωςθ και επζκταςθ μικρισ κλίμακασ ζργων τεχνικισ 

υποδομισ όλων των τφπων ςυμπεριλαμβανομζνων επενδφςεων ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Οι ωσ άνω υποδομζσ τίκενται ςτθ διάκεςθ όλων των ενδιαφερόμενων χρθςτϊν 

ανοιχτά, με διαφάνεια και χωρίσ διακρίςεισ.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά οι παρεμβάςεισ αυτζσ μπορεί να αφοροφν:  

1. Βελτίωςθ  οδοποιίασ εντόσ οικιςμϊν  

2. Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμόςιων κτιρίων με ενζργειεσ βελτίωςθσ του κελφφουσ, αναβάκμιςθσ 

ςυςτθμάτων και δικτφων κζρμανςθσ – ψφξθσ, εγκατάςταςθσ θλιακϊν ςυςτθμάτων για τθν 

παραγωγι ΗΝΧ, αναβάκμιςθσ ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, εγκατάςταςθσ επί μζρουσ αυτοματιςμϊν ςτα 

ςυςτιματα κλιματιςμοφ, φωτιςμοφ και κεντρικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου (BMS), κλπ. 

3. Δθμιουργία υποδομϊν για τθν επζκταςθ ι/και βελτίωςθ υφιςτάμενων δικτφων φδρευςθσ, 

αποχζτευςθσ και διαχείριςθσ υδάτων (π.χ. αντλιοςτάςια, ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ φδατοσ, 

ςυςτιματα χλωρίωςθσ, αποχζτευςθ όμβριων υδάτων),  

Οι παραπάνω κατθγορίεσ παρεμβάςεων αναφζρονται με ςειρά προτεραιότθτασ. Ειδικότερα οι 

παρεμβάςεισ βελτίωςθσ οδοποιίασ ζχουν τθ μζγιςτθ προτεραιότθτα (βακμόσ: 100), και ακολουκοφν οι 

παρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων (βακμόσ 50) και οι παρεμβάςεισ για επζκταςθ  ι/και 

βελτίωςθ υφιςτάμενων δικτφων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και διαχείριςθσ (βακμόσ: 0)   

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

100% για πράξεισ που δεν αποφζρουν κζρδοσ (βεβαίωςθ μθ παραγωγισ εςόδων)  

Άρκρο 56 ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014 

 Ποςό (€) 

Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  15.000,00 0,37% 0,28% 
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Προχπολογιςμόσ  

Δθμόςια Δαπάνθ  15.000,00 0,54% 0,38% 

Ιδιωτικι 

υμμετοχι  
0 0% 0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

ΟΤΑ Αϋ ι Βϋ Βακμοφ και νομικά πρόςωπα αυτϊν κατά περίπτωςθ με αρμοδιότθτα τθν εκτζλεςθ τζτοιων 
ζργων, Λοιποί Δθμόςιοι Φορείσ με αρμοδιότθτα τθν εκτζλεςθ τζτοιων ζργων.  

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  

Ραρεμβάςεισ τοπικισ οδοποιίασ  100 

35% Ραρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ  50 

Ραρεμβάςεισ ςε δίκτυα φδρευςθσ, 
αποχζτευςθσ και διαχείριςθσ υδάτων 

0 

2 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

3 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

15% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά  

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

4 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

35% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

5 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με τθ 
ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινι 50 

5% Mειονεκτικι 20 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
  100 

 
ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40% ΣΗ 
ΜΕΓΙΣΗ) 

  40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.4.2 Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό 

πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

 19.2.4.3. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι 

χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 
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 19.2.4.5. Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των 

αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν 

κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν 

τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.) 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Ωσ προσ τισ παρεμβάςεισ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςυνζργεια τθσ δράςθσ υπάρχει με τθν 
επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 4c ςτιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ ζξυπνθσ 
διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων κτθρίων, και ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ. 

Επίςθσ Υπάρχει ςυνζργεια με τεχνικά ζργα υποδομϊν που ζχουν δρομολογθκεί ι υλοποιθκεί ςτθν περιοχι 
από τουσ ΟΤΑ. 
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Σίτλοσ Δράςθσ  Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.4 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  
Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για 
τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, 
αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Κωδικόσ Τπο-

δράςθσ  
19.2.4.2 

Νομικι βάςθ*  Άρκρο 20 ςθμείο δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου ευθμερίασ των κατοίκων τθσ περιοχισ ωσ ςυςτατικό 

ςτοιχείο τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ενϊ ςυμπλθρωματικά ςυμβάλλει ςτθν εξυπθρζτθςθ 

του Ε 5 «Περιοριςμόσ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ» 

Αφορά ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ μζςω τθσ 

δθμιουργίασ ι/και βελτίωςθσ των κατάλλθλων προχποκζςεων (π.χ. υποδομζσ, εξοπλιςμόσ, κλπ) που 

εξυπθρετοφν τθν παροχι βαςικϊν υπθρεςιϊν και αγακϊν προσ τον πλθκυςμό τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.  

Ωσ τζτοιεσ βαςικζσ υπθρεςίεσ νοοφνται θ κοινωνικι φροντίδα και μζριμνα, θ κάλυψθ τακτικϊν 

υγειονομικϊν αναγκϊν για χρόνια νοςιματα, οι οποίεσ είτε αφοροφν το ςφνολο του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

είτε επιλεγμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (π.χ. νζοι, παιδιά, θλικιωμζνοι, κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ κλπ)  

Οι μικρισ κλίμακασ παρεμβάςεισ μποροφν να αφοροφν τα εξισ: 

• δθμιουργία, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ πολφ-λειτουργικϊν χϊρων και τοπικϊν/κοινοτικϊν 

καταςτθμάτων για δράςεισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ υγειονομικϊν 

αναγκϊν (π.χ. εξυπθρζτθςθ πολιτϊν, πρόςβαςθ ςε ΤΡΕ, δθμιουργικι απαςχόλθςθ και φροντίδα 

θλικιωμζνων – παιδιϊν – ΑΜΕΑ, ςτζγαςθ δθμοτικϊν/κοινωνικϊν ιατρείων-φαρμακείων-

παντοπωλείων, ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε γυναίκεσ – άνεργουσ, κζντρα νζων) 

• δθμιουργία, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν ακλθτιςμοφ 

Θ δράςθ δεν καλφπτει τθ δθμιουργία βαςικϊν κοινωνικϊν και εκπαιδευτικϊν υποδομϊν (βλ. ςχολεία, 

κζντρα υγείασ), παρά μόνο ςυμπλθρωματικζσ ενζργειεσ (π.χ. προμικεια εξοπλιςμοφ για 

αναβάκμιςθ/επζκταςθ παρεχομζνων υπθρεςιϊν) 

Οι ωσ άνω υποδομζσ τίκενται ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερόμενων χρθςτϊν ανοιχτά, με διαφάνεια, χωρίσ 

διακρίςεισ και χρθματικι επιβάρυνςθ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε ζργα τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο τθν κάλυψθ υγειονομικϊν αναγκϊν ι/και 

αναγκϊν κοινωνικισ μζριμνασ ζναντι ζργων που ζχουν ωσ ςτόχο τθν κάλυψθ αναγκϊν αναψυχισ ι άλλων 

αναγκϊν.  Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα προτεινόμενα ζργα λαμβάνουν χαρακτθριςμό προτεραιότθτασ με τθ 

μορφι Ναι/Πχι 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

100% για πράξεισ που δεν αποφζρουν κζρδοσ (βεβαίωςθ μθ παραγωγισ εςόδων) 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
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υπο-μζτρου μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
10.000,00 0,25% 0,19% 

Δθμόςια Δαπάνθ  10.000,00 0,36% 0,25% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0 0% 0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δθμόςιοι φορείσ ΟΤΑ Αϋ και Βϋ Βακμοφ και Νομικά Ρρόςωπα/Φορείσ αυτϊν  

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  
Ναι 100 15% 
Πχι 0 

2 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

100 

15% 
Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν Τοπικι 
/ Δθμοτικι Ενότθτα 

0 

3 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

4 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

15% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

5 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 
τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

30% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

6 

Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ 
Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινι 50 

10% Mειονεκτικι 20 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

7 

Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι 
πιλοτικϊν καινοτόμων 
εφαρμογϊν 

Ναι 100 
5% 

Πχι 0 

 
ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  100 

 
ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(40% ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ) 

  40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.4.1. Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ οικιςμοφ 

κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια. 
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 19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι 

χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.4.4. Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων  

 19.2.4.5. Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, 

των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν 

κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.) 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Υπάρχει ςυνζργεια με ζργα που ζχουν δρομολογθκεί ι υλοποιθκεί ςτθν περιοχι από τουσ ΟΤΑ, ςχετικά 
με αγροτικά ιατρεία και παιδικοφσ ςτακμοφσ κακϊσ και με άλλα ζργα βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον 
αγροτικό πλθκυςμό. 
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Σίτλοσ Δράςθσ  Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.4 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  

Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ 
αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ 
μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ 
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.4.3 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  Άρκρο 20 ςθμείο ε) καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ενίςχυςθσ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ και ζμμεςα τουσ 

ειδικοφσ ςτόχουσ Ε 1 «Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ», Ε 2 «Θεματικι διεφρυνςθ 

του τουριςτικοφ προϊόντοσ» και Ε 5 «Περιοριςμόσ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ».  

Οι παρεμβάςεισ που ενιςχφονται ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ και τθσ ελκυςτικότθτασ των 

οικιςμϊν ςτουσ επιςκζπτεσ αλλά και των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του μόνιμου πλθκυςμοφ ςυνειςφζροντασ 

ζμμεςα ςτθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτάσ τουσ.   

Οι παρεμβάςεισ που μποροφν να υλοποιθκοφν αφοροφν τθ ςιμανςθ/ανάδειξθ περιοχϊν και αξιοκζατων 

κακϊσ και τθ δθμιουργία/βελτίωςθ των ςυναφϊν εγκαταςτάςεων και των προδιαγραφϊν λειτουργίασ 

τουσ, όπωσ: 

• Βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων (π.χ. διαμόρφωςθ υπαίκριων χϊρων, 

δενδροφυτεφςεισ, πλακοςτρϊςεισ, πεηοδρομιςεισ, παιδικζσ χαρζσ, δθμόςιοσ φωτιςμόσ και 

ςιμανςθ). Στισ βελτιϊςεισ αυτζσ ζμφαςθ κα δοκεί ςε ζργα βελτίωςθσ του μικροκλίματοσ π.χ. 

διαμόρφωςθ πλατειϊν με τοποκζτθςθ «ψυχρϊν» υλικϊν, τοποκζτθςθ κατάλλθλων ςυςτθμάτων 

θλιοπροςταςίασ, κλπ 

• Δθμιουργία, βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ (π.χ. 

γραφεία, κζντρα ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ επιςκεπτϊν) 

• Σιμανςθ (φυςικι και ψθφιακι) τοπικϊν αξιοκζατων, μνθμείων και άλλων ςθμείων τουριςτικοφ 

ενδιαφζροντοσ 

• Δθμιουργία ι/και βελτίωςθ ποδθλατικϊν ι άλλων διαδρομϊν, μονοπατιϊν ςε περιοχζσ τθσ 

υπαίκρου 

• Δθμιουργία, βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν για επιςκζπτεσ/τουρίςτεσ (π.χ. καταφφγια, 

παρατθρθτιρια, κζςεισ κζασ) ςε επιμζρουσ τμιματα τθσ περιοχισ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ (π.χ. εξυπθρζτθςθ – αςφάλεια - προςβαςιμότθτα επιςκεπτϊν, πυρόςβεςθ, 

αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν) 

• Δράςεισ προβολισ και προϊκθςθσ ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν (π.χ. δθμιουργία 

εφαρμογϊν και ιςτοςελίδων e- τουριςμοφ,  κλπ) 

Το ςφνολο των ανωτζρω δθμόςιων παρεμβάςεων δρουν ςυμπλθρωματικά με αντίςτοιχεσ ιδιωτικζσ 

επενδφςεισ (π.χ. αγροτουριςμόσ). 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε ζργα τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία νζων υποδομϊν και υπθρεςιϊν 

ζναντι ζργων τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ/εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων υποδομϊν και 

υπθρεςιϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα προτεινόμενα ζργα λαμβάνουν χαρακτθριςμό προτεραιότθτασ με 
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τθ μορφι Ναι/Πχι 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΡΡ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

100% για πράξεισ που δεν αποφζρουν κζρδοσ (βεβαίωςθ μθ παραγωγισ εςόδων)  

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
650.000,00 16,02% 12,31% 

Δθμόςια Δαπάνθ  650.000,00 23,38% 16,46% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0 0% 0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δθμόςιοι φορείσ ΟΤΑ Αϋ Βακμοφ και Νομικά Ρρόςωπα αυτϊν κακϊσ και  Ιδιωτικοί φορείσ μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων. 

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ
-τθτα 

1 Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  
Ναι 

100 
10% 

Πχι 0 

2 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι 
ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

100 
10% 

Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

0 

3 εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

20% 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

4 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 
10% 

Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

5 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

15% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

6 Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 100 20% 
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πρόταςθσ γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

7 Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
5% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

8 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινι 50 

5% Mειονεκτικι 20 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

9 
Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΤΡΕ ι 
πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν 

Ναι 100 
5% 

Πχι 0 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40% ΣΗ 

ΜΕΓΙΣΗ) 

  40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.4.1. Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ οικιςμοφ 

κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια. 

 19.2.4.2. Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον 

αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, 

κ.λπ.) 

 19.2.4.4. Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων  

 19.2.4.5. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 

ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, 

κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)Στιριξθ για μελζτεσ, 

υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 

αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των 

τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, 

κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / 

ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.) 

Επιπλζον υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςτον τομζα του τουριςμοφ (υπο-

δράςεισ 19.2.2.3 και 19.2.3.3.)  

