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ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΙ 

ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

2.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ  

Δ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Ονπηθνχ Μξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 2014 – 2020 θαηαιακβάλεη ην 
δπηηθφ θαη θεληξηθφ ηκήκα ηεο Μ.Β. Ώηησιναθαξλαλίαο εθηεηλφκελε θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο θαη 

ην Θεγαλήζη ηεο Μ.Β. Ηεπθάδαο πνπ εθηείλεηαη  λνηηαλαηνιηθά απφ ην νκψλπκν λεζί.  

Ώλαιπηηθφηεξα ε πεξηνρή θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε 3.850,73 η.ρικ. κε ζπλνιηθφ κφληκν 
πιεζπζκφ γηα ην έηνο 2011, 98.250 θαηνίθνπο.  

Λ κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο αιηείαο, φπσο απηέο νξίδνληαη παξαθάησ, αλέξρεηαη ζηνπο 
41.983 θαηνίθνπο θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 1.496,91 η.ρικ., επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο. 

Δ πεξηνρή απνηειείηαη απφ 6 Αήκνπο (19 Αεκνηηθέο Βλφηεηεο, 152 Αεκνηηθέο/ Ονπηθέο Ζνηλφηεηεο) 

ηεο Μ.Β. Ώηησιναθαξλαλίαο θαη απφ ην Αήκν Θεγαλεζίνπ (3 Ονπηθέο Ζνηλφηεηεο) ηεο Μ.Β. Ηεπθάδαο.  

Αηνηθεηηθά ε Μ.Β. Ώηησιναθαξλαλίαο αλήθεη ζηελ Μεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο θαη ε Μ.Β. Ηεπθάδαο 
ζηελ Μεξηθέξεηα Ενλίσλ Ιήζσλ.  

Ξην ζχλνιν ηεο  ρψξαο ε πεξηνρή παξέκβαζεο θαηέρεη ζε έθηαζε ην 2,92%.  

Δ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Μ.Β. Ώηησιναθαξλαλίαο θαηέρεη ην 70,11% ηεο έθηαζεο θαη ην 46,11% 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Μ.Β.. Ξε ζρέζε κε ηελ  Μεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο θαηέρεη ην 33,73% ηεο 

έθηαζεο θαη ην 14,3% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.  

Δ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Μ.Β. Ηεπθάδαο θαηέρεη ην 6,28% ηεο έθηαζεο  θαη ην 4,39% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Μ.Β.. Ξπγθξηηηθά κε ηελ Μεξηθέξεηα ησλ Ενλίσλ Ιήζσλ θαηέρεη 0,97% ηεο έθηαζεο 
θαη ην 0,5% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.   

Ξηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε πεξηνρή παξέκβαζεο, ε έθηαζε θαη ν 

πιεζπζκφο ηεο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΒΗ.ΞΟΏΟ. γηα ην έηνο 2011. 

Γηα ην πξφγξακκα  ΒΜΏΗΘ 2014 – 2020, ν θαζνξηζκφο ηεο πεξηνρήο έγηλε ζε επίπεδν Α/Ο 

Ζνηλνηήησλ, πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Μξφζθιεζε.  

Ξίλαθαο 1: Ξξνηεηλφκελε πεξηνρή παξέκβαζεο Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο CLLD/ LEADER 

2014 – 2020 
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Ώ
ΕΟ

Σ
Η
Λ

Ώ

Ζ
Ώ
Ν
Ι

Ώ
Ι

Ε

Ώ
Ξ
 

Ώ
Ζ
Ο
ΕΛ

Π
 -

 

ΐ
Λ

Ι
ΕΟ

Ξ
Ώ

Ξ
 

ΐΛΙΕΟΞΔΞ 38020101 Θεηνλεθηηθή 69.872 4916   

ΏΓΕΛΠ ΙΕΖΛΗΏΛΠ 
ΐΛΙΕΟΞΔΞ 

38020102 Θεηνλεθηηθή 30,432 878 30,43 878 

ΑΝΠΘΛΠ 38020103 Θεηνλεθηηθή 15,531 497 15,53 497 
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ΘΠΝΕΛΠ 38020104  43,237 753 43,24 753 

ΘΛΙΏΞΟΔΝΏΖΕΛΠ 38020105  49,612 1314 49,61 1.314 

ΜΏΗΕΏΘΜΒΗΣΙ 38020106  32,408 771 32,41 771 

ΏΒΟΛΠ 38020202  39,229 480 39,23 480 

ΏΡΠΝΣΙ 38020203 Λξεηλή 
Ο.ΑΔΘΛΞ 

ΖΏΟΛΠΙΏΞ 
117   

ΖΛΘΜΣΟΔΞ 38020204 Λξεηλή 27,275 396 27,27 396 

ΖΛΙΛΜΕΙΏΞ 38020205  24,470 403   

ΖΏΟΛΠΙΏΞ 38020201 Θεηνλεθηηθή 75,853 1827   

ΟΝΠΦΛΠ 38020206 Λξεηλή 46,370 635 46,37 635 

ΜΏΗΏΕΝΛΠ 38020301  106,053 2729 106,05 2.729 

ΐΏΟΛΠ 38020302 Λξεηλή 29,994 89 29,99 89 

ΜΒΝΏΟΕΏΞ 38020303  21,285 346 21,29 346 

ΜΗΏΓΕΏΞ 38020304  48,511 899 48,51 899 

ΜΛΓΣΙΕΏΞ 38020305  
Ο. ΑΔΘΛΞ 
ΜΏΗΏΕΝΛΠ 

320 28,94 320 
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ΏΓΕΛΞ 
ΖΣΙΞΟΏΙΟΕΙΛΞ 