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Υπάρχει ςυνζργεια με ζργα που ζχουν δρομολογθκεί ι υλοποιθκεί ςτθν περιοχι από τουσ ΟΤΑ, που 
ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτάσ τουσ ςτουσ επιςκζπτεσ  
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Σίτλοσ Δράςθσ  Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.4 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

Κωδικόσ Υπο-δράςθσ  19.2.4.4 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  

Άρκρο 20 ςθμείο ε) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σθμείο 8.2.6 παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014, 

Άρκρο 53 & 54 Καν. 651/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ενίςχυςθσ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ εμπλουτίηοντασ με τον 

τρόπο αυτό το τουριςτικό προϊόν τθσ περιοχισ με πολιτιςτικά δρϊμενα. Ραράλλθλα παρζχει ευκαιρίεσ για 

τθν εξωτερίκευςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ παράδοςθσ αλλά και για τθ διεφρυνςθ τθσ κινθτικότθτασ 

πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και δομϊν ενϊ ςυνειςφζρει και ςτθν κινθτοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε 

δραςτθριότθτεσ που εκφράηουν, εκτόσ των άλλων, τθν κζλθςθ για ςφςφιξθ των κοινωνικϊν δεςμϊν και 

ςχζςεων. 

Στο πλαίςιο αυτό προβλζπεται να ενιςχυκεί θ διεξαγωγι διαφόρων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που κα 

οργανωκοφν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι ςε κζματα 

πολιτιςμοφ και παραδόςεων  

Ενδεικτικά τζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ μπορεί να αφοροφν ςε ζκιμα και παραδόςεισ τθσ περιοχισ, ςε 

αναπαράςταςθ ιςτορικϊν γεγονότων, ςε αναβίωςθ πτυχϊν τθσ αγροτικισ παράδοςθσ (π.χ. κεριςμόσ, 

ςυγκομιδι), τθν προβολι των τοπικϊν προϊόντων ι νζων καλλιτεχνικϊν ρευμάτων κλπ.  

Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά εκδιλωςθ που μπορεί να χρθματοδοτθκεί ανζρχεται ςε 50.000 € 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΡΡ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 53 ΚΑΝ (ΕΚ) 651/2014. 

100% για παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα  

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
10.000,00 0,25% 0,19% 

Δθμόςια Δαπάνθ  10.000,00 0,36% 0,25% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0 0% 0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δθμόςιοι φορείσ ΟΤΑ Αϋ και Βϋ Βακμοφ και Νομικά Ρρόςωπα αυτϊν κακϊσ και  Ιδιωτικοί φορείσ μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων. 

Κριτιρια Επιλογισ 
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α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 

Επαναλθψιμότθτα εκδιλωςθσ 

ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

ςχεδίου χρθματοδότθςθσ 

Διοργάνωςθ για 4 και άνω ζτθ 
100 

 

25% 

Διοργάνωςθ για 2 ι 3 ζτθ 50 

Διοργάνωςθ για 1 ζτοσ 
0 

2 
εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία 
κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

25% 

5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
30 

30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

3 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

25% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

4 
Φφςθ/Αντικείμενο εκδιλωςθσ 
που ςυνδζεται με ιςτορία και 
τοπικά δρϊμενα 

Ρολιτιςτικό γεγονόσ 40 

25% Ιςτορικό γεγονόσ 40 

Ακλθτικό γεγονόσ 20 

 
ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 100 

 ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40% 

ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ) 

  40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.4.2. Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό 

πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

 19.2.4.3. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι 

χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.4.5. Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των 

αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-

οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –μφλοι, 

γεφφρια κ.λπ.) 

Επιπλζον υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςτον τομζα του τουριςμοφ (υπο-
δράςεισ 19.2.2.3 και 19.2.3.3.) 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Θεματικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 2014-2020 : «6c - Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ 

και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ». 
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Σίτλοσ Δράςθσ  Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.4 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  

Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον 
πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ 
πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων 
και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ 
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν 
/ ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.) 

Κωδικόσ Τπο-δράςθσ  19.2.4.5 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 20 ςθμείο ε) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Σθμείο 8.2.6 παραρτιματοσ Ι του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014, 
Άρκρο 53 & 54 Καν. 651/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ενίςχυςθσ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ και ζμμεςα τουσ 

ειδικοφσ ςτόχουσ Ε 1 «Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ», Ε 2 «Θεματικι διεφρυνςθ 

του τουριςτικοφ προϊόντοσ» και Ε 5 «Περιοριςμόσ τθσ πλθκυςμιακισ απεριμωςθσ τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ».  

Ειδικότερα, θ δράςθ ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ μζςω ανάδειξθσ 

ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων του πολιτιςμικοφ και φυςικοφ τθσ περιβάλλοντοσ ενϊ παράλλθλα ςυνειςφζρει 

ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Αφορά τόςο ςτθν υλικι όςο και ςτθν 

άυλθ φυςικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά.  

Αντικείμενο τθσ δράςθσ είναι θ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ ςθμαντικϊν ςτοιχείων που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ οικολογικισ, κοινωνικισ, αιςκθτικισ και πολιτιςτικισ αξίασ τθσ 

περιοχισ. Ριο ςυγκεκριμζνα περιλαμβάνει παρεμβάςεισ μικρισ κλίμακασ όπωσ:  

 Ζργα αποκατάςταςθσ και διατιρθςθσ φυςικισ και αιςκθτικισ αξίασ περιοχϊν - τοπίων, (π.χ. 

φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ, δενδροφυτεφςεισ με ενδθμικά είδθ, μικρισ κλίμακασ τεχνικά ζργα για τθν 

προςταςία του εδάφουσ, κακαριςμόσ – προςταςία υδάτινων απορροϊν, αποκατάςταςθ 

υποβακμιςμζνων τοπίων και χϊρων τθσ υπαίκρου π.χ. χϊρων απόρριψθσ απορριμμάτων, 

αποκατάςταςθ παραδοςιακϊν τοπίων π.χ. ξερολικιζσ – αλϊνια – γοφρνεσ κλπ,   

 Ραρεμβάςεισ βελτίωςθσ τθσ οικολογικισ και κοινωνικισ αξίασ των περιοχϊν (π.χ.  ςιμανςθ 

περιοχϊν, μονοπάτια, καταφφγια, ζργα υποδομισ για τθ βελτίωςθ τθσ άγριασ πανίδασ και 

χλωρίδασ, κζντρα περίκαλψθσ άγριων ηϊων, δθμιουργία κζντρων επιςκεπτϊν και ενθμζρωςθσ ςε 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ ςε ςυμφωνία με τον περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό και το πλαίςιο 

διαχείριςθσ τουσ) και ςυναφισ εξοπλιςμόσ (π.χ. αςφάλεια επιςκεπτϊν, πυρόςβεςθ) 

 Ραρεμβάςεισ βελτίωςθσ-αναβάκμιςθσ των φυςικϊν πόρων τθσ περιοχισ περιλαμβανομζνθσ τθσ 

εκπόνθςθσ των απαιτοφμενων μελετϊν που εξυπθρετοφν τθν υλοποίθςθ των παρμεβάςεων 

αυτϊν (π.χ. καταγραφι ειδϊν βιοποικιλότθτασ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ τοπικϊν 

αγροτικϊν οικοςυςτθμάτων υψθλισ αξίασ ςε ςυμφωνία με το κεςμικό πλαίςιο διαχείριςισ τουσ 

κλπ)  

 Ενζργειεσ για τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ (εκπόνθςθ και 

υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων ενθμζρωςθσ - δθμοςιότθτασ, ψθφιακζσ εφαρμογζσ, 
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δικτφωςθ φορζων)  

 Ραρεμβάςεισ για τθν αποκατάςταςθ και ανάδειξθ κτθρίων και άλλων αρχιτεκτονικϊν, ιςτορικϊν, 

πολιτιςτικϊν «ςτοιχείων»/υποδομϊν των αγροτικϊν οικιςμϊν και περιοχϊν. Οι παρεμβάςεισ 

περιλαμβάνουν αναπλάςεισ όψεων και αποκαταςτάςεισ ιςτορικϊν, παραδοςιακϊν ι 

διατθρθτζων κτιρίων και άλλων κτιςμάτων (π.χ. βρφςεσ, γεφφρια), ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν 

όπου υπιρχε αγροτικι παραγωγικι δραςτθριότθτα αλλά ςιμερα είναι μόνο επιδεικτικοφ ςκοποφ 

(π.χ. ελαιοτριβεία, πατθτιρια, μφλοι) 

 Ραρεμβάςεισ για τθ δθμιουργία, επζκταςθ ι εκςυγχρονιςμό υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςτον 

τομζα του πολιτιςμοφ όπωσ αρχαιολογικοί/ιςτορικοί χϊροι, μνθμεία, μουςεία, αρχεία, 

βιβλιοκικεσ, καλλιτεχνικά/πολιτιςτικά/ςυνεδριακά κζντρα ι χϊροι, κζατρα, ιδρφματα 

κινθματογραφικισ κλθρονομιάσ και άλλεσ παρόμοιεσ καλλιτεχνικζσ και πολιτιςτικζσ υποδομζσ 

 Ενζργειεσ ανάδειξθσ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν πολιτιςτικι, αγροτικι και 

λαογραφικι κλθρονομιά και τθν τοπικι αγροτικι οικονομία (π.χ. μελζτεσ καταγραφισ εκίμων και 

λοιπϊν ςτοιχείων τθσ λαϊκισ παράδοςθσ, προμικεια μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία πολιτιςτικϊν φορζων, ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν, 

δθμιουργία εκκετθρίων – ςυλλογϊν, δθμιουργία πολιτιςτικϊν διαδρομϊν, ςφνταξθ ι ςφνκεςθ, 

επεξεργαςία, παραγωγι, διανομι, ψθφιοποίθςθ και ζκδοςθ μουςικϊν και λογοτεχνικϊν ζργων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταφράςεων, ςυγγραφι ςεναρίου/ανάπτυξθ/παραγωγι/ διανομι 

και προϊκθςθ οπτικοακουςτικϊν ζργων κλπ). 

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ ΡΡ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 53 ΚΑΝ (ΕΚ) 651/2014. 

100% για παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα  

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
400.000,00 9,86% 7,57% 

Δθμόςια Δαπάνθ  400.000,00 14,39% 10,13% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0 0% 0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δθμόςιοι φορείσ ΟΤΑ Αϋ και Βϋ Βακμοφ και Νομικά Ρρόςωπα αυτϊν κακϊσ και  Ιδιωτικοί φορείσ μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με καταςτατικό ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων.   

Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο-
λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 
εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία 
κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

30% 
5 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 30 
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≤ 30 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

2 
εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και το 
μζγεκοσ του ζργου 

50 
15% 

Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 
φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

3 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

25% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και ελλείψεισ 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

4 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 
τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

20% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 

30 

5 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι 
ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

100 
5% 

Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι ςτθν 
Τοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

0 

6 Σφςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
5% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40% 

ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ) 

  40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.4.1. Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ οικιςμοφ 

κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια. 

 19.2.4.2. Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον 

αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, 

κ.λπ.) 

 19.2.4.3. Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 

ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, 

κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.4.4. Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων  

Επιπλζον υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςτον τομζα του τουριςμοφ (υπο-
δράςεισ 19.2.2.3 και 19.2.3.3.) 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Θεματικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 2014-2020 : «6c - Διατιρθςθ, προςταςία, 

προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ». 
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Σίτλοσ Δράςθσ  Ραρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ υποδομϊν ςτον πρωτογενι τομζα 

Κωδικόσ Δράςθσ  19.2.5 

Σίτλοσ υπο-δράςθσ  Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ 

Κωδικόσ Τπο-

δράςθσ  
19.2.5.1 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 17, §1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Άρκρο και ςθμείο 8.2.(ε).4 (Μζροσ 1) και Μζροσ 4 του Ραραρτιματοσ Ι, του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί ζμμεςα τον Ε 4 «τιριξθ κλάδων και προϊόντων με αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτθ δομι και 

λειτουργία τθσ οικονομίασ τμθμάτων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ» και αφορά ςτθν υλοποίθςθ ζργων 

υποδομισ για τθν επζκταςθ και βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ, 

με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ μεταφορά των προϊόντων των εκμεταλλεφςεων ςε μονάδεσ μεταποίθςθσ τθσ 

περιοχισ. Βαςικι προχπόκεςθ ζνταξθσ μίασ πράξθσ είναι θ απόδειξθ εξυπθρζτθςθσ τουλάχιςτον μίασ 

μεταποιθτικισ μονάδασ  

Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογισ τθσ δράςθσ περιλαμβάνει  

 Μελζτθ και καταςκευι ζργων αγροτικισ οδοποιίασ 

 Χωματουργικζσ εργαςίεσ (όπωσ διανοίξεισ, επιχϊςεισ τάφρων, διευκετιςεισ χειμάρρων) 

 Τεχνικά ζργα (όπωσ γζφυρεσ, ιςόπεδεσ διαβάςεισ) 

 Στρϊςθ του οδοςτρϊματοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ βατότθτασ περιλαμβανομζνθσ και τθσ 

αςφαλτοτςιμεντόςτρωςθσ  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

Άρκρο 17 Καν (ΕΕ) 1305/2013 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
25.000,00 0,62% 0,47% 

Δθμόςια Δαπάνθ  25.000,00 0,90% 0,63% 

Ιδιωτικι 

υμμετοχι  
0 0% 0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΡΑΑ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοσ είναι αποκλειςτικά δθμόςιοσ φορζασ, που ζχει τθν αρμοδιότθτα υλοποίθςθσ τζτοιου τφπου 
πράξθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ 

α/α Κριτιρια Ανάλυςθ 
Βακμο
-λογία 

Βαρφ-
τθτα 

1 

Αρικμόσ μονάδων μεταποίθςθσ που 
εξυπθρετοφνται από τθν υλοποίθςθ τθσ 
πράξθσ  

Εξυπθρετοφνται περιςςότερεσ από 3 
μονάδεσ 

100 

10% Εξυπθρετοφνται περιςςότερεσ από 2 και 
ζωσ 3 μονάδεσ 

60 

Εξυπθρετοφνται τουλάχιςτον 2 μονάδεσ 30 

2 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 
Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
5% 

Πχι 0 

3 
εαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 
15% 

Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

4 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα 
για τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

30% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ αλλά 
πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  και 
ελλείψεισ ωσ προσ τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

5 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

40% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

 ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 
ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (40% ΣΗ 
ΜΕΓΙΣΗ) 

  40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.2. Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 19.2.3.1. Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

  

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Συμπλθρωματικότθτα τθσ δράςθσ υπάρχει με ςθμαντικό αρικμό δράςεων που προβλζπονται από τα ΕΡ των 
Διμων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του υφιςτάμενου αγροτικοφ – οδικοφ δικτφου.  
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4.1.2  Δράςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του υπο-μζτρου 19.3 «Διατοπικι και 
Διακρατικι υνεργαςία» 

 

Σίτλοσ Δράςθσ «ΝΘΣΩΝ ΡΕΙΡΛΟΥΣ»  

Κωδικόσ Δράςθσ  19.3.1 

ΕΔΕΣ ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ* Άρκρο 44 – Καν ΕΕ 1305/2013  

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ  

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 
Το ςχζδιο «ΝΘΣΩΝ ΡΕΙΡΛΟΥΣ» αφορά τθ διαπεριφερειακι ςυνεργαςία των νθςιωτικϊν ΟΤΔ τθσ χϊρασ με 
κζμα τον πολιτιςμό και τθν ανάπτυξθ. Το ζργο είναι ςυνεχιηόμενο και κα υλοποιθκεί για τρίτθ προγραμματικι 
περίοδο με τθ ςυμμετοχι των ΟΤΔ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα, με ενςωμάτωςθ εμπειρίασ 
προθγοφμενων ΟΤΔ και διεφρυνςθ νζων εταίρων.  
Το ςχζδιο ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ανάπτυξθ του υπόβακρου για τθν εγκακίδρυςθ τθσ ζννοιασ  πολιτιςτικισ - 
δθμιουργικισ  βιομθχανίασ και τθ διαςφνδεςι τθσ με το νθςιωτικό χαρακτιρα το περιβάλλον και τον πολιτιςμό 
των νθςιϊν.   
Ειδικότεροι ςτόχοι είναι οι εξισ:  

 Ανάδειξθ και διάδοςθ ποικίλων μορφϊν πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα για 
τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ  

 Διαςφνδεςθ  και ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ και των 
τεχνϊν  

 Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτα μνθμεία (αρχιτεκτονικά, ιςτορικά, περιβαλλοντικά και 
πολιτιςτικά)  

 Ενςωμάτωςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και υιοκζτθςθ νζων μεκόδων εμψφχωςθσ και 
ενδυνάμωςθσ νζων που αςχολοφνται με τον πολιτιςμό  

 Ρροβολι και προϊκθςθ τθσ νθςιωτικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ με απϊτερο ςκοπό τθν ανάδειξθ των 
νθςιϊν ωσ «τόπουσ πολιτιςμϊν και τεχνϊν»   

 
υντονιςτισ ςχεδίου: Αναπτυξιακι Θρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ  
Οι ενζργειεσ του ςχεδίου κα εξειδικευτοφν ςτο πλαίςιο υποβολισ τθσ αναλυτικισ πρόταςθσ ςτθν ΕΥΕ.  
Οι εταίροι του ςχεδίου  

1. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 
2. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ N. ΕΥΒΟΙΑΣ 
3. ΑΚΟΜΜ – ΨΘΛΟΕΙΤΘΣ 
4. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ 
5. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
6. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 
7. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΕΥΒΟΙΑΣ 
8. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
9. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΛΕΣΒΟΥ 
10. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ 
11. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΛΘΜΝΟΥ 
12. ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΧΙΟΥ 
13. ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ 
14. ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΟΑΣΕ ΑΕ ΟΤΑ – ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ  

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ 



CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου                                                                                             73                 
 

μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  

30.000,00 100% 0,57% 

Δθμόςια Δαπάνθ  30.000,00 100% 0,76% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0,00 0 0 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Πλθ θ περιοχι παρζμβαςθσ του Τ.Ρ.  & Ρεριοχζσ παρζμβαςθσ των Τ.Ρ. των εταίρων του ςχεδίου. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

ΟΤΔ Κοινοπραξία Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ ΑΕ ΟΤΑ - Αναπτυξιακι  Εφβοιασ ΑΕ και 

λοιποί εταίροι του ςχεδίου.  

Οι ΟΤΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι 

οι 13 ΟΤΔ που αναφζρονται παραπάνω. Το εταιρικό ςχιμα κα οριςτικοποιθκεί μετά τισ εγκρίςεισ των 

Τοπικϊν Ρρογραμμάτων ςε εκνικό επίπεδο.   

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ  

Δεν εφαρμόηονται ςτθν παροφςα φάςθ 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 

ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.2.4 Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,  χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά 

τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ 

 19.2.3.3 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.3.4 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 

παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 

ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

 19.2.4.1 Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ 

οικιςμοφ κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα 

δθμόςια κτίρια 

 19.2.4.2 Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον 

αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, 

κ.λπ.) 

 19.2.4.3 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 

ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, 
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κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

 19.2.4.5 Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ 

διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των 

χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ςχετικϊν κοινωνικοοικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου - μφλοι, γεφφρια, κ.λπ.) 

 Με όλεσ τισ ςυνεργαςίεσ του υπομζτρου 19.3 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020: Δθμιουργία βιϊςιμων & πολυλειτουργικϊν 

αγροτικϊν περιοχϊν  

 Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, επιχειρθματικότθτα και καινοτομία: Α.Ρ. 3: Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν 

ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

 ΡΕΡ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020: Α.Ρ. 3: Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων 

επιχειριςεων  

 RIS3 Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ:Ενδυνάμωςθ των ςτρατθγικϊν κλάδων εξειδίκευςθσ τθσ RIS3 

με εφαρμογι τθσ καινοτομίασ, τεχνολογίασ και γνϊςθσ ςτο ςφνολο τθσ αλυςίδασ αξιϊν αυτϊν 
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4.1.3  Δράςεισ υπο-μζτρου 19.4 «τιριξθ τθσ ΟΣΔ για τισ λειτουργικζσ 
δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ» 

 

Σίτλοσ Δράςθσ  τιριξθ τθσ ΟΣΔ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 

Κωδικόσ Δράςθσ  Υπομζτρο 19.4 

ΕΔΕΣ  ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ*  
Άρκρο 42, 45&46 του καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, Άρκρο 32, του καν.(ΕΕ) 
αρικ.1303/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Το τοπικό πρόγραμμα τθσ ΟΤΔ είναι πολφ-ταμειακό και γίνεται χριςθ του επικεφαλισ ταμείου του 

ΕΓΣΑΑ. 

Το υπομζτρο περιλαμβάνει ενζργειεσ  τθσ  ΟΤΔ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ :    

1. Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων 

2. Λειτουργικζσ δαπάνεσ.  

3. Ράγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ.  

4. Ενζργειεσ εμψφχωςθσ 

5. Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ  

Αμοιβζσ προςωπικοφ-εξωτερικϊν ςυμβοφλων : 898.000,00 € 

Ρεριλαμβάνει τισ αμοιβζσ (περιλαμβανομζνων των αςφαλιςτικϊν και λοιπϊν ειςφορϊν) του αναγκαίου 
ςτελεχιακοφ δυναμικοφ με βάςθ τα όςα αναφζρονται ςτθ ςχετικι ΥΑ  
Λειτουργικζσ δαπάνεσ : 135.000,00 € 

Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ αφοροφν ενδεικτικά τα ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ, για τθν περίοδο 2014-2020, 

όπωσ: 

• Δαπάνεσ οργάνωςθσ-λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ (φάκελοι, κλαςζρ, toner, αναλϊςιμα, κτλ). 

• Ζξοδα μεταφοράσ, διαμονισ, ζξοδα ςυντιρθςθσ. 

• Δαπάνεσ επικοινωνίασ, λογαριαςμοί οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ, ζξοδα αλλθλογραφίασ & 

ταχυμεταφορϊν κλπ. 

• Τραπεηικά ζξοδα  

Πάγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ: 35.000,00 € 

Οι δαπάνεσ αφοροφν ενδεικτικά ςε  

Ρρομικεια –αναβάκμιςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και λειτουργικϊν ςυςτθμάτων  

Διαμόρφωςθ- αναβάκμιςθ χϊρων  

Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ εξοπλιςμοφ εγκαταςτάςεων και παραγωγισ 

Ενζργειεσ εμψφχωςθσ ( 5,00 %): 57.000,00€  

Οι ενζργειεσ εμψφχωςθσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των ενεργειϊν και του υλικοφ για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ (εκδόςεισ, δθμοςιεφςεισ, ενθμερωτικζσ  
ςυναντιςεισ, κ.λπ.). Θα δθμιουργθκεί ιςτοςελίδα για το τοπικό πρόγραμμα και δθμιουργία links για 
πρόςβαςθ ςε ιςτοςελίδεσ ςυνεργαηόμενων φορζων και θ χριςθ των social media (facebook, twitter, 
youtube, κτλ) για τθν προβολι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ και τθν ενθμζρωςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 
Τποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (Μελζτεσ, Επιμόρφωςθ, αυτοαξιολόγθςθ κλπ: 15.000,00 €   
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ κα πραγματοποιθκεί θ αυτό-αξιολόγθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ 

και διάφορεσ ενζργειεσ επιμόρφωςθσ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ ςε κζματα όπωσ: 1) Γενικό 
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Κανονιςτικό Ρλαίςιο περιόδου 2014-2020 (Κρατικζσ Ενιςχφςεισ κλπ), 2) Θεςμικό και Ρρογραμματικό 

Ρλαίςιο 2014-2020, 3) Μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ, 4) Θζματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ζργων και 

προςωπικοφ, 5)Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων, 

6)Σχεδιαςμόσ και ωρίμανςθ ζργων/Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  

Το ςυνολικό κόςτοσ ΕΓΤΤΑ για το υπομζτρο 19.4 ανζρχεται ςτο ποςό 1.140.000,00 € 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Το Υπομζτρο υποςτθρίηει το ςφνολο του τοπικοφ προγράμματοσ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
1.140.000,00 100% 21,58% 

Δθμόςια Δαπάνθ  1.140.000,00 100% 28,86% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0 0 0 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ ΟΤΔ Κοινοπραξία ΟΑΣΕ ΑΕ ΟΤΑ- Αναπτυξιακι Ευβοίασ Α.Ε 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ 

Δεν ζχει εφαρμογι  

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Το Υπομζτρο υποςτθρίηει το ςφνολο του τοπικοφ προγράμματοσ. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Θ παροφςα δράςθ τθσ ΟΤΔ υποςτθρίηει όλο το τοπικό πρόγραμμα ςε ςυνζργεια με αναπτυξιακζσ 
δράςεισ εκτόσ τθσ περιοχισ όπωσ περιγράφθκαν ανά δράςθ. 
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4.2  Δράςεισ Σοπικοφ Προγράμματοσ ςτο Πλαίςιο του ΕΣΘΑ – 
Σεχνικά Δελτία Δράςεων ΕΣΘΑ  

 

4.2.1 Δράςεισ του Μζτρου 4.2: Εφαρμογι τθσ Σοπικισ τρατθγικισ 
Ανάπτυξθσ   

 

Σίτλοσ Δράςθσ  Επενδφςεισ από αλιείσ για ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.2.1 

ΕΔΕΣ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  άρκρο 30 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων με τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων 

όπωσ επενδφςεων επί του ςκάφουσ, αλιευτικοφ τουριςμοφ, εςτιατορίων, περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν αλιείασ και 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςχετικά με τθν αλιεία. Θα ςτθριχκοφν ενζργειεσ κυρίωσ εποχιακισ απαςχόλθςθσ με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτον αλιευτικό τουριςμό. Θα πρζπει να τθροφνται οι προχποκζςεισ διενζργειασ αλιευτικοφ τουριςμοφ ςφμφωνα με τθν 

ςχετικι ΚΥΑ (ΦΕΚ αρ. φφλλου 97, 20.1.2015). Ο αλιευτικόσ τουριςμόσ παραπζμπει ςε μια δραςτθριότθτα ψαρζματοσ ι και 

άλλων ςυναφϊν πρωτοβουλιϊν, ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα, που ο αλιζασ μπορεί να αναπτφξει μαηί με τον επιςκζπτθ - τουρίςτα 

ςτο επαγγελματικό του ςκάφοσ. Ο επιςκζπτθσ κα μάκει για τθ καλάςςια βιολογία, τισ παραδοςιακζσ και αειφόρεσ μεκόδουσ 

αλιείασ και για τον πολιτιςμό. Ρρόκειται για ζνα ταξίδι γνϊςεων, γεφςεων και εμπειριϊν, που οι άνκρωποι τθσ κάλαςςασ 

γνωρίηουν πολφ καλά. Ο αλιευτικόσ τουριςμόσ κα προςελκφςει επιςκζπτεσ που αναηθτοφν μια πιο αυκεντικι εμπειρία και κα 

τονϊςει τθν τοπικι τουριςτικι ανάπτυξθ. Ραράλλθλα μπορεί κα ςυνειςφζρει και ςτθν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ των 

επιςκεπτϊν. Μποπούν επίζηρ να πποζθέπονηαι και ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ για ηην άμεζη εξςπηπέηηζη ηων επιζκεπηών.Θα 

σπημαηοδοηηθούν ιδιωηικέρ επενδύζειρ ίδπςζηρ και εκζςγσπονιζμού πολύ μικπών και μικπών επισειπήζεων από αλιείρ (θςζικά 

και νομικά ππόζωπα πος καηοικούν μόνιμα ζηην πεπιοσή παπέμβαζηρ ή πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζε αςηήν).Το ποζό ηηρ ζηήπιξηρ 

πος σοπηγείηαι  δεν ςπεπβαίνει ηο 50 % ηος πποϋπολογιζμού πος πποβλέπεηαι ζηο επισειπημαηικό ζσέδιο για κάθε δπάζη και δεν 

ςπεπβαίνει ένα μέγιζηο ποζό 75.000 EUR για κάθε δικαιούσο. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, περιγραφισ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Θ δράςθ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν ανάδειξθ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ με τθν αξιοποίθςθ παραδοςιακϊν δραςτθριοτιτων, 

όπωσ θ αλιεία. Συμβάλλει επίςθσ ςτθν υποςτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ με τθν ανάπτυξθ και νζων  

ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων από αλιείσ τθσ περιοχισ. Συμβάλλει επίςθσ ςτθν καινοτομία με τθν ανάπτυξθ ενόσ 

εναλλακτικοφ τουριςτικοφ μοντζλου, βαςιςμζνου ςτον αλιευτικό / καλάςςιο τουριςμό. Επιπλζον πρόκειται για υπθρεςία που 