38030102  2,650 6534   

ΏΓΕΛΠ ΙΕΖΛΗΏΛΠ 
ΟΝΕΡΣΙΕΑΛΞ 

38030103 Λξεηλή 2,200 136   

ΑΛΖΕΘΕΛΠ 38030104  13,425 1664 13,43 1.664 

ΖΏΗΠΐΕΣΙ 38030105  33,651 1376 33,65 1.376 

ΖΏΘΏΝΛΠΗΏΞ 38030106 Λξεηλή 6,732 785   

ΞΖΛΠΟΒΞΕΏΑΏΞ 38030107 Λξεηλή 20,050 189   

ΏΓΓΒΗΛΖΏΞΟΝΛΠ 38030201  30,526 1325 30,53 1.325 

ΖΗΒΕΞΛΝΝΒΠΘΏΟΣΙ 38030202  10,550 367   

ΗΠΞΕΘΏΡΒΕΏΞ 38030203  14,650 335   

ΜΏΜΜΏΑΏΟΣΙ 38030301  12,325 1098   

ΏΙΣ ΖΒΝΏΞΛΐΛΠ 38030302 Λξεηλή 26,632 310   

ΓΝΏΘΘΏΟΕΖΛΠΞ 38030303  12,649 802 12,65 802 

ΓΒΠΓΏΝΏΖΕΛΠ 38030304  14,325 862   

ΖΏΟΣ ΖΒΝΏΞΛΐΛΠ 38030305  5,675 431   

ΘΏΟΏΝΏΓΖΏΞ 38030306  28,111 1474   

ΖΏΕΙΛΠΝΓΕΛΠ 38030401 Λξεηλή 33,231 2857 33,23 2.857 

ΙΒΏΞ ΏΐΛΝΏΙΔΞ 38030402  7,100 751   

ΜΏΙΏΕΟΣΗΕΛΠ 38030403  29,401 2935 29,40 2.935 

ΜΝΛΞΔΗΕΣΙ 38030404 Λξεηλή 5,326 23   

ΓΏΐΏΗΛΠΞ 38030501 Λξεηλή 29,899 1051   

ΏΓΕΛΠ ΏΙΑΝΒΏ 38030502  9,678 591   

ΏΖΝΣΙ 38030503 Λξεηλή 6,017 103   

ΑΏΦΙΕΏ 38030504  13,754 238 13,75 238 



Ώλακνξθσκέλε πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Θέηξνπ 19 (CLLD-LEADER)  
ηνπ Μ.Ώ.Ώ. 2014-2020 θαη ηεο Μξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΒΜΏιΘ 2014-2020 

 

 

ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ Ώ.Β. - Ώλαπηπμηαθή Ώλψλπκε Βηαηξεία Λ.Ο.Ώ . – Ενχληνο 2019 28 

Ξεξηθεξ
εηαθή 

Δλφηεηα 

Γήκνο 
 

Ρνπηθή / Γεκνηηθή 
Θνηλφηεηα 

 

Γεσγξαθηθφ
ο Θσδηθφο 

Θαιιηθξάηε 

Σαξαθηεξηζκ
φο πεξηνρήο* 

LEADER ΞΑΑ 2014-
2020 

LEADER ΔΞΑΙΘ 2014-
2020 

Έθηαζε 
(km2) 

Ξιεζπζκ
φο 

(ζηνηρεία 
2011–

κφληκνο 
πιεζπζκ

φο) 

Έθηαζε 
(km2) 

Ξιεζπζκφ
ο 

(ζηνηρεία 
2011–

κφληκνο 
πιεζπζκφ

ο) 

 

Ώ
ΕΟ

Σ
Η
Λ

Ώ
Ζ
Ώ
Ν
Ι

Ώ
Ι

ΕΏ
Ξ
 

 

Ώ
Γ
Ν
ΕΙ

ΕΛ
Π
 

ΖΏΟΣ ΘΏΖΝΕΙΛΠΞ 38030505 Λξεηλή 8,047 580   

ΖΏΛΝΏΡΔΞ(ΜΏΗΏΕ
ΛΡΣΝΕ) 

38030506 
 15,659 290   

ΘΏΖΝΕΙΛΠΞ 
38030507 

Λξεηλή 19,244 307  
 

 