προςφζρει ςτουσ επιςκζπτεσ εμπειρίεσ με ποιότθτα και «χρϊμα», ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα τθσ περιοχισ. Θ δράςθ βαςίηεται 

ςτον καλάςςιο και αλιευτικό χαρακτιρα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ωσ δυναμικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ για αλιευτικό 

τουριςμό. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
800.000,00 € 18,52% 15,38% 

Δθμόςια Δαπάνθ  400.000,00 € 12,82% 10,00% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  400.000,00 € 33,33% 33,33% 
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Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςτθν περιοχισ παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΕΡΑΛΘ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι: είναι οι αλιείσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 και όπωσ ορίηονται από τθν εκνικι 
νομοκεςία. Στθν περιοχι, προζκυψε ςθμαντικό ενδιαφζρον από αλιείσ. 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ**  

Οι αλιείσ κα πρζπει να: 

α) υποβάλλουν ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ των νζων δραςτθριοτιτων 

τουσ· και  

β) διακζτουν επαρκείσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ  

Οι ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ των αλιζων κα πρζπει να ςυνδζονται με τθν κφρια 

αλιευτικι δραςτθριότθτα. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ 4.2.5 τθ ςχετικι με τισ υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ: όπωσ θ 
δθμιουργία καλάςςιων πάρκων, θ διευκόλυνςθ τθσ διεξαγωγισ δραςτθριοτιτων κατάδυςθσ και παρατιρθςθσ του καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ, δεδομζνου ότι με όλεσ αυτζσ τισ δράςεισ αναδεικνφεται θ «καλαςςινι» ταυτότθτα τθσ περιοχισ. Μαηί με τθν 
δράςθ «Επενδφςεισ από αλιείσ: Διαφοροποίθςθ εκτόσ των εμπορικϊν αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων» δίνει διζξοδο ςτα 
προβλιματα των αλιζων. Επίςθσ υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.14 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε 
υποδομζσ αναψυχισ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ 19.2.8 Επενδφςεισ για τθν ίδρυςθ/ 
δθμιουργία και ανάπτυξθ/εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων ςτον τουριςτικό τομζα, ςτισ οποίεσ προβλζπονται υποδομζσ και 
δραςτθριότθτεσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ και με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίηεται το τοπικό τουριςτικό προϊόν.  

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Υπάρχει ςυνζργεια με τθν ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ που εςτιάηει ςτθν 
ανάπτυξθ τουριςμοφ εμπειρί 
ασ ςτθν περιοχι. Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ υπάρχει και με τισ εξισ επενδυτικζσ 
προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ 
εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα 
και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. 

Δείκτεσ Εκροϊν***  

Ε.1 - Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ  400.000,00 € 

Ε.2 - Συνολικι επζνδυςθ 800.000,00 € 

Ε.3 - Αρικμόσ δράςεων/πράξεων ςτισ οποίεσ 
παρζχεται ςτιριξθ 

5 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων / 

τόχου***  
A24 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε 
υποςτθριηόμενα ζργα  

4 

 

Σίτλοσ Δράςθσ  Επενδφςεισ από αλιείσ για διαφοροποίθςθ εκτόσ των εμπορικϊν αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.2.2 

ΕΔΕΣ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  Άρκρο 63.1.β του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014  

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων με τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων εκτόσ των εμπορικϊν 
αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων που ςυνδυάηεται με επαγγελματικό επαναπροςανατολιςμό. Ρρόκειται για τθ λογικι τθσ 
διαφοροποίθςθσ προσ μθ αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ από αλιείσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί τόςο θ απαςχόλθςθ αυτισ τθσ 
ομάδασ πλθκυςμοφ, όςο και εν γζνει θ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ.Στθν περίπτωςθ αυτι οι δικαιοφχοι δεν κα μποροφν 
να ξαναρχίςουν εκ νζου τθν άςκθςθ του αλιευτικοφ επαγγζλματοσ εντόσ προκεςμίασ μικρότερθσ των 5 ετϊν μετά τθν καταβολι 
ςε αυτοφσ τθσ ενίςχυςθσ.Θα χρθματοδοτθκοφν ιδιωτικζσ επενδφςεισ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ πολφ μικρϊν και μικρϊν 
επιχειριςεων από αλιείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα που κατοικοφν μόνιμα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ι που 
δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν).Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με το καλάςςιο περιβάλλον όπωσ 
με τον παράκτιο τουριςμό, με καλάςςιο ι καταδυτικό τουριςμό, με υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αλιευτικϊν, 
τουριςτικϊν ςκαφϊν, μθχανϊν και εξοπλιςμοφ, κλπ.Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ : Γενικόσ Deminimis KAN EK 1407/2013 και για τθσ 
επενδφςεισ που εμπίπτουν ςτθν Δράςθ 1.α.ΙΙ του Μζτρου 4.2 του ΕΡΑλΘ 75%. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, περιγραφισ 
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υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Θ δράςθ ςυμβάλλει ςτθν υποςτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ δεδομζνων των αναγκϊν που υπάρχουν για τθ 

διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ των αλιζων ςτθν περιοχι εφαρμογισ. Επίςθσ, με τθν ζμφαςθ που δίνεται ςε δραςτθριότθτεσ 

ςχετικζσ με το καλάςςιο περιβάλλον θ δράςθ ςυμβάλλει και ςτθν ανάδειξθ τθσ «καλαςςινισ» ταυτότθτασ τθσ περιοχισ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
1.169.230,77 € 27,06% 22,49% 

Δθμόςια Δαπάνθ  800.000,00 € 25,63% 20,00% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  369.230,77 € 30,77% 30,77% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΕΡΑΛΘ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι: Δικαιοφχοι: είναι οι αλιείσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 και όπωσ ορίηονται από τθν 
εκνικι νομοκεςία. 

Αρχζσ κριτθρίων 

επιλογισ**  
Φπαρξθ επαγγελματικοφ επαναπροςανατολιςμοφ 
Ρροτεραιότθτα ςε δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με το καλάςςιο περιβάλλον 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ «Επενδφςεισ από αλιείσ: Ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων», λόγω τθσ οικονομικισ 
διεξόδου που δίνουν οι δφο δράςεισ ςτουσ αλιείσ. Υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ υπόλοιπεσ δράςεισ ιδιωτικϊν 
επενδφςεων του 19.2 που αφοροφν άλλουσ δικαιοφχουσ, ωςτόςο όλεσ μαηί αυτζσ οι δράςεισ ςυμβάλουν ςτθν  ανάπτυξθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Συνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ υπάρχει με τισ εξισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ 
Ελλάδασ: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ 
ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων και 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, 
και ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. 

Δείκτεσ Εκροϊν***  

Ε.1 - Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ  800.000,00 € 

Ε.2 - Συνολικι επζνδυςθ 1.169.230,77 € 

Ε.3 - Αρικμόσ δράςεων/πράξεων ςτισ οποίεσ παρζχεται 
ςτιριξθ 

6 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων 

/ τόχου***  
A24 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε 
υποςτθριηόμενα ζργα  

6 

 

Σίτλοσ Δράςθσ  Επενδφςεισ από μθ αλιείσ για τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του αλιευτικοφ τομζα 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.2.3 

ΕΔΕΣ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  Άρκρο  63α, άρκρο 69 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ αυτι αξιοποιεί τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ κάλαςςα και θ παράκτια ανάπτυξθ ςτοχεφοντασ ςτθν αφξθςθ τθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ του αλιευτικοφ τομζα (αλιεία, υδατοκαλλιζργεια, μεταποίθςθ) τθσ περιοχισ. Θ δράςθ περιλαμβάνει 
ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμό πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων ςε τομείσ όπωσ 
ενδεικτικά:Επενδφςεισ που οδθγοφν ςτθ δθμιουργία νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων, νζων ι βελτιωμζνων διαδικαςιϊν, ι νζων 
ι βελτιωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και οργάνωςθσ 
Επενδφςεισ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ που ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι τθ μείωςθ 
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των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων 

Επενδφςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθ μεταποίθςθ υποπροϊόντων που προκφπτουν από τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ 

Επενδφςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθ μεταποίθςθ προϊόντων βιολογικισ υδατοκαλλιζργειασ 

Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ που παρζχει περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ όπωσ μεκόδουσ ςυμβατζσ με ςυγκεκριμζνεσ 
περιβαλλοντικζσ ανάγκεσ υποκείμενεσ ςε ειδικζσ απαιτιςεισ διαχείριςθσ, μορφζσ εκτατικισ υδατοκαλλιζργειασ κλπ. 
Επενδφςεισ διαφοροποίθςθσ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ και των εκτρεφόμενων ειδϊν 
Εκςυγχρονιςμό των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και αςφάλειασ 

των εργαηομζνων ςτον τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ 

Επενδφςεισ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ι ςτθν πρόςκεςθ αξίασ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ 

Επενδφςεισ προϊκθςθσ μεκόδων βιολογικισ υδατοκαλλιζργειασ 

Επενδφςεισ που υποςτθρίηουν τθ μεταποίθςθ των αλιευμάτων ιχκφων που αποτελοφν αντικείμενο εμπορίασ και δεν μποροφν 

να προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ : Γενικόσ Deminimis ΚΑΝ (ΕΚ) 1407/2013 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, περιγραφισ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Με τθν παροφςα δράςθ εξυπθρετείται θ κφρια κεματικι κατεφκυνςθ του προγράμματοσ που είναι θ υποςτιριξθ τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ κακϊσ και θ δευτερεφουςα κεματικι κατεφκυνςθ θ ςχετικι με τθν καινοτομία δεδομζνου ότι κα δοκεί 

προτεραιότθτα ςε καινοτόμεσ επενδφςεισ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, θ περιοχι παρζμβαςθσ και 

ειδικότερα θ καλάςςια περιοχι του Βόρειου Ευβοϊκοφ είναι μία από τισ περιοχζσ τθσ χϊρασ που ςυγκεντρϊνει μεγάλο αρικμό 

μονάδων υδατοκαλλιζργειασ. Επίςθσ ςχετικά με τθν μεταποίθςθ των αλιευτικϊν προϊόντων, παρατθρείται ζλλειψθ μονάδων 

τυποποίθςθσ και επεξεργαςίασ των προϊόντων τθσ αλιευτικισ παραγωγισ. Θ παροφςα δράςθ είναι ςθμαντικι για τζτοιεσ 

επενδφςεισ αφξθςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
1.230.769,23 € 28,48% 23,67% 

Δθμόςια Δαπάνθ  800.000,00 € 25,63% 20,00% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  430.769,23 € 35,90% 35,90% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΕΡΑΛΘ 2014-2020  

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι: Μθ αλιείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα που κατοικοφν μόνιμα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ι που 
δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν) 

Αρχζσ κριτθρίων 

επιλογισ**  

Ρροτεραιότθτα ςε νζουσ 

Ρροτεραιότθτα ςε καινοτόμεσ επενδφςεισ 

Υδατοκαλλιζργεια: Οι επιχειρθματίεσ που ειςζρχονται ςτον κλάδο πρζπει να υποβάλλουν 
επιχειρθματικό ςχζδιο και, ςτθν περίπτωςθ όπου το ποςό των επενδφςεων υπερβαίνει τα 50 000 
EUR, μελζτθ ςκοπιμότθτασ που κα περιλαμβάνει αξιολόγθςθ των περιβαλλοντολογικϊν επιπτϊςεων 
των δράςεων 
Οι επενδφςεισ να διαςφαλίηουν τθ ςυμμόρφωςθ με μελλοντικζσ απαιτιςεισ για το περιβάλλον, τθν 
υγεία του ανκρϊπου ι των ηϊων, τθν υγιεινι ι τθν καλι μεταχείριςθ των ηϊων ςφμφωνα με το 
ενωςιακό δίκαιο 
Βιολογικι υδατοκαλλιζργεια: δζςμευςθ ςυμμετοχισ ςτο EMAS για τουλάχιςτον τρία ζτθ ι να 
πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ βιολογικισ παραγωγισ για τουλάχιςτον πζντε ζτθ. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ τισ ςχετικζσ με επενδφςεισ από αλιείσ δεδομζνου ότι  όλεσ οι δράςεισ μαηί ςυμβάλουν ςτθ 
βελτίωςθ του ειςοδιματοσ, τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ ι αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι. 
Υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ υπόλοιπεσ δράςεισ ιδιωτικϊν επενδφςεων του 19.2  που όλεσ μαηί αυτζσ οι δράςεισ 
ςυμβάλουν ςτθν  ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με τθ Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, όπου 
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επιςθμαίνεται θ ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ, μεταξφ άλλων και των υδατοκαλλιεργθτικϊν εκμεταλλεφςεων και τθσ ςχετικισ 
μεταποίθςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικισ τουσ κζςθσ.  

Δείκτεσ Εκροϊν***  

Ε.1 - Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ  800.000,00 € 

Ε.2 - Συνολικι επζνδυςθ 1.230.769,23 € 

Ε.3 - Αρικμόσ δράςεων/πράξεων ςτισ οποίεσ παρζχεται 
ςτιριξθ 

2 

Δείκτεσ 

Αποτελεςμάτων / 

τόχου***  

A24 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε 
υποςτθριηόμενα ζργα  

1 

 

Σίτλοσ Δράςθσ  
Τποδομζσ που μεγιςτοποιοφν τθ ςυμμετοχι αλιείασ/ υδατοκαλλιζργειασ ςτθν βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ των περιοχϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.2.4 

ΕΔΕΣ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  Άρκρο 40, άρκρο 63γ, άρκρο 69 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ βελτίωςθ και αξιοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και των 

οικοςυςτθμάτων.Η δπάζη πεπιλαμβάνει δημόζιερ επενδύζειρ ζε θέμαηα όπωρ:  

Συλλογι αποβλιτων από τθ κάλαςςα, όπωσ απολεςκζντοσ αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ και καλάςςιων απορριμμάτων  

Εγκαταςτάςεισ ςυλλογισ απορριμμάτων ςε αλιευτικά καταφφγια  

Καταςκευι, τοποκζτθςθ ι εκςυγχρονιςμόσ ςτατικϊν ι κινθτϊν εγκαταςτάςεων για τθν προςταςία και τθ βελτίωςθ τθσ 

καλάςςιασ πανίδασ και χλωρίδασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιςτθμονικισ προετοιμαςίασ και αξιολόγθςισ τουσ  

Συμβολι ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ ι διατιρθςθ των καλάςςιων βιολογικϊν πόρων  

Διαχείριςθ, αποκατάςταςθ και παρακολοφκθςθ των καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν  

Ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ όςον αφορά τθν προςταςία και τθν αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ 

βιοποικιλότθτασ  

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ : Θ επζνδυςθ δεν εμπίπτει ςτο κακεςτϊσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (εξαίρεςθ άρκ. 8 (2) ΚΑΝ (ΕΕ) 508/14) και οι 

προχποκζςεισ και ποςοςτά ενίςχυςισ κακορίηονται από τα ςχετικά άρκρα του ΚΑΝ(ΕΕ) 508/14. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, περιγραφισ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Με τθν παροφςα δράςθ εξυπθρετείται θ δευτερεφουςα κεματικι κατεφκυνςθ του τοπικοφ προγράμματοσ, θ ςχετικι με τθν 

ειςαγωγι πρακτικϊν για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ περιοχισ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
400.800,00 € 9,28% 7,71% 

Δθμόςια Δαπάνθ  400.800,00 € 12,84% 10,02% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0,00 € 0,00% 0,00% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ LEADER CLLD/ΕΡΑΛΘ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι: Φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και οι εταιρείεσ τουσ, κακϊσ και ςυλλογικοί φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 
του αλιευτικοφ ι του περιβαλλοντικοφ τομζα 
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Αρχζσ κριτθρίων 

επιλογισ**  
Φπαρξθ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου 
Σε περιπτϊςεισ καταςκευισ υποδομϊν, ωριμότθτα των ζργων 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Υπάρχει ςυνζργεια με όλεσ τισ δράςεισ του ΕΡΑΛΘ δεδομζνου ότι θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των περιοχϊν αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ επθρεάηει και είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι τόςο για τισ ςχεδιαηόμενεσ επενδφςεισ μεταποίθςθσ όςο και για τισ 
τουριςτικζσ επενδφςεισ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Συνζργεια υπάρχει και τθ δράςθ 19.2.15 Στιριξθ για μελζτεσ και επενδφςεισ, 
που ςυνδζονται με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων 
και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία και με τον τρόπο αυτό αναβακμίηεται το χερςαίο και το καλάςςιο περιβάλλον τθσ 
περιοχισ. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Υπάρχει ςυνζργεια με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Βιοποικιλότθτα και τισ ςχετικζσ δράςεισ που κα υλοποιθκοφν από το ΕΡ τθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ κατά τθν περίοδο 2014-2020. 

Δείκτεσ Εκροϊν***  

Ε.1 - Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ  400.800,00 € 

Ε.2 - Συνολικι επζνδυςθ 400.800,00 € 

Ε.3 - Αρικμόσ δράςεων/πράξεων ςτισ οποίεσ παρζχεται 
ςτιριξθ 

2 

Δείκτεσ 

Αποτελεςμάτων / 

τόχου***  

A24 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε 
υποςτθριηόμενα ζργα  

5 (κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ) 

 

Σίτλοσ Δράςθσ  Τποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.2.5 

ΕΔΕΣ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  Άρκρο 63δ, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ για τθν ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει δθμόςιεσ επενδφςεισ με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ 
δθμιουργίασ νζου τουριςτικοφ προϊόντοσ, όπωσ: 
θ δθμιουργία καλάςςιων πάρκων,  
θ διευκόλυνςθ τθσ διεξαγωγισ δραςτθριοτιτων κατάδυςθσ και παρατιρθςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ,  
οι υποδομζσ μικρισ κλίμακασ για τθν ανάδειξθ περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ, αξιοκζατων και μνθμείων τθσ φφςθσ ι του 
πολιτιςμοφ (π.χ. ςιμανςθ αξιοκζατων, μνθμείων, κζςεισ κζασ) κλπ. Δεν επιτρζπονται παρεμβάςεισ ςε μνθμεία αρμοδιότθτασ 
Υπουργείου Ρολιτιςμοφ. 
Θα μποροφςαν να δθμιουργθκοφν τοπικά κζντρα τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ με πλθροφορίεσ για το καλάςςιο και το παράκτιο 
φυςικό περιβάλλον, ενζργειεσ προϊκθςθσ προβολισ ςτοιχείων που ςυνδζονται με τθν κουλτοφρα τθσ κάλαςςασ και τθσ 
αλιείασ, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που ςχετίηονται με τθν αλιεία, τθν ναυτικι και καλάςςια παράδοςθ τθσ περιοχισ. 
Θα μποροφςαν να διαμορφωκοφν μονοπάτια με ςχετικι ςιμανςθ, κζςεισ κζασ κλπ κατά μικοσ των ακτϊν. 
Σε κάκε περίπτωςθ προτεραιότθτα κα δοκεί με τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ να αναδεικνφεται θ καλάςςια, ναυτικι και 
αλιευτικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ. 
Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ : Στισ περιπτϊςεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ θ χριςθ των οποίων είναι τοπικι, ανοιχτι ςτο κοινό, χωρίσ 
καμία χρθματικι επιβάρυνςθ είτε το αντίτυπο που ειςπράττει αποτελεί κλάςμα του πραγματικοφ κόςτουσ, κεωρείτε ότι δεν 
κακιςτά κρατικι ενίςχυςθ και το ποςοςτό τθσ ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει μζχρι το 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. Σε άλλεσ 
περιπτϊςεισ, το ποςοςτό τθσ ενίςχυςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των επιλζξιμων δαπανϊν και του κζρδουσ 
εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Επιπλζον, ςτα πλαίςια των άρκρων 53 & 55 όταν ο προχπολογιςμόσ δεν υπερβαίνει το ζνα 
εκατομμφριο ευρϊ, δφναται το ποςοςτό ενίςχυςθσ να ανζλκει ςτο 80%, χωρίσ να υπολογίηεται το κζρδοσ.  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, περιγραφισ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Με τθν παροφςα δράςθ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του τοπικοφ προγράμματοσ για τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ 

ταυτότθτασ.  Θ περιοχι όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ζχει ανάγκθ υποδομϊν που κα τθσ 

προςδϊςουν ζνα νζο τουριςτικό «προϊόν», ςυνδεόμενο με τθν αλιευτικι, ναυτικι, πολιτιςτικι παράδοςι τθσ. Θ παροφςα 

αξιοποιεί το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ που είναι το αξιόλογο καλάςςιο περιβάλλον, αξιοποιεί το πλεονζκτθμα τθσ 
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περιοχισ που είναι το ναυτικό και το αλιευτικό ςτοιχείο που χαρακτθρίηει τον τόπο και τθν ιδιαίτερθ πολιτιςτικι φυςιογνωμία 

τθσ περιοχισ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
520.000,00 € 12,03% 10,00% 

Δθμόςια Δαπάνθ  520.000,00 € 16,66% 13,00% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0,00 € 0,00% 0,00% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/ LEADER ΕΡΑΛΘ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι: Φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και οι εταιρείεσ τουσ, κακϊσ και ςυλλογικοί φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 
του αλιευτικοφ ι του περιβαλλοντικοφ τομζα 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ**  
κα δοκεί προτεραιότθτα οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ να αναδεικνφουν τθ καλάςςια, τθ 
ναυτικι και αλιευτικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ 
Ωριμότθτα των ζργων 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ «Επενδφςεισ από αλιείσ για ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων» όπου δίνεται 
ζμφαςθ ςτον αλιευτικό τουριςμό κακϊσ και με τθν δράςθ «Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ 
αλιευτικζσ περιοχζσ» όπου επίςθσ δίνεται προτεραιότθτα ςε παρεμβάςεισ που επίςθσ αναδεικνφουν τθν καλάςςια ταυτότθτα 
τθσ περιοχισ. Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ 19.2.14 Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υποδομζσ αναψυχισ, 
τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ, όπου δίνεται ζμφαςθ ςε υποδομζσ εναλλακτικοφ 
τουριςμοφ και με τον τρόπο αυτό εμπλουτίηεται ςυνολικά το τουριςτικό προϊόν τθσ περιοχισ. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Υπάρχει ςυνζργεια με τθν ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ που εςτιάηει ςτθν 
ανάπτυξθ τουριςμοφ εμπειρίασ ςτθν περιοχι. 

Δείκτεσ Εκροϊν***  

Ε.1 - Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ  520.000,00 € 

Ε.2 - Συνολικι επζνδυςθ 520.000,00 € 

Ε.3 - Αρικμόσ δράςεων/πράξεων ςτισ οποίεσ 
παρζχεται ςτιριξθ 

5 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων / 

τόχου***  

Ε.15 - Ρλθκυςμόσ που επωφελείται από 
βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ/υποδομζσ  

30.000,00 € 

Α24 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε 
υποςτθριηόμενα ζργα 

10 (κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ) 

 

Σίτλοσ Δράςθσ  Τποδομζσ και Τπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.2.6 

ΕΔΕΣ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  Άρκρο 63δ, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Θ δράςθ περιλαμβάνει δθμόςιεσ επενδφςεισ με παρεμβάςεισ όπωσ αποκατάςταςθ κτιρίων για κοινωφελι χριςθ π.χ. 
παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε χϊρουσ άςκθςθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων (κζατρο, 
κινθματογράφοσ), ωδεία, βιβλιοκικεσ και γενικϊσ βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων.Στθν περιοχι του τοπικοφ 
προγράμματοσ προτεραιότθτα κα δοκεί ςε παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα αξιόλογα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε μουςεία-
ςυλλογζσ εκκετιρια που ςχετίηονται με τθ αλιευτικι κλθρονομιά, τθν ναυτικι παράδοςθ τθσ περιοχισ. Θα δοκεί θ δυνατότθτα 
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ςτον επιςκζπτθ να γνωρίςει τον τρόπο δουλειάσ των ψαράδων (από παλιά μζχρι ςιμερα), τα αλιευτικά τουσ εργαλεία, τθν 
ναυτικι παράδοςθ τθσ περιοχισ κλπ. Επίςθσ κα δοκεί προτεραιότθτα ςτθ βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων όπου 
κα αναδεικνφονται μνθμεία τθσ καλαςςινισ παράδοςθσ των οικιςμϊν. 
Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ : Στισ περιπτϊςεισ που αφοροφν ςε υποδομζσ θ χριςθ των οποίων είναι τοπικι, ανοιχτι ςτο κοινό, χωρίσ 
καμία χρθματικι επιβάρυνςθ είτε το αντίτυπο που ειςπράττει αποτελεί κλάςμα του πραγματικοφ κόςτουσ, κεωρείτε ότι δεν 
κακιςτά κρατικι ενίςχυςθ και το ποςοςτό τθσ ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει μζχρι το 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. Σε άλλεσ 
περιπτϊςεισ, το ποςοςτό τθσ ενίςχυςθσ δεν υπερβαίνει τθ διαφορά μεταξφ των επιλζξιμων δαπανϊν και του κζρδουσ 
εκμετάλλευςθσ τθσ επζνδυςθσ. Επιπλζον, ςτα πλαίςια των άρκρων 53 & 55 όταν ο προχπολογιςμόσ δεν υπερβαίνει το ζνα 
εκατομμφριο ευρϊ, δφναται το ποςοςτό ενίςχυςθσ να ανζλκει ςτο 80%, χωρίσ να υπολογίηεται το κζρδοσ 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, περιγραφισ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Με τθν παροφςα δράςθ εξυπθρετείται θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ του τοπικοφ προγράμματοσ για τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ 

ταυτότθτασ.  Θ περιοχι όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ζχει ανάγκθ ςχετικϊν υποδομϊν που κα 

αναδείξουν τθν αλιευτικι, ναυτικι, πολιτιςτικι παράδοςι τθσ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
200.000,00 € 4,63% 3,85% 

Δθμόςια Δαπάνθ  200.000,00 € 6,41% 5,00% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0,00 € 0,00% 0,00% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ CLLD/LEADER ΕΡΑΛΘ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι: Φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και οι εταιρείεσ τουσ, κακϊσ και ςυλλογικοί φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 
του αλιευτικοφ ι του περιβαλλοντικοφ τομζα 

Αρχζσ κριτθρίων επιλογισ**  
Ρροτεραιότθτα ςε παρεμβάςεισ που ςχετίηονται με τθ αλιευτικι κλθρονομιά, τθν ναυτικι 
παράδοςθ τθσ περιοχισ 
Ωριμότθτα των προτεινόμενων παρεμβάςεων 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Υπάρχει ςυνζργεια με τθ δράςθ «Επενδφςεισ από αλιείσ για ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων» όπου δίνεται 
ζμφαςθ ςτον αλιευτικό τουριςμό κακϊσ και με τθν δράςθ «Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ» 
«Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ» όπου δίνεται προτεραιότθτα ςε 
παρεμβάςεισ που επίςθσ αναδεικνφουν τθν καλάςςια ταυτότθτα τθσ περιοχισ. Επίςθσ με  τθ δράςθ 19.2.13 Στιριξθ για τθ 
δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ υπθρεςιϊν πολιτιςμοφ, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν, όπου ενιςχφονται παρεμβάςεισ 
ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ γενικότερα. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Συνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ υπάρχει με τθν επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΡ Στερεάσ 
Ελλάδασ 6c - Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςφμφωνα με τθν 
οποία θ ΡΣΤΕ διακζτει πλοφςια και πολυποίκιλθ φυςικι και πολιτιςτικι κλθρονομία γι αυτό θ προςταςία και ανάδειξθ τθσ είναι 
κακοριςτικι για τθ διατιρθςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ, για τθν ποιότθτα τθσ ηωισ των κατοίκων, για τθν ελκυςτικότθτά τθσ 
ωσ τόπου κατοίκθςθσ και τουριςμοφ. 