ΘΒΞΏΝΕΞΟΔΞ 38030508 Λξεηλή 31,590 334   

ΜΛΟΏΘΛΠΗΏΞ 
ΘΒΞΛΗΛΓΓΕΛΠ 

38030509 
Λξεηλή 10,872 22   

ΟΝΕΡΣΙΕΛΠ 38030510  4,927 165   

ΒΗΏΕΛΦΠΟΛΠ 38030601  16,450 1656   

ΘΒΓΏΗΔΞ ΡΣΝΏΞ 38030602  6,175 1408   

ΙΒΏΜΛΗΔΞ 38030603  13,200 1442   

ΞΜΛΗΏΕΟΔΞ 38030604  24,651 564   

ΞΖΛΠΟΒΝΏΞ 38030701 Λξεηλή 21,875 512   

ΏΓΕΏΞ ΐΏΝΐΏΝΏΞ 38030702 Λξεηλή 8,327 146   

ΏΓΕΏΞ ΜΏΝΏΞΖΒΠΔΞ 38030703 Λξεηλή 16,105 212   

ΖΏΞΟΏΙΛΠΗΏΞ 38030704 Λξεηλή 9,803 106   

ΖΒΝΏΞΒΏΞ 38030705 Λξεηλή 19,393 172   

ΞΕΟΛΘΒΙΣΙ 38030706 Λξεηλή 30,473 238   

ΜΏΝΏΐΛΗΏΞ 38030801  37,262 1631   

ΏΦΝΏΟΛΠ 
38030802 

Λξεηλή 
Ο.ΑΔΘΛΞ 

ΜΏΝΏΐΛΗΏΞ 
26   

ΖΏΗΗΕΘΒΏΞ 38030803 Λξεηλή 7,477 381   

ΖΠΝΏ ΐΓΒΙΏΞ 38030804 Λξεηλή 16,081 119   

ΗΏΘΜΕΝΕΛΠ 38030805 Λξεηλή 14,630 124   

ΙΒΝΛΘΏΙΙΏΞ 38030806 Λξεηλή 20,033 479 20,03 479 

ΜΏΗΏΕΛΖΏΝΠΏΞ 38030807 Λξεηλή 7,103 224 7,10 224 

ΜΏΙΟΏΙΏΞΞΔΞ 38030808  7,228 531 7,23 531 

ΜΒΝΕΞΟΒΝΕΛΠ 
38030809 

Λξεηλή 
Ο.ΑΔΘΛΞ 

ΜΏΝΏΐΛΗΏΞ 
156   

ΞΜΏΝΟΕΏ 38030810 Λξεηλή 25,559 102   

ΏΓΕΛΠ ΐΗΏΞΕΛΠ 38030901 Λξεηλή 33,273 195   

ΏΓΏΗΕΏΙΛΠ 38030902 Λξεηλή 9,703 55 9,70 55 

ΏΘΜΒΗΕΣΙ 38030903 Λξεηλή 35,264 241   

ΖΠΜΏΝΕΞΞΛΠ 38030904 Λξεηλή 13,160 327 13,16 327 

ΜΒΙΟΏΖΛΝΦΛΠ 38030905 Λξεηλή 28,649 235   

ΜΛΟΏΘΛΠΗΏΞ 
ΟΝΕΡΣΙΕΑΛΞ 

38030906 
Λξεηλή 14,516 309   

ΞΏΝΓΕΏΑΏΞ 38030907 Λξεηλή 41,062 300   

ΞΕΑΔΝΣΙ 38030908 Λξεηλή 18,707 31   

ΡΛΠΙΔΞ 38030909 Λξεηλή 30,221 189   
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ΔΗΛΐΝΏΡΛΠ 
38030910 

Λξεηλή 6,727 61  
 

 

ΞΟΝΏΟΛΠ 38031001  30,313 979   

ΓΛΠΝΕΣΟΕΞΞΔΞ 38031002  15,775 395   

ΖΏΞΟΝΏΖΕΛΠ 38031003  24,262 419   

ΖΠΒΗΔΞ 38031004  2,188 374   

ΗΒΜΒΙΛΠΞ 38031005  47,671 2131   

ΘΏΟΞΛΠΖΕΛΠ 38031006  8,000 224   

ΛΡΘΕΣΙ 38031007  12,400 506   

ΝΕΓΏΙΔΞ 38031008  12,699 401   
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ΏΘΦΕΗΛΡΕΏΞ 38040101  41,540 4325 41,54 4.325 

ΏΘΜΒΗΏΖΕΛΠ 38040102 Λξεηλή 42,651 681   

ΏΙΛΕΚΕΏΟΕΖΛΠ 38040103 Λξεηλή 62,101 894 62,10 894 

ΐΏΝΒΟΏΑΏΞ 
38040104 

Λξεηλή 26,500 342  
 

 
 

ΖΒΡΝΕΙΕΏΞ 38040105 Λξεηλή 73,398 762   

ΗΛΠΟΝΛΠ 38040106 Λξεηλή 38,099 1077   

ΘΒΓΏ ΖΏΘΜΛΠ 
38040107 

 
Ο.ΑΔΘΛΞ 

ΐΏΝΒΟΏΑΏΞ 
62   

ΞΏΝΑΕΙΕΣΙ 38040108 Λξεηλή 37,504 625 37,50 625 

ΞΜΏΝΟΛΠ 38040109 Λξεηλή 26,086 561 26,09 561 

ΞΟΏΙΛΠ 38040110 Θεηνλεθηηθή 42,718 935   

ΡΏΗΖΕΛΜΛΠΗΣΙ 38040201 Λξεηλή 68,452 827   

ΏΓΝΕΑΕΛΠ 38040202 Λξεηλή 37,497 171   

ΏΗΒΠΝΏΑΏΞ 38040203 Λξεηλή 53,344 124   

ΏΘΛΝΓΕΏΙΣΙ 38040204 Λξεηλή 59,748 426   

ΐΝΛΠΐΕΏΙΣΙ 38040205 Λξεηλή 52,690 318   

ΓΕΏΙΙΛΜΛΠΗΣΙ 
38040206 

Λξεηλή 9,053 194  
 

 

ΒΘΜΒΞΛΠ 38040207 Λξεηλή 23,343 531   

ΘΏΗΒΞΕΏΑΏΞ 38040208 Λξεηλή 25,934 370   

ΘΜΏΘΜΏΗΕΛΠ 38040209 Λξεηλή 17,457 66   

ΜΏΟΕΛΜΛΠΗΛΠ 38040210 Λξεηλή 55,234 581   

ΜΒΝΑΕΖΏΖΕΛΠ 38040211 Λξεηλή 72,028 403   

ΜΒΟΝΣΙΏΞ 38040212 Λξεηλή 48,618 152   

ΜΛΑΛΓΛΝΏΞ 38040213  10,400 130   

ΞΟΏΘΏ 38040214 Λξεηλή 32,170 322   

ΟΝΕΖΗΕΙΛΠ 38040215 Λξεηλή 26,659 145   

ΘΒΙΕΑΕΛΠ 38040301 Λξεηλή 59,542 1333 59,54 1.333 

ΦΗΣΝΕΏΑΛΞ 38040302 Λξεηλή 48,188 699   
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Ξεξηθεξ
εηαθή 

Δλφηεηα 

Γήκνο 
 

Ρνπηθή / Γεκνηηθή 
Θνηλφηεηα 

 

Γεσγξαθηθφ
ο Θσδηθφο 

Θαιιηθξάηε 

Σαξαθηεξηζκ
φο πεξηνρήο* 

LEADER ΞΑΑ 2014-
2020 

LEADER ΔΞΑΙΘ 2014-
2020 

Έθηαζε 
(km2) 

Ξιεζπζκ
φο 

(ζηνηρεία 
2011–

κφληκνο 
πιεζπζκ

φο) 

Έθηαζε 
(km2) 

Ξιεζπζκφ
ο 

(ζηνηρεία 
2011–

κφληκνο 
πιεζπζκφ

ο) 

Ώ
ΕΟ

Σ
Η
Λ

Ώ
Ζ
Ώ
Ν
Ι

Ώ
Ι

ΕΏ
Ξ
 

Θ
Β
Ν
Θ

Λ
Π
 

ΘΒΝΘΛΠ 38050001 Λξεηλή 35,512 1959 35,51 1.959 

ΏΐΏΝΕΖΛΞ 38050002 Λξεηλή 15,030 236   

ΏΓΕΏ ΞΛΦΕΏ 38050003 Λξεηλή 15,906 349   

ΏΒΟΛΜΒΟΝΏ 38050004 Λξεηλή 12,129 327   

ΏΘΐΝΏΖΕΏ 38050005 Λξεηλή 9,878 248   

ΏΙΏΗΔΔ 38050006 Λξεηλή 35,259 734   

ΏΝΓΠΝΛ ΜΔΓΏΑΕ 38050007 Λξεηλή 8,602 244   

ΑΕΏΞΒΗΏΖΕ 38050008  6,177 136   

ΑΕΜΗΏΟΏΙΛΞ 38050009 Λξεηλή 10,697 117   

ΑΝΠΘΣΙΏΞ 38050010 Λξεηλή 19,682 332   

ΖΏΗΛΠΑΕ 38050011      

ΖΏΟΣ ΡΝΠΞΛΐΕΟΞΏ 38050012      

ΖΛΖΖΕΙΛΐΝΠΞΔ 
38050013 

    
 

 

ΖΛΙΕΞΖΏ 38050014      

ΗΒΠΖΛ 38050015      

ΘΠΝΟΕΏ 38050016     729 

ΙΒΝΛΡΣΝΕ 38050017      

ΜΏΘΦΕΛ 38050018 Λξεηλή 3,626 119   

ΜΒΝΖΛ 38050019  11,602 90   

ΜΒΟΝΛΡΣΝΕ 38050020 Λξεηλή 14,304 444   

ΞΕΟΏΝΏΗΣΙΏ 38050021 Λξεηλή 10,671 664   

ΡΏΗΕΖΕ ΏΘΐΝΏΖΕΏΞ 38050022 Λξεηλή 25,458 99   

ΡΝΠΞΛΐΕΟΞΏ 
38050023 

Λξεηλή 
Ο.ΑΔΘΛΞ 
ΘΒΝΘΛΠ 

116   

Κ
Δ

Ν
Λ

Θ
Β
Ν
Λ

Π
 

ΏΓΝΏΘΜΒΗΏ 38070102  8,726 87   

ΐΏΞΕΗΛΜΛΠΗΛ 38070103 Λξεηλή 48,980 465 48,98 465 

ΐΗΕΓΕΏΙΏ 38070104 Λξεηλή 30,779 127 30,78 127 

ΖΏΝΏΕΞΖΏΖΔ 38070105 Λξεηλή 44,020 518 44,02 518 

ΘΏΡΏΕΝΏ 38070106  19,502 320 19,50 320 

ΘΜΏΘΜΕΙΔ 38070107  15,176 413   

ΜΏΗΏΕΛΘΏΙΕΙΏ 38070108  26,820 754   

ΜΝΛΑΝΛΘΛΞ 38070109  21,502 321 21,50 321 

ΞΖΛΠΝΟΛΠ 38070110  16,766 228 16,77 228 

ΞΟΝΛΓΓΠΗΛΐΛΠΙΕ 38070111  18,001 326 18,00 326 

ΡΝΠΞΛΐΕΟΞΏ 
ΚΔΝΛΘΒΝΛΠ 

38070112  22,352 287 22,35 287 

ΖΏΙΑHΗΏ 38070201 Θεηνλεθηηθή 30,503 1048 30,50 1.048 

ΏΝΡΛΙΟΛΡΣΝΕ 38070202 Λξεηλή 81,786 701 81,79 701 

ΐΏΝΙΏΖΏΞ 38070203 Λξεηλή 25,829 342 25,83 342 
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Ώ
ΕΟ

Σ
Η
Λ

Ώ
Ζ

Ώ
Ν
Ι

Ώ
Ι

ΕΏ
Ξ
 

Κ
Δ

Ν
Λ

Θ
Β
Ν
Λ

Π
 

ΘΠΟΕΖΏΞ 38070204  3,826 759 3,83 759 

ΜΏΙΏΓΛΠΗΏ 38070205 Λξεηλή 6,775 155   

ΦΠΟΒΕΒΞ 38070301  57,390 1409 57,39 1.409 

ΜΏΜΜΏΑΏΟΛΠ 38070302  38,905 745 38,91 745 

ΠΛΝΙΝ 
 

3.844,838 98.250 1.496,91 41.983 

ΠΛΝΙΝ  ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΘΑΗ ΗΝΛΗΥΛ 
ΛΖΠΥΛ (πνπ εληάζζεηαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο) 

13.647,57 887.651   

 

Μεγή: ΒΗ.ΞΟΏΟ. – επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 

Λ ραξαθηεξηζκφο ησλ πεξηνρψλ, έγηλε βάζεη ηεο Λδεγίαο 75/268, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

(ΒΛΖ 85/148, 93/66/ΒΛΖ). 

Πχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ν κφληκνο πιεζπζκφο νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Ξ.Ξ. 

είλαη 35.393 θάηνηθνη θαη ν κφληκνο πιεζπζκφο νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Ξ.Ξ./1000= 
35,393 >10 (θξηηήξην Α.1) ελψ ην πνζνζηφ κφληκνο πιεζπζκφο νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο 

Ξ.Ξ./ Ππλνιηθφ κφληκν πιεζπζκφ ηεο Ξ.Ξ.= 35.393/ 98.250=36,02%. Ρν πνζνζηφ απηφ 

βξίζθεηαη 10%≥28,37%<50%. (θξηηήξην Α.2) 

Ον 1,06% (1.041) αληηζηνηρεί ζηνλ πιεζπζκφ ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Ξε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 

θαηνηθεί ην 10,28%, ελψ ην 52,63% αληηζηνηρεί ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε, ην 60,67% ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαηαιακβάλνπλ νη 

νξεηλέο εθηάζεηο, ην 0,58% νη λεζησηηθέο, ην 6,78% νη κεηνλεθηηθέο θαη ηέινο ην 31,87% νη πεδηλέο 
πεξηνρέο.  