Δείκτεσ Εκροϊν***  

Ε.1 - Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ  200.000,00 € 

Ε.2 - Συνολικι επζνδυςθ 200.000,00 € 

Ε.3 - Αρικμόσ δράςεων/πράξεων ςτισ οποίεσ 
παρζχεται ςτιριξθ 

2 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων / 

τόχου***  

Ε.15 - Ρλθκυςμόσ που επωφελείται από βελτιωμζνεσ 
υπθρεςίεσ/υποδομζσ 

20.000,00 € 

A24 - Θζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται ςε 
υποςτθριηόμενα ζργα  

10 (κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ) 
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4.2.2 Δράςεισ του Μζτρου 4.3: Διαπεριφερειακι – διακρατικι ςυνεργαςία 
μεταξφ αλιευτικϊν περιοχϊν  

 

Σίτλοσ Δράςθσ  
Διατοπικι ςυνεργαςία μεταξφ αλιευτικϊν περιοχϊν: Θαλάςςιο Περιβάλλον, Παράκτιεσ Απειλζσ 
& Αλιεία 

Κωδικόσ Δράςθσ  4.3.1 

ΕΔΕΣ  ΕΤΘΑ 

Νομικι βάςθ*  άρκρο 35, παρ. 1 ςθμ γ. Κανονιςμόσ 1303/2013, άρκρο 64 Κανονιςμόσ 508/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 
Το ςχζδιο «Θαλάςςιο περιβάλλον, παράκτιεσ απειλζσ και αλιεία» αφορά ςε μια διατοπικι ςυνεργαςία μεταξφ των παράκτιων 
και νθςιωτικϊν ΟΤΔ τθσ χϊρασ με ςυντονιςτι τθν Αναπτυξιακι Θρακλείου.  
Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν καταγραφι, αποτφπωςθ και ιεράρχθςθ των κινδφνων που αντιμετωπίηουν οι 
Ελλθνικζσ κάλαςςεσ και ςχετίηονται με τθν αλιεία και τισ παράκτιεσ περιοχζσ. Οι παράκτιεσ ηϊνεσ είναι ςχετικά εφκραυςτα 
οικοςυςτιματα. Θ άτακτθ αςτικοποίθςθ και ανάπτυξθ, ςε ςυνδυαςμό με τισ πιζςεισ που προζρχονται από εντατικζσ 
τουριςτικζσ, αλιευτικζσ και γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ, μπορεί να οδθγιςουν ςε ραγδαία υποβάκμιςθ των παράκτιων βιοτόπων 
και πόρων. Αντίςτοιχα και οι κίνδυνοι από τροπικά τοξικά ψάρια ι άλλουσ παράγοντεσ που βλάπτουν το καλάςςιο περιβάλλον 
και τθ βιοποικιλότθτα, χριηουν παρακολοφκθςθσ, πρόλθψθσ και ανάλθψθσ δράςεων για τθν επίλυςι τουσ. 
Ενδεικτικζσ δράςεισ:  
1. Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  
2. Συντονιςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίου κεματικισ και γεωγραφικισ ςυνεργαςίασ 
3. Καταγραφι ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και θ επίδραςι τουσ ςτο καλάςςιο οικοςφςτθμα  

 Τομείσ διερεφνθςθσ: τουριςμόσ, μεταφορζσ, ρφπανςθ από χερςαίεσ πθγζσ (π.χ. γεωργία), υδατοκαλλιζργεια, ΑΡΕ 

 Θλεκτρονικι πλατφόρμα ι άλλθ καινοτόμοσ μζκοδοσ απεικόνιςθσ και παρακολοφκθςθσ των απειλϊν από τθν 
ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα για το περιβάλλον και τθ καλάςςια αλιεία  

4. Ριλοτικζσ δράςεισ και μζτρα αντιμετϊπιςθσ των απειλϊν των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων  

 Δράςεισ εκπαίδευςθσ αλιζων για τθν αντιμετϊπιςθ των καλάςςιων απειλϊν 

 Ρρόγραμμα καταγραφισ και ςυγκομιδισ άδειων πλαςτικϊν δοχείων από φυτοφάρμακα κ.ά  αγροχθμικά ςτισ 
παράκτιεσ ηϊνεσ και ιδιαίτερα ςε περιοχζσ που εκβάλλουν μεγάλα υδατορζματα ι υφίςτανται ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ 
υγροβιότοποι 

5. Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ πλθκυςμοφ   

 Οργάνωςθ κφκλου επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε κατοίκουσ παράκτιων περιοχϊν ι επαγγελματίεσ που 
ςχετίηονται με τθν κάλαςςα (π.χ  νζουσ και παλαιοφσ αλιείσ, κατόχουσ ςκαφϊν, τουριςτικά καταςτιματα κ.ά) για 
κζματα περιβαλλοντικισ προςταςίασ και διαχείριςθσ υδάτινων οικοςυςτθμάτων. 

6. Δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ 

 Οργάνωςθ εκελοντικϊν ομάδων 

 Ανταλλαγι εμπειριϊν και μεταφορά τεχνογνωςίασ  

 Δθμιουργία και δικτφωςθ εκελοντικισ ομάδασ κροφςθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ  
7. Ζρευνα και καταγραφι των απειλϊν από τθν είςοδο τροπικϊν ψαριϊν ςτθ Μεςόγειο (λαγοκζφαλοσ, λεοντόψαρο, 

γερμανόσ κλπ)  ςτθν αλιεία και ςτο περιβάλλον   

 Αξιοποίθςθ ςυμπεραςμάτων διεκνϊν ςυνεδρίων, επιςτθμονικϊν ςυναντιςεων και ςχετικϊν μελετϊν  
8. Ραρατθρθτιριο για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων και απειλϊν (δίκτυο ερευνθτικϊν φορζων και δράςεισ) 

 Ανάπτυξθ δικτφου πλθροφόρθςθσ μεταξφ επαγγελματιϊν, επιςτθμονικϊν  φορζων και διοίκθςθσ ςτο εςωτερικό 
(περιφ. Νοτίου και Β. Αιγαίου) και το εξωτερικό (Κφπροσ, Ιςραιλ, Τουρκία, Αίγυπτοσ, Λίβανοσ ) με ανάλογα 
προβλιματα 

 Οργάνωςθ δικτφου αλιευτικϊν ςυλλόγων με ςτόχο τθν ςυνεργαςία μεταξφ τουσ αλλά και με τα ερευνθτικά 
ιδρφματα και το παρατθρθτιριο ςτα ηθτιματα παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ και αντιμετϊπιςθσ των καλάςςιων 
κινδφνων  

9. Δθμοςιότθτα – Ρροβολι – διάχυςθ αποτελεςμάτων  
Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων (κριτιρια επιλογισ, χαρακτθριςτικά των εταίρων κλπ)  
Τα κριτιρια επιλογισ των εταίρων που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο περιλαμβάνουν τα εξισ: 
Α) περιοχι εφαρμογισ νθςιά ι νθςιωτικό ςφμπλεγμα ι παράκτιεσ περιοχζσ  
Β) περιβαλλοντικζσ απειλζσ και προβλιματα που ςχετίηονται με τθν αλιεία   
Γ) δυνατότθτα δθμιουργίασ περιφερειακϊν πυρινων μεταξφ των ΟΤΔ  
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Δ) εμπειρία ςτισ ςυνεργαςίεσ και γνϊςθ του αντικειμζνου  
Οι εταίροι που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο ςυνεργαςίασ  είναι(ςτθν πλειοψθφία τουσ) να εταίρου που ζχουν ςυνεργαςτεί κατά 
τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο ςε άλλο ςχζδιο ςυνεργαςίασ,  ζχουν αναπτφξει αντίςτοιχεσ δράςεισ ςτο παρελκόν 
και  ζχουν επιλζξει να ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο αυτό ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του ΤΑΡΤΚ που τουσ αφορά..  
Πόροι που κα διατεκοφν (ανκρϊπινο δυναμικό, χρθματοοικονομικοί πόροι) 
Το εταιρικό ςχιμα αποτελείται από είκοςι (20) ΟΤΔ ςτθν Ελλάδα, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ςχεδίου ανζρχεται ςε 
1.3400.000,00€. 
Θ ΟΤΔ Αναπτυξιακισ Θρακλείου ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ, ζχει ορίςει ζνα ςτζλεχοσ με πολυετι εμπειρία ςτθ δικτφωςθ, τισ 
ςυνεργαςίεσ και το ςυντονιςμό αντίςτοιχων προγραμμάτων, ωσ υπεφκυνο τθσ Υπο-δράςθσ. Αντίςτοιχα, και κάκε ΟΤΔ – εταίροσ 
του ςχεδίου, ζχει ορίςει εκπρόςωπό τθσ που κα ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων και κα φζρει και τθν ευκφνθ 
για τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςε επίπεδο ΟΤΔ.  
Προςδοκϊμενα αποτελζςματα (βραχυπρόκεςμα – μακροπρόκεςμα)  
Βραχυπρόκεςμα, τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα είναι θ καταγραφι, αποτφπωςθ και ιεράρχθςθ των κινδφνων που 
αντιμετωπίηουν οι Ελλθνικζσ κάλαςςεσ και ςχετίηονται με τθν αλιεία και τισ παράκτιεσ περιοχζσ. Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι 
θ δθμιουργία και ανάπτυξθ ομάδων που κα μποροφν να ανταποκρικοφν ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ και θ δικτφωςθ – ςυνεργαςία 
των ςχετικϊν φορζων και ιδρυμάτων με ομάδεσ κοινωνικοφ διαλόγου ςχετικζσ με το κζμα των απειλϊν ςτθν αλιεία και το 
περιβάλλον.   
Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 
Οι ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 
 Ζχει αποςταλεί ςτο ςυντονιςτι εταίρο ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ από κάκε ΟΤΔ εταίρο, με αναφορά ςτο φψοσ του ποςοφ 

ςυμμετοχισ, αρμόδιο άτομο για το ςχζδιο ςυνεργαςίασ και αναφορά ςτθ διαςφνδεςθ με τουσ ςτόχουσ και τθν τοπικι 
ςτρατθγικι ανά εταίρο.  

 Ζχει ςχεδιαςτεί ςυνάντθςθ αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ των ςχεδίων ςε εκνικό επίπεδο, με ςτόχο τθν οριςτικοποίθςθ του 
εταιρικοφ ςχιματοσ με πικανζσ νζεσ εντάξεισ και τον εμπλουτιςμό και οριςτικοποίθςθ των κυρίωσ δράςεων του ςχεδίου.  

Προβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ  
Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ των ΟΤΔ που ςυμμετζχουν ςε αυτό. Για 
τθν καλφτερθ υλοποίθςι του προβλζπονται τα εξισ:  
 1

θ
 ςυνάντθςθ εργαςίασ (αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ των ςχεδίων): οριςτικοποίθςθ εταιρικοφ ςχιματοσ με πρόςκλθςθ για 

ςυμμετοχι νζων εταίρων για τθ δθμιουργία περιφερειακϊν πυρινων, οριςτικοποίθςθ δράςεων με εμπλοκι κοινωνικϊν 
και τοπικϊν φορζων.  

 Συναντιςεισ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ των δράςεων, με ευκφνθ του ςυντονιςτι  
Δράςεισ δθμοςιότθτασ – ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν εμπλοκι του τοπικοφ πλθκυςμοφ και φορζων 
τθσ περιοχισ. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, περιγραφισ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

Με βάςθ τθν περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τα ςτοιχεία τθσ SWOT ANALYSIS, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 
υπάρχουν ςθμαντικζσ ελλείψεισ αλιευτικϊν υποδομϊν και περιβαλλοντικζσ βλάβεσ που ζχουν προκλθκεί από ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ, αλλά και λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Από τθν άλλθ πλευρά ζχει αυξθκεί θ ηιτθςθ 
προϊόντων αλιείασ, ο αλιευτικόσ τουριςμόσ παρουςιάηει ζντονο ενδιαφζρον και ζχουν ενιςχυκεί οι παρεμβάςεισ που αφοροφν 
τισ αλιευτικζσ περιοχζσ για μια βιϊςιμθ αλιεία και προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 
εξυπθρετείται θ δευτερεφουςα κεματικι κατεφκυνςθ τθσ ειςαγωγισ πρακτικϊν αειφορίασ και υποςτθρίηεται θ κφρια κεματικι 
κατεφκυνςθ τθσ ανάδειξθσ τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ δεδομζνου ότι θ περιβαλλοντικι προςταςία τθσ περιοχισ αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν ανάδειξι τθσ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 

υπο-μζτρου 
Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ  

Προχπολογιςμόσ  
80.000,00 € 100,00% 1,53% 

Δθμόςια Δαπάνθ  80.000,00 € 100,00% 2,00% 

Ιδιωτικι υμμετοχι  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ  LEADER ΕΡΑΛΘ 2014-2020 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι: οι ΟΤΔ που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο ςυνεργαςίασ. 

Αρχζσ κριτθρίων 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ κριτθρίων του ΡΑΑ 2014-2020 το ςχζδιο ςυνεργαςίασ και οι 
δράςεισ του κα πρζπει: 
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επιλογισ**   Να είναι ςυνδεδεμζνο με τθν ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ τθσ κάκε ΟΤΔ και να 
αποδεικνφεται θ ςυμπλθρωματικότθτα του με τισ επιμζρουσ δράςεισ του τοπικοφ 
προγράμματοσ του κάκε εταίρου. 

 Να είναι δυνατι και μετριςιμθ θ αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων.   
 Να ενςωματϊνει τθν καινοτομία και τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ δράςεισ του.  
 Να είναι ςφμφωνο με τισ αρχζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και  
 Να προωκεί τθν ιςότθτα και τθν κοινωνικι ςυνοχι.   

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ είναι ςυμπλθρωματικι, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από όλεσ τισ Δράςεισ που ςχετίηονται με τθν αλιεία, το 
περιβάλλον, τθν Ροιότθτα Ηωισ, τθν Ενεργοποίθςθ βαςικϊν υποδομϊν που εξυπθρετοφν τθν αλιεία και τισ παράκτιεσ περιοχζσ, 
αλλά κυρίωσ με δράςεισ ανάδειξθσ των απειλϊν που δθμιουργοφνται από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα και τθν κλιματικι 
αλλαγι ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Ειδικότερα, θ δράςθ εμφανίηει ςυνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ: 19.2.15, 
4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6.    

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με δράςεισ – ςτρατθγικζσ προάςπιςθσ και προςταςίασ του καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ του ΕΡΑΛ και ςτόχοσ είναι να αποτελζςει, ςφμφωνα με 
τα αναμενόμενα αποτελζςματά του, ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ των απειλϊν που ζχει να αντιμετωπίςει θ κάλαςςα και το 
παράκτιο περιβάλλον τα επόμενα χρόνια. 