Δ παξνπζίαζε ηεο έθηαζεο, ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ θαη ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ γηα ην 

έηνο 2001 θαη 2011, ζε επίπεδν Αήκσλ, Α.Β., Ο/Α Ζνηλνηήησλ, γίλεηαη ζηνλ Μίλαθα… ηνπ 
Μαξαξηήκαηνο.  

Οε δεθαεηία 2001 – 2011, ε πεξηνρή παξέκβαζεο ζεκείσζε πιεζπζκηαθή κείσζε θαηά 8,9% 
πεξίπνπ, κε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Μ.Β. Ώηησιναθαξλαλίαο λα κεηψλεηαη θαηά 9,06%, ελ 

αληηζέζεη κε ηελ Μ.Β. Ηεπθάδαο θαη ην δήκν Θεγαλεζίνπ λα ζεκεηψλεη αχμεζε ζε πνζνζηφ 4,73%. 

Δ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζε γηα ην έηνο 2011 θαηαγξάθεηαη ζηνπο 25,5 
θαη/η.ρικ, κεησκέλε θαηά 3 θαη/η.ρικ., ζε ζρέζε κε ην 2001. Δ κείσζε ηεο πιεζπζκηαθήο 

ππθλφηεηαο παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Μ.Β. Ώηησιναθαξλαλίαο (κείσζε θαηά 2 
θαη./η.ρικ), ελψ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μ.Β. Ηεπθάδαο ζεκεηψλεηαη αχμεζε θαηά 5θαη./ η.ρικ.  

Γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ησλ Μεξηθεξεηψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ε κείσζε ζεκεηψλεηαη 

ζηνλ 1θαη./ η.ρικ. 

Δ πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνρέο πνπ θπξηαξρεί ε θπζηθή νκνξθηά ηεο θαη 

εκθαλίδνληαη έληνλα ζηνηρεία βηνπνθηιφηεηαο, κηαο πνπ ζηελ Μ.Μ. βξίζθνληαη νθηψ (8) Οφπνη 
Ζνηλνηηθήο Ξεκαζίαο (SCI), θαιχπηνληαο ην 28,57% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο Μ.Μ. 

Ξίλαθαο 2: Ξεξηνρέο Natura εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΔΘΡΑΠΖ (ha) 

GR2310003 Ώθαξλαληθά φξε 32.587 

GR2310004 Μαλαηησιηθφ φξνο 18.597 

GR2310006 Ηίκλεο ΐνπιθαξία θαη Ξαιηίλε 3.223 

GR2310007 Ηίκλε Ώκβξαθία 2.226 
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GR2310008 Ηίκλε Λδεξφο 1.253 

GR2310009 Ηίκλεο Οξηρσλίδαο θαη 

Ηπζηκαρία 

14.240 

GR23100010 ξνο Ώξάθπλζνο θαη ζηελά 

Ζιεηζνχξαο 

13.327 

GR2220003 Βζσηεξηθφ αξρηπέιαγνο 
ηνλίνπ (Θεγαλήζη, Ώξθνχδη, 

Άηνθνο, ΐξνκψλαο) 

22.3411 

 

ΠΛΝΙΝ ΔΘΡΑΠΖΠ 107.794 

ΞΝΠΝΠΡΝ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ 28,57% 

 

Ρν ζχλνιν ηεο έθηαζεο ησλ πεξηνρψλ Natura αληηζηνηρεί ζε 1.077,94 km2. Ρν Ξνζνζηφ 

πεξηνρψλ NATURA 2000, δει. ε έθηαζε πεξηνρψλ NATURA 2000 εληφο ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο/ Ππλνιηθή έθηαζε πεξηνρήο παξέκβαζεο είλαη 1.077,94/3.772,36= 

28,57%. Ρν πνζνζηφ απηφ είλαη ≥25% (θξηηήξην Α.6) 

 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζε ράξηεο παξνπζηάδνληαη ζην Μαξάξηεκα Ζεθαιαίνπ 
2 ράξηεο, πνπ θαιχπηνπλ ηηο απνξξένπζεο απφ ηα πξφζθιεζε ππνρξεψζεηο 

Ξπγθεθξηκέλα: 

Λ Μξψηνο ράξηεο ζε θιίκαθα 1:200.000, πεξηιακβάλεη α) ηελ Μεξηνρή παξέκβαζεο (ΜΏΏ ΖΏΕ 

ΒΜΏιΘ) β) φξηα Μ.Β. γ) φξηα Αήκσλ δ) φξηα Α.Β. ε) έδξεο Αήκσλ /Α.Β. ζη) πεδηλέο πεξηνρέο δ) 

νξεηλέο, ε) κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, δ) λεζησηηθέο πεξηνρέο,  ζ) αζθαιηνζηξσκέλν νδηθφ δίθηπν 

Λ δεχηεξνο ράξηεο ζε θιίκαθα 1:200.000 πεξηιακβάλεη α) ηελ Μεξηνρή παξέκβαζεο (ΜΏΏ & ΒΜΏιΘ) 

β) φξηα Μ.Β. γ) φξηα Αήκσλ δ) φξηα Α.Β. ε) έδξεο Αήκσλ /Α.Β. ζη) πεξηνρέο NATURA ε) φξηα 
παξάθηηαο θαη παξαιίκληαο δψλεο 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
11 Η περιοχή GR2220003 έχει συνολική έκταση 88.333,27 ha και οριοθετείται από την ακτογραμμή τησ 
Π.Π, τισ ανατολικζσ ακτζσ τησ Λευκάδασ και τησ Καςτοφ ςυμπεριλαμβανομζνου του Μεγανηςίου. Η περιοχή 
που ενςωματώνεται ςτην Π.Π. ζτςι όπωσ αυτή μετρήθηκε ςτο http://geodata.gov.gr/maps/ αντιςτοιχεί ςε 
231.24km

2
 

http://geodata.gov.gr/maps/
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΠΡΝΣΝΗ ΘΑΗ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  

Δ θξίζε ρξένπο θαη ην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο έρεη βαξηέο ζπλέπεηεο γηα ηελ Βιιεληθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Δ Βιιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε χθεζε εδψ θαη έμη ρξφληα θαη ην ΏΒΜ ηεο 

ρψξαο έρεη ζπξξηθλσζεί ζσξεπηηθά θαηά πεξίπνπ 25%. Δ κείσζε απηή νθείιεηαη ηφζν ζηελ κείσζε 
ηεο θαηαλάισζεο φζν θαη ησλ επελδχζεσλ. Βπίζεο ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο «δνθηκάδνπλ» ηε 

θνηλσληθή ζπλνρή, κεηψλνπλ ην δπλεηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο θαη απαμηψλνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην 
θαζηζηψληαο επηηαθηηθή αλάγθε ηε δεκηνπξγία καθξνρξφληαο πξννπηηθήο ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, ηεο αχμεζεο 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ έληαμε ηνπο ζην 
παγθφζκην νηθνλνκηθφ ρψξν, κε ηαπηφρξνλε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Λ πιένλ ξεαιηζηηθφο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα ηα παξαπάλσ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
ρξεζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ.  

3.1. ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΠΡΝΣΥΛ ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Γηα ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο, ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο, έρνπλ ιεθζεί ππφςε:  

 ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, φπνπ ζπκπεξαζκαηηθά ε πεξηνρή 
παξέκβαζεο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ πινχζηα δπλακηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ράξε ζην πινχζην 

θπζηθφ πεξηβαιινληηθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη, αηζζεηηθήο θαη θπξίσο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο, πνπ 
ρξήδεη αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, 

θαζηζηψληαο παξάιιεια ηελ πεξηνρή έλαλ δπλακηθφ θαη δηαρξνληθφ πφιν έιμεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ· παξάιιεια ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη δηαρξνληθά απφ ηε γεσξγηθή θαη 
θηελνηξνθηθή ηεο δπλακηθή, πνπ παξφηη θζίλεη ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ ζπλζεθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπγθπξηψλ, απνηειεί δπλακηθφ θαη ηζρπξφ πφιν αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή. Ξπγθεθξηκέλα, απφ ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξνθχπηεη: 

1. Δ αλάγθε δηαζχλδεζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο ινηπνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο 

κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηε δηαζχλδεζε ηεο αγξνδηαηξνθήο κε ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο θαη 
ηνλ εηδηθφ ηνπξηζκφ θαη ηειηθή δηάζεζε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, γηα ηελ αλάδεημε 

θαη πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πφξσλ.   

2. Δ αλάγθε βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κε 

έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  

3. Δ αλάγθε γηα ζηαδηαθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο πεξηνρήο ζε παξαγσγή 

θαη δηάζεζε πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα, ηελ 

ελίζρπζε κνξθψλ ζπλεξγαζίαο, ηελ ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ηε   αχμεζε ηεο 
παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή  

4. Δ αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 
θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα απνηειέζνπλ  νηθνλνκηθφ πφξν ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο   

5. H αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 
ηεο πεξηνρήο, κέζσ ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ θαη 

πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή παξέκβαζεο  

6. Ρα ζπκπεξάζκαηα ηεο Αλάιπζεο SWOT 

Οα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζην νκψλπκν θεθάιαην 2 θαη ε 
αλάιπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1. Λ παξαγσγηθφο δπλακηζκφο ηεο κεηαπνίεζεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζηα ηξφθηκα (βξψζηκε 

ειηά, ιάδη, ηπξνθνκηθά, νίλνο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαγσγηθή δπλακηθή πνπ κπνξεί λα 
δηεπξπλζεί, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα αιιά θαη εηζαγσγή 

κεζνδνινγηθήο ηερληθήο θαη παξαγσγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ζχλδεζεο ηεο γλψζεο κε ηελ 
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα  (SWOT 1). 
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2. Οo πνζνζηφ θάιπςεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη νη ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο NATURA επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα ελαξκφληζε ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ κε 
ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ δεκηνπξγία πιενλεθηήκαηνο (πδαηνθαιιηέξγεηεο, πξάζηλε 

ελίζρπζε, ηνπηθά πξντφληα πνηφηεηαο, νηθνηνπξηζκφο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θ.ιπ.) 
(SWOT 2). 

3. Λη πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο είλαη πεξηνξηζκέλεο, κε θχξηα ζπγθέληξσζε ζηα παξάιηα 

θαη θχξηα θαηεχζπλζε ηνλ ηνπξηζκφ ζαιάζζεο. Ον ηνπξηζηηθφ πξντφλ ρξήδεη επελδχζεσλ θαη 
εκπινπηηζκνχ κε λέεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο (θπζηνιαηξηθφο, ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο) θαζψο 

θαη κε ηνπηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή. Βπίζεο απαηηείηαη ε θαηάιιειε πξνβνιή 
ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κέζα απφ θαηλνηφκεο ελέξγεηεο  (SWOT 3). 

4. Απζρέξεηα κεηαθηλήζεσλ θαη κεηαθνξάο. Λη κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ θαη πξψησλ πιψλ κέζα 

ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη δπζρεξήο. Δ απνπεξάησζε ηεο Ενλίαο Λδνχ ζα δψζεη κηα 
ζεκαληηθή αλάζα γηα ηελ πεξηνρή (SWOT 4). 