Δείκτεσ Εκροϊν***  

Ε.1: Συνολικζσ δθμόςιεσ δαπάνεσ 80.000,00 € 

Ε.21: Αρικμόσ ζργων ςυνεργαςίασ ςτα οποία παρζχεται 
ςτιριξθ 

1 

Ε.22: Αρικμόσ και τφποσ φορζων υλοποίθςθσ ζργου 20 ΟΤΔ 

Δείκτεσ Αποτελεςμάτων / 

τόχου***  
Ειδικόσ Δείκτθσ: Ρλικοσ περιοχϊν που αναπτφςςουν 
ςτακερι ςχζςθ ςυνεργαςίασ 

20 

 

4.3 Σεκμθρίωςθ υμπλθρωματικότθτασ Μεταξφ των Δράςεων του 
Σοπικοφ Προγράμματοσ (ΕΓΣΑΑ ι / και ΕΣΘΑ)  

Θ  ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ των δράςεων (ΕΓΤΑΑ ι και ΕΤΘΑ) του τοπικοφ προγράμματοσ 

τεκμθριϊνεται από τα παρακάτω:  

 Η δράςθ 19.2.3.1 «Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν 

προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ» είναι ςυμπλθρωματικι  με τθ δράςθ 19.2.2.2 «Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν 

μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για 

τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ»  δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ τθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. Επιπλζον μαηί με τισ υπόλοιπεσ δράςεισ 

ιδιωτικϊν επενδφςεων (19.2.2.3, 19.2.2.4.,) ςτθν περιοχι εφαρμογισ του αλλά και μαηί με τισ 

δράςεισ των Ομάδων Γ και Δ του Μζτρου 4.2, ςτθν περιοχι εφαρμογισ του ΕΡΑΛΘ ςυμβάλουν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι  

Ωσ προσ τθ δράςθ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ 

(19.2.5.1), υπάρχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ 19.2.2.2. 19.2.3.1 δεδομζνου ότι θ παροφςα δράςθ 

ςυμβάλει ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ μεταφοράσ τθσ πρϊτθσ φλθσ ςτισ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ. 

Θ δράςθ 19.2.2.5 ςυνεργεί με τισ δράςεισ που αφοροφν ςτον τουριςτικό τομζα κακϊσ μζςω αυτισ 

ενιςχφονται παντοπωλεία, εμπορικά καταςτιματα λαϊκισ τζχνθσ, γραφεία τουριςμοφ, υπθρεςίεσ 

catering, δραςτθριότθτεσ ψυχαγωγίασ, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ αλλά και με τισ δράςεισ 

δράςεισ τισ ςχετικζσ με τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ – ανάπλαςθ χωριϊν 
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Οι δράςεισ 19.2.2.3» Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 

ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ» και θ αντίςτοιχθ οριηόντια τθσ (19.2.3.3) , οι οποίεσ 

ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ και διεφρυνςθ του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ είναι 

ςυμπλθρωματικζσ με τισ δράςεισ 19.2.4.3 «Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ 

και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ 

κλίμακασ» όπου προβλζπονται υποδομζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ, 19.2.4.4. «Ενίςχυςθ 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων» και 19.2.4.5. «Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που 

ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και 

φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ 

περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ» για τθν ανάδειξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

που ςυμπλθρϊνει το τουριςτικό προϊόν τθσ περιοχισ. Ραράλλθλα ςυνεργοφν με τθ δράςθ 19.3 

«Νιςων Ρερίπλουσ» που αφορά τθ διαπεριφερειακι ςυνεργαςία των νθςιωτικϊν ΟΤΔ τθσ χϊρασ με 

κζμα τον πολιτιςμό και τθν ανάπτυξθ. . Τζλοσ, υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ των 

Ομάδων Α, Γ και Δ του Μζτρου 4.2. ςτθν περιοχι εφαρμογισ του ΕΡΑΛΘ και με τον τρόπο αυτό 

εμπλουτίηεται ςυνολικά το τουριςτικό προϊόν τθσ περιοχισ.. 

Θ δράςθ 19.2.4.1 «Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια» παρουςιάηει ςυμπλθρωματικότθτα 

με τισ δράςεισ 19.2.4.2 «Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν 

υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν», 19.2.4.3 και 19.2.4.5, 

κακϊσ και με τισ δράςεισ τθσ Ομάδασ Α του Μζτρου 4.2. ςτθν περιοχι εφαρμογισ του ΕΡΑΛ όπου 

προβλζπονται δράςεισ βελτίωςθσ τθσ εικόνασ των οικιςμϊν.  

Ωσ προσ τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, υπάρχει ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ όλων των δράςεων που 

αφοροφν ιδιωτικζσ επενδφςεισ και τθσ δράςθσ 19.2.4.1 όπου δίνεται ζμφαςθ ςε παρεμβάςεισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων τθσ περιοχισ και 

ςτθ μείωςθ γενικότερα του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ ςτθν περιοχι. 

Τζλοσ, θ δράςθ 19.2.4.5 είναι ςυμπλθρωματικι με τθ δράςθ 19.2.4.3 που ςχετίηεται με τθν 

ανάπτυξθ ιπιων παρεμβάςεων ςτθ φφςθ. Επίςθσ ςυνζργεια υπάρχει και με τισ δράςεισ τθσ Ομάδασ 

Α του Μζτρου 4.2. και τισ δράςεισ του Μζτρου 4.3. ςτθν περιοχι εφαρμογισ του ΕΡΑΛΘ  

 

4.4 Σεκμθρίωςθ υμπλθρωματικότθτασ με Λοιπζσ Αναπτυξιακζσ 
Δράςεισ ςτθν Ευρφτερθ Περιοχι  

Θ ςυμπλθρωματικότθτα των δράςεων του τοπικοφ προγράμματοσ με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι, τεκμθριϊνεται από τα παρακάτω: 

Οι δράςεισ 19.2.2.2 «Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 

προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ» και 19.2.3.1 «Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ 

γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ» είναι ςφμφωνεσ με τθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ 

Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ (RIS3) και ςυγκεκριμζνα τουσ άξονεσ 2 και 4 , ςφμφωνα με τθν οποία, 

αναδυόμενεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν περιοχι τθσ Εφβοιασ που ςχετίηονται με τθν 

πρωτογενι παραγωγι είναι οι: ποτοποιία και ιδιαίτερα θ οινοποιία, παραγωγι και τυποποίθςθ 

λαδιοφ, τυροκομία και παραςκευι γαλακτοκομικϊν προϊόντων, παραςκευι προϊόντων από μζλι  

(π.χ. μζλι Καρφςτου ερεικόμελο), παραγωγι προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, 
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ςυςκευαςία, τυποποίθςθ, μεταποίθςθ οπωροκθπευτικϊν παραγωγι προϊόντων από αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά, ςφαγι, επεξεργαςία και μεταποίθςθ κρζατοσ. 

Θ δράςθ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ (19.2.5.1), 

είναι ςυμπλθρωματικι με ςθμαντικό αρικμό δράςεων που προβλζπονται από τα ΕΡ των Διμων τθσ 

περιοχισ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του υφιςτάμενου αγροτικοφ – οδικοφ δικτφου. 

Οι δράςεισ 19.2.2.3. «Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 

ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ», 19.2.3.3. «Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων 

ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ» που, 

δίνουν ζμφαςθ ςε ποιοτικζσ και εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, κακϊσ και οι δράςεισ 19.2.4.3. 

«Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, 

τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι 

χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.)», 19.2.4.4. «Ενίςχυςθ 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων» 19.2.4.5. «Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που 

ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και 

φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ 

περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ», κακϊσ και οι δράςεισ τθσ Ομάδασ Α του Μζτρου 4.2. ςτθν 

περιοχι εφαρμογισ του ΕΡΑΛΘ, είναι ςυμπλθρωματικζσ με τον Άξονα 2 "Βιομθχανία τθσ Εμπειρίασ" 

τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ 2014 – 2020, με ςκοπό τθ 

διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ εμπειρίασ (ανάδειξθ 

φυςικοφ και πολιτιςμικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ). Συμπλθρωματικότθτα επίςθσ υπάρχει με ζργα 

των Διμων που ιδθ υλοποιικθκαν ι με  ςχεδιαηόμενα ζργα που προγραμματίηονται από τα 

Επιχειρθςιακά τουσ προγράμματα για τθν νζα προγραμματικι περίοδο. 

Οι δράςεισ 19.2.2.4 «Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ 

ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ», 19.2.3.4. «Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ», όπωσ και οι δράςεισ των Ομάδων Γ και Δ του 

Μζτρου 4.2 ςτθν περιοχι εφαρμογισ του ΕΡΑΛΘ, είναι ςυμπλθρωματικζσ με τισ επενδυτικζσ 

προτεραιότθτεσ του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ 2014-2020: 3a - Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ 

με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ εκμετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων, 8iii - Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, και 

ειδικά καινοτόμων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. 

Θ δράςθ 19.2.4.1. «Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, αποχζτευςθ, οδοποιία 

εντόσ οικιςμοφ κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε χρθςιμοποιοφμενα 

δθμόςια κτίρια» και θ δράςθ 19.2.4.2 «Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν 

βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί 

ςτακμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)» ςυμπλθρϊνουν άλλα, προβλεπόμενα ζργα φδρευςθσ, 

αποχζτευςθσ, βαςικϊν υπθρεςιϊν προτεινόμενα από τουσ Διμουσ για ζνταξθ ςτο ΕΡ Στερεάσ 

Ελλάδασ, κακϊσ και με ζργα για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων – ςυςτθμάτων. 

Θ δράςθ 19.2.4.5 «Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον 

πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ 

κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ 

περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ» και οι δράςεισ των Ομάδων Α και Β του Μζτρου 4.2. ςτθν 

περιοχι εφαρμογισ του ΕΡΑΛΘ,  είναι ςυμπλθρωματικζσ με τθν επενδυτικι προτεραιότθτα του ΕΡ 

Στερεάσ Ελλάδασ  6c - Διατιρθςθ, προςταςία τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ κακϊσ και με τθν Εκνικι 

Στρατθγικι με τθ Βιοποικιλότθτα. 
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Θ δράςθ 19.3.1 Διατοπικι Συνεργαςία "Νιςων Ρερίπλουσ είναι ςυμπλθρωματικι με τθν επενδυτικι 

προτεραιότθτα 1b του ΕΡ Στερεάσ Ελλάδασ, όπου προωκείται μεταξφ άλλων θ ανάπτυξθ δεςμϊν και 

ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςτθ μεταφορά 

τεχνολογίασ, ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ ηιτθςθσ, ςτθ δικτφωςθ. Επίςθσ είναι ςυμπλθρωματικζσ με τθν 

ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ 2014-2020 τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ για τθν ανάπτυξθ 

του αγροδιατροφικοφ τομζα και τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ εμπειρίασ ςτθν περιοχι. 
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5. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  

 

Το τοπικό πρόγραμμα τθσ ΟΤΔ είναι πολφ-ταμειακό και γίνεται χριςθ του επικεφαλισ ταμείου του 

ΕΓΣΑΑ. Θ αποτφπωςθ του χρθματοδοτικοφ πλάνου του τοπικοφ προγράμματοσ γίνεται ςφμφωνα με 

τα υποδείγματα των πινάκων που ακολουκοφν. Σθμειϊνεται ότι ςτα ακροίςματα για το CLLD που 

χρθματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ δεν υπολογίηεται το υπομζτρο 19.1. ενϊ για το CLLD που 

χρθματοδοτείται από το ΕΤΘΑ υπολογίηεται το υπομζτρο 4.1. 

 

Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι  

 

 

α) για  τισ υποδράςεισ 19.2.3.1 και 19.2.2.2 θ τιμι που ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ ποςοςτό τθσ 

δθμόςιασ ενίςχυςθσ είναι 55% ωσ μεςοςτακμικι τιμι μεταξφ του 40% που προβλζπεται από τον 

Ρεριφερειακό Χάρτθ Ενιςχφςεων, και του 75% που προβλζπεται για τθ νιςο Σκφρο (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

1305/2013, παράρτθμα ΙΙ και Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013) 

β) για τισ υποδράςεισ  19.2.3.3- 19.2.3.5 θ τιμι που ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ ποςοςτό τθσ δθμόςιασ 

ενίςχυςθσ είναι 50% ωσ μεςοςτακμικι τιμι μεταξφ του 45% που προβλζπεται για μικρζσ & πολφ 

μικρζσ επιχειριςεισ  από τον Καν (ΕΕ) 651/2014, άρκρο 14 και του 65% που προβλζπεται για μθ 

ειςθγμζνεσ μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, που λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ χωρίσ διανομι κερδϊν 

από τον Καν (ΕΕ) 651/2014, άρκρο 22. 

γ) για τθν υποδράςθ 4.2.4.1. θ τιμι που ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ ποςοςτό τθσ δθμόςιασ ενίςχυςθσ 

είναι 70% ωσ μεςοςτακμικι τιμι μεταξφ του 65% που προβλζπεται από τον Καν (ΕΕ) 651/2014 και 

του 75% που προβλζπεται για τθν περίπτωςθ του επαγγελματικοφ επαναπροςανατολιςμοφ
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ΠΙΝΑΚΑ 1:  

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ ΚΩΔ ΤΝ. ΚΟΣΟ ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜ/ΧΗ  

ΜΕΣΡΟ 19 «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 

Στιριξθ για τθν προετοιμαςία ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ  

19.1 55.440,00 € 55.440,00 €                         -   €  

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ 
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων 
(CLLD/LEADER)  

19.2 

4.123.986,01 € 

€ 
2.780.000,00 € 

1.343.986,01 € 

 

Στιριξθ για τθν προπαραςκευι και τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ (διακρατικι και διατοπικι)  

19.3 30.000,00 € 30.000,00 €                         -   €  

Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ  19.4 1.140.000,00 € 1.140.000,00 €                         -   €  

ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΟΤ 19 ΠΑΑ 2014 -2020    

5.293.986,01 

€ 
3.950.000,00 € 

1.343.986,01 € 

 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΟΧΗ» ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020 

Στιριξθ για Ρροπαραςκευι  4.1 24.560,00 € 24.560,00 €                         -   €  

Εφαρμογι Τοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν Ρρωτοβουλία των 
Τοπικϊν Κοινοτιτων  

4.2 2.231.665,93 € 1.675.440,00 €        556.225,93 €  

Δραςτθριότθτεσ Συνεργαςίασ  4.3 50.000,00 € 50.000,00 €                         -   €  

Δαπάνεσ Λειτουργίασ και Συντονιςμόσ  4.4 0,00 € 0,00 €                         -   €  

ΤΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 -2020    2.306.225,93 € 1.750.000,00 € 556.225,93 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    

7.600.211,94 € 

 
5.700.000,00 € 

1.900.211,94 € 
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ΠΙΝΑΚΑ 2:  

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ  

  ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020 19.1 19.2 19.3 19.4 

υνολικό κόςτοσ Τπομζτρου 
    55.440,00 €  

4.123.986,01 € 

 
    30.000,00 €     1.140.000,00 €  

Ροςοςτό % ςυν. κόςτουσ Υπομζτρου επί του ςυν. 
κόςτουσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 

- 
78,00 

% 
0,57% 21,53% 

Δθμόςια Δαπάνθ Τπομζτρου 
    55.440,00 €    2.780.000,00 €      30.000,00 €     1.140.000,00 €  

Ροςοςτό % δθμόςιασ δαπάνθσ υπομζτρου επί τθσ 
δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 

- 70,37% 0,77% 28,86% 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020** 
4.1 4.2 4.3 4.4 

υνολικό κόςτοσ Μζτρου 
    24.560,00 €    2.231.665,93 €      50.000,00 €                          -   €  

Ροςοςτό % ςυν. κόςτουσ Υπομζτρου επί του ςυν. 
κόςτουσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 

1,06% 96,77% 2,17% 0,0% 

Δθμόςια Δαπάνθ Μζτρου 
    24.560,00 €    1.675.440,00 €      50.000,00 €                          -   €  

Ροςοςτό % δθμόςιασ δαπάνθσ υπομζτρου επί τθσ 
δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 

1,4% 95,74% 2,86% 0,0% 
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ΠΙΝΑΚΑ 3:  

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΕΣΟ (ΕΣΗΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)  
ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ ΚΩΔ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΣΡΟ 19  ΠΑΑ 2014 - 2020 

Στιριξθ για τθν προετοιμαςία 
ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 

19.1   55.440,00 €             

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των 
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με 
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων 
(CLLD/LEADE)  

19.2     463.333,33 € 463.333,33 € 463.333,33 € 463.333,33 € 463.333,33 € 463.333,33 € 

Στιριξθ για τθν προπαραςκευι και τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ (Διατοπικι 
και διακρατικι)  

19.3     5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

Στιριξθ  για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και 
τθν εμψφχωςθ 

19.4   162.857,14€ 162.857,14 € 162.857,14 € 162.857,14 € 162.857,14 € 162.857,14 € 162.857,14 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΟΤ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020   0,00 € 162.857,14€ 631.190,48 € 631.190,48 € 631.190,48 € 631.190,48 € 631.190,48 € 631.190,48 € 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4  ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 

Στιριξθ για προπαραςκευι  4.1    24.560,00 €              

Εφαρμογι Τοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν 
Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν Κοινοτιτων  

4.2     279.240,00 €     279.240,00 €  279.240,00 €     279.240,00 €     279.240,00 €  279.240,00 €  

Δραςτθριότθτεσ Συνεργαςίασ 4.3      8.333,33 €          8.333,33 €       8.333,33 €          8.333,33 €          8.333,33 €   8.333,33 €  

Δαπάνεσ Λειτουργία και Συντονιςμόσ 4.4                 

ΤΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020      -   €           -   €  287.573,33 €     287.573,33 €  287.573,33 €     287.573,33 €     287.573,33 €  287.573,33 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    0,00 162.857,14 918.763,81 918.763,81 918.763,81 918.763,81 918.763,81 918.763,81 
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ΠΙΝΑΚΑ 4:  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΗ (ΕΓΣΑΑ)  

ΚΩΔ. ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό % 

19.1 
τιριξθ για τθν προετοιμαςία ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 

                
55.440,00 €  

           
55.440,00 €  

100,0%     

19.2 
τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ 
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων 
(CLLD/LEADER)  

            

4.123.986,01 € 

 

      

2.780.000,00 €  
  

       

1.343.986,01 € 

 

  

19.2.2.2 

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ 
γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

               

363.636,36 € 

 

           

200.000,00€ 

 

 

55,00 

% 

163.636,36 € 

 
35,0% 

19.2.2.3 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

              

569.230,77 €  

         

370.000,00 €  
65,0% 

         

199.230,77 €  
35,0% 

19.2.2.4 

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και 
του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων 
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

              153.846,15 € 

 

           

100.000,00 €  
65,0% 

           

53.846 €  
35,0% 

19.2.3.1 

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι 
ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό 
προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

727.272,73 € 

               

         400.000,00 € 

 
55,0% 

         327.272,73 

€ 

 

45,0% 

19.2.3.3 Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του 
τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

                       50,0%          50,0% 
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ΚΩΔ. ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό % 

τοπικισ ςτρατθγικισ. 960.000,00 €  480.000,00 €  480.000,00 €  

19.2.3.4 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ 
τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 
μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

              

140.000,00 €  

           

70.000,00 €  
50,0% 

           

70.000,00 €  
50,0% 

19.2.3.5. 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ 
υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ 
(παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα, 
κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

                100.000,00 

€ 

 

           50.000,00 € 

 
50,0% 

50.000,00 € 

            
50,0% 

19.2.4.1 

Στιριξθ για υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (πχ. φδρευςθ, 
αποχζτευςθ, οδοποιία εντόσ οικιςμοφ κ.λπ.), 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε 
χρθςιμοποιοφμενα δθμόςια κτίρια. 

                

15.000,00 €  

           

15.000,00 €  
100,0% 

                        

-   €  
0,0% 

19.2.4.2 

Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν 
βαςικϊν υπθρεςιϊν για τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και 
των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, αγροτικά 
ιατρεία, κ.λπ.) 

                

10.000,00 €  

           

10.000,00 €  
100,0% 

                        

-   €  
0,0% 

19.2.4.3 

Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και 
υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ 
και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, 
κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, 
ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

              

650.000,00 €  

         

650.000,00 €  
100,0% 

                        

-   €  
0,0% 

19.2.4.4. Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 
                

10.000,00 €  

           

10.000,00 €  
100,0% 

                        

-   €  
0,0% 

19.2.4.5. 

Στιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και επενδφςεισ, που 
ςυνδζονται με τον πολιτιςμό, με τθ διατιρθςθ, 
αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και 
φυςικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων 
και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ςυμπερι-
λαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν 

              

400.000,00 €  

         

400.000,00 €  
100,0% 

                        

-   €  
0,0% 
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ΚΩΔ. ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό % 

πτυχϊν, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτιςτικϊν / 
ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ υπαίκρου –μφλοι, γεφφρια κ.λπ.) 

19.2.5.1 Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ 
εκμεταλλεφςεισ 

                

25.000,00 €  

           

25.000,00 €  
100,0% 

                        

-   €  
0,0% 

19.3 Διατοπικι και διακρατικι ςυνεργαςία  
                

30.000,00 €  
           

30.000,00 €  
  

                        
-   €  

  

19.3.1 Διατοπικι Συνεργαςία «Νιςων Ρερίπλουσ» 
                

30.000,00 €  
           

30.000,00 €  
100,0% 

                        
-   €  

0,0% 

19.4 
τιριξθ τθσ ΟΣΔ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν 
εμψφχωςθ  

           
1.140.000,00 €  

      
1.140.000,00 €  

  
                        

-   €  
  

19.4.1 Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων  
              

898.000,00 €  
         

898.000,00 €  
100,0% 

                        
-   €  

0,0% 

19.4.2 Λειτουργικζσ δαπάνεσ  
              

135.000,00 €  
         

135.000,00 €  
100,0% 

                        
-   €  

0,0% 

19.4.3 Ράγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
                

35.000,00 €  
           

35.000,00 €  
100,0% 

                        
-   €  

0,0% 

19.4.4 Ενζργειεσ εμψφχωςθσ  
                

57.000,00 €  
           

57.000,00 €  
100,0% 

                        
-   €  

0,0% 

19.4.5 
Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (εκπόνθςθσ μελετϊν, ενζργειεσ 
επιμόρφωςθσ, αυτό-αξιολόγθςθ) 

                
15.000,00 €  

           
15.000,00 €  

100,0% 
                        

-   €  
0,0% 

  ΤΝΟΛΟ ΕΓΣΑΑ 

5.349.426,01 € 

 

      

3.950.000,00 €  
  

       

1.343.986,01 € 
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ΚΩΔ. ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό % 

 
ΤΝΟΛΟ ΕΣΘΑ  

 

      
1.750.000,00 €  
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ΠΙΝΑΚΑ 5 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΗ (ΕΣΘΑ) 

 

ΚΩΔ. ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό % 

4.1  τιριξθ για προπαραςκευι    24.560,00 €  24.560,00 €        

4.2 
 Εφαρμογι τοπικισ ανάπτυξθ με πρωτοβουλία των τοπικϊν 
κοινοτιτων  

2.231.665,93 € 1.675.440,00 €   556.225,93 €    

4.2.2.1  
Υποδομζσ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ αλιείασ/ 
υδατοκαλλιζργειασ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ  

          20.000,00 €  20.000,00 € 100,0%                    -   €  0,0% 

4.2.2.2  
Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ 
δραςτθριότθτασ 

        100.000,00 €  100.000,00 € 100,0%                    -   €  0,0% 

4.2.2.3 
Υποδομζσ και υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 
ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ 

        550.000,00 €  550.000,00 € 100,0%                    -   €  0,0% 

4.2.3.1 
Επενδφςεισ από μθ αλιείσ για τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ 
αξίασ του αλιευτικοφ τομζα 

          76.923,08 €  50.000,00 € 65,0%       26.923,08 €  35,0% 

4.2.3.2 
Επενδφςεισ από αλιείσ για ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν 
δραςτθριοτιτων 

        100.000,00 €  50.000,00 € 50,0%       50.000,00 €  50,0% 

4.2.4.1 
Επενδφςεισ από αλιείσ για διαφοροποίθςθ εκτόσ των 
εμπορικϊν αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων 

        107.142,86 €  75.000,00 € 70,0%       32.142,86 €  30,0% 

4.2.4.2 
Επενδφςεισ από μθ αλιείσ εκτόσ αλιευτικοφ τομζα για τθν 
ανάπτυξθ τθσ παράκτιασ περιοχισ 

     1.277.600,00 €  830.440,00 € 65,0%     447.160,00 €  35,0% 

4.3  Δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ  50.000,00 € 50.000,00 €   0,00 €   

4.3.1 
Διατοπικι "Θαλάςςιο Ρεριβάλλον - Ραράκτιεσ Απειλζσ & 
Αλιεία"  

          50.000,00 €  50.000,00 € 100,0%                    -   €  0,0% 

4.4 Δαπάνεσ λειτουργία και ςυντονιςμόσ 0,00 € 0,00 €   0,00 €   

4.4.1 Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων                         -   €    100,0% 0,00 € 0,0% 
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4.4.2 Λειτουργικζσ δαπάνεσ                         -   €    100,0% 0,00 € 0,0% 

4.4.3 Ράγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ                        -   €    100,0% 0,00 € 0,0% 

4.4.4 Ενζργειεσ εμψφχωςθσ                         -   €    100,0% 0,00 € 0,0% 

4.4.5 
Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (εκπόνθςθσ μελετϊν, ενζργειεσ 
επιμόρφωςθσ, αυτό-αξιολόγθςθ) 

                       -   €    100,0% 0,00 € 0,0% 

  ΤΝΟΛΟ Ε.Σ.Θ.Α 2.306.225,93 € 1.750.000,00 €   556.225,93 €   
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ΠΙΝΑΚΑ 6:  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ, ΤΛΟΓΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

(ΕΓΣΑΑ)  

(** Με βάςθ τθν παραδοχι ότι το 10% του προχπολογιςμοφ τθσ κάκε δράςθσ του Υπομζτρου 19.2. κα ζχει κάποια μορφι καινοτομίασ) 

ΚΩΔ. ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό % 

19.2 
τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ 
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων 
(CLLD/LEADER)  

               

356.398,58€  

          

227.000,00 € 

  

  

          

129.398,58€ 

  

  

19.2.2.2 

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό 
προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

                 

36.363,63 €  

              

20.000 € 

  

65,0% 
              

16.363,63 €  
35,0% 

19.2.2.3 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

                 

56.923,07 €  

            

37.000 €  
65,0% 

            

19.923,07 €  
35,0% 

19.2.2.4 

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1

θ
 μεταποίθςθ, και 

του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

                . 

15.384,61 €  

              

 

10.000,00€  

65,0% 
              

5.384,61€  
35,0% 

19.2.3.1 
Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι 
ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό 
προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 

                             55,0%             45,0% 
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ΚΩΔ. ΤΠΟΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό % 

ςτρατθγικισ. 72.727,27€  40.000,00€  32.727,27 €  

19.2.3.3 
Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του 
τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

                

96.000,00 €  

           

48.000,00 €  
50,0% 

           

48.000,00 €  
50,0% 

19.2.3.4 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ 
μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

                

14.000,00 €  

             

7.000,00 €  
50,0% 

             

7.000,00 €  
50,0% 

19.2.4.3 

Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και 
υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ 
και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, 
κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ περιοχϊν, 
ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.λπ.) 

                

65.000,00 €  

           

65.000,00 €  
100,0% 

                        

-   €  
0,0% 

19.3 Διατοπικι και διακρατικι ςυνεργαςία  
                

30.000,00 €  
           

30.000,00 €  
  

                        
-   €  

  

19.3.1 Διατοπικι Συνεργαςία «Νιςων Ρερίπλουσ» 
                

30.000,00 €  
           

30.000,00 €  
100,0% 

                        
-   €  

0,0% 

  ΤΝΟΛΟ ΕΓΣΑΑ 

              

386.398,58€ 

  

257.000,00€           

€  
  

129.398,58€ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

α/α  Επιςυναπτόμενα ζγγραφα - δικαιολογθτικά  Χ ι Δ/Ε  

ΦΑΚΕΛΟ Β 

1 
Ραραςτατικά / παρουςιολόγια ενεργειϊν διαβοφλευςθσ που αφοροφν ςτθν 
τεκμθρίωςθ του κεφαλαίου 1 

 

 

 

  