5. Φαηλφκελν εγθαηάιεηςεο νξεηλψλ θνηλνηήησλ θαη κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηα κεγάια 
αζηηθά θέληξα εθηφο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Μαξάιιεια ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ κφληκνπ 

πιεζπζκνχ, ραξαθηεξίδεηαη ρακειφ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
(SWOT 5).  

7. Ρα ζπκπεξάζκαηα ησλ ελεξγεηψλ δηαβνχιεπζεο  

Οα ζπκπεξάζκαηα ησλ ελεξγεηψλ δηαβνχιεπζεο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Α. 1) αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο, δεκνηηθέο θαη άιιεο δεκφζηεο αξρέο, 

Α. 2) νηθνλνκηθνί& θνηλσληθνί εηαίξνη 

Α. 3) θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, φπσο νη πεξηβαιινληηθνί εηαίξνη, νη κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη θνξείο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 
παξαθάησ: 

1. Ξε φηη αθνξά ζηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε δηαβνχιεπζε νδήγεζε ζηελ αλάγθε 
αλαδηνξγάλσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ αλάγθε γηα αιιαγέο ζην κέρξη 

ζήκεξα κνληέιν αλάπηπμεο.  Βπηπξφζζεηα ηνλίζηεθε ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 
ηαπηφηεηαο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Δ δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

εξεπλεηηθνχο θνξείο νδήγεζε θπξίαξρα ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα ρξεηάδεηαη 

λα ζπλδεζεί κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ πξφζεζε νη θνξείο απηνί λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 
ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Λ.Ο.Α. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δεζκεπηήθαλ κε 

ηελ ππνγξαθή ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο λα αλαιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εηζαγσγή 
ηεο θαηλνηνκίαο νξηδφληηα ζηνπο ελ δπλάκεη σθεινχκελνπο απφ ην πξφγξακκα. (Γ.1) 

2. Ώπφ ηε δηαβνχιεπζε θπξίσο κε ηνπο θνξείο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο (Βπηκειεηήξηα – 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ηδηψηεο κειεηεηέο - κεραληθνί) πξνέθπςε ε αλάγθε αλαδηάξζξσζεο 
ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ε 

αλάγθε βειηίσζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ 
εξγαιείσλ ελψ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο (ελ δπλάκεη επελδπηέο), φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ ζηηο 

ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο Αήκνπο εθδήισζαλ επελδπηηθφ 

ελδηαθέξνλ θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο ζηελ ελδνρψξα θαη ζε ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 
ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Βπίζεο, θαηαγξάθεθε ε αλάγθε γηα ππνδνκέο εμππεξέηεζεο ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ νξηδφληηα θαη ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο πξνέθπςε ε αλάγθε βειηίσζεο 
ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. (Γ.2) 

Ξεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαβνχιεπζε αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη θνξέσλ 
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (νκάδεο παξαγσγψλ, παξαγσγνί) είλαη ε δηάζεζε γηα πεξαηηέξσ 

ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ. Βπηπξφζζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαβνχιεπζεο ζε απηνχο ηνπο θνξείο αλαθέξζεθε φηη ε παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντνλησλ θαη νη 
εμαγσγέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αγξφηεο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα απηνχο.  

3. Οέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαβνχιεπζεο θπξίσο κε ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο θνξείο αιιά θαη κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ήηαλ ε 

αλάγθε γηα πξνζηαζία, αλάδεημε& αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε δηάθνξα πηζαλά κέζα. 
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Ξεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρζεθε απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο είλαη 

θαη ε κεγάιε αλάγθε θαηάξηηζεο πνπ ππάξρεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο, σο έλα κέζν βειηηζηνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο& εξγαζίαο. (Γ.3) 

Βπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο ζπλέβαιιαλ θαη 
ην ζεζκηθφ πιαίζην 2014 – 2020 (ΒΞΜΏ, ΜΏΏ ΒΟΘΏ, Μεξηθεξεηαθά Μξνγξάκκαηα, έμππλε 

εμεηδίθεπζε, κέηξν 19 – Ρσξνηαμηθφ Απηηθήο Βιιάδαο – Ενλίσλ Ιήζσλ, έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή θαη ζρεδηαζκφο  πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.  

Λη γεληθνί ζηφρνη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

 ηνπο Πηξαηεγηθνχο Πηφρνπο ηνπ ΞΑΑ 2014 – 2020 

 Αεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ, αληαγσληζηηθνχ θαη βηψζηκνπ αγξν-δηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο (ΞΟ 1) 

 Μξναγσγή ηεο αεηθνξίαο ηνπ αγξν-δηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (ΞΟ 

2) 

 Αεκηνπξγία ΐηψζηκσλ & Μνιχ-ιεηηνπξγηθψλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (ΞΟ 3) 

 Θεκαηηθνί Πηξαηεγηθνί Πηφρνη ΔΠΞΑ 2014 – 2020 

 Μξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο (ΘΞ 9) 

 Μξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο & ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
(ΘΞ8) 

 Μξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε απνδνηηθήο ρξήζεο πφξσλ (ΘΞ 6) 

 ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (ΘΞ 3) 

 Ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο (ΘΞ 4) 

 Μξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχσλ 

(ΘΞ 7) 

 Μξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηεο πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ (ΘΞ 5) 

 Βπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ 
κάζεζε (ΘΞ 10) 

 ΐειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε Οερλνινγίεο Μιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΟΜΒ), ηεο ρξήζεο 
θαη ηεο πνηφηεηάο ηνπο (ΘΞ 2) 

 Βλίζρπζε ηεο Έξεπλαο, ηεο Οερλνινγηθήο Ώλάπηπμεο θαη ηεο Ζαηλνηνκίαο (ΘΞ 1) 

 Πηξαηεγηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο (Γεληθνί – Δηδηθνί Πηφρνη) RIS Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Διιάδαο 

 Βλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ηερλνινγηθέο, 
ηνκεαθέο θαη δηαηνκεαθέο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ηεο ΜΑΒ 

 Ώχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θνξέσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο 

 Ώχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

 ΐειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (ΟΜΒ), ηεο ρξήζεο 
θαη πνηφηεηαο ηνπο θαη αμηνπνίεζε ηνπο ζηηο ηερλνινγηθέο, ηνκεαθέο θαη δηαηνκεαθέο 

πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ΜΑΒ 

 Θείσζε ηνπ «επξπδσληθνχ ράζκαηνο» κεηαμχ ησλ πιένλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ (νξεηλψλ 
θαη αγξνηηθψλ) θαη ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ήδε πξνζθέξνληαη επξπδσληθέο ππεξεζίεο  

 Ώχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνκαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ ΟΜΒ 
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 Ώχμεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ΟΜΒ ζε επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο 

 Βλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε αλαδηάξζξσζε, εθζπγρξνληζκφ θαη 
νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 

ηερλνινγηθέο, ηνκεαθέο θαη δηαηνκεαθέο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ηεο 
ΜΑΒ 

 Βλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΘΘΒ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο  

 Ώχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξεκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο 

 Ώχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ΘΘΒ πνπ ζπλδένληαη κε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 
πεξηθεξεηαθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο  

 Ώλαβάζκηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ππνζηήξημε εξγαδνκέλσλ, απηναπαζρνινχκελσλ θαη 

επηρεηξεκαηηψλ  

 ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα αιηείαο/ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ κέζσ ησλ ΒΓΟΏΏ θαη ΒΟΘΏ 

 ΐειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Μεξηθέξεηαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ηεο πφξσλ, ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

 ΐειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ Θηθξνκεζαίσλ Βπηρεηξήζεσλ  

 Ώχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ  

 Βλίζρπζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο 

 Ώχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ  

 Ξηήξημε γηα νινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε 

 Πηξαηεγηθνί Πηφρνη – Θεκαηηθνί Πηφρνη ΞΔΞ Γπηηθήο Διιάδαο 

 Βλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ 
πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 Βλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 ΐειηίσζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ 

 ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ  

 Μξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ  

 Ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα θνηλσλία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

 Μξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ  

 Αηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

 Ώλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ 

 Μξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη άξζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο 

δηθηχσλ  

 Ώλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Μξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ  

 Μξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ  

 Μξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο  
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 Ώλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ππνδνκψλ πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο 

 Μξνψζεζε ηεο θνηλσληθή έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο  

 Βπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε 
δεμηνηήησλ θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε 

 Γεληθνί Πηξαηεγηθνί Πηφρνη ΞΔΞ Ηνλίσλ Λήζσλ 

 Αηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο & πξνηχπνπ κε αλαθνξά ζηελ έμππλε 
εμεηδίθεπζε  

 Βλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, κε γλψκνλα ηελ παξνρή «ίζσλ επθαηξηψλ» 

 Αηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο & ηνπ ρψξνπ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βησζηκφηεηαο 

Λη γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αλσηέξσ, 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

Ξίλαθαο 3: Γεληθνί & Δηδηθνί Πηφρνη ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο  
Γεληθνί Πηφρνη ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο Δηδηθνί Πηφρνη ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

ΓΞ 1: Δ βέιηηζηε δηαρείξηζε, δηαηήξεζε, 
αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε θπζηθψλ πφξσλ 

θαη ππνδνκψλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο 
ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε θχξην κνριφ ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα. 

 

Δ δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ (Ξηφρνο 1.1). 

Δ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζηνλ θιάδν ησλ 
δσνηξνθψλ, ησλ γαιαθηνθνκηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ αιηείαο. 
(Ξηφρνο 1.2). 

Βλέξγεηεο θαη έξγα ππνδνκήο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ απνζέκαηνο (Ξηφρνο 1.3). 

Δ πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ 
αγξνηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο (Ξηφρνο 1.4). 

Δ δεκηνπξγία θαη ε αλάδεημε λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, 
(θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο 
ηνπξηζκφο) (Ξηφρνο 1.5). 

Δ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εηζάγνπλ 
ζηελ αγνξά λέα θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο, κέζσ ηεο 
παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 
πιηθψλ πφξσλ (Ξηφρνο 1.6). 

Βλίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 
(cluster) (Ξηφρνο 1.7). 

ΓΞ 2: Δ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο 

ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο ε νπνία ζα αμηνπνηεί θαηλνηνκηθά 

θαη παξαγσγηθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
νηθνλνκίαο σο ηδαληθφ ηφπν δηαβίσζεο θαη 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 
 

Δ δηαζχλδεζε πξντφλησλ κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ (Ξηφρνο 2.1). 

Δ πξνβνιή θαη ε πξνζθνξά ζε εζληθφ θαη φρη κφλν επίπεδν ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο σο κνλαδηθφ ηνπξηζηηθφ 
πξννξηζκφ. (Ξηφρνο 2.2). 

Δ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ, ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο 
ηνπηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ θαηλνηφκσλ ελεξγεηψλ θαη ελεξγεηψλ 

ηρλειαζηκφηεηαο θαη ηελ αλάγθε βέιηηζηεο δηαρείξηζεο θαη 
δηαθχιαμεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο (Ξηφρνο 
2.3). 

Δ αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ – δηαηνπηθψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ζηνλ 
εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ηε δεκηνπξγία 
νκνηνγελψλ - νκνηφκνξθσλ δηθηχσλ γηα ηε πξνβνιή, πξνψζεζε, 
δηαλνκή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Ξηφρνο 2.4). 

 

Ξηνλ παξαθάησ πίλαθα 4, απνηππψλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 

Ώλάδπζε SWOT θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ δηαβνχιεπζεο. πσο πξνθχπηεη νη γεληθνί θαη 
εηδηθνί ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο απνξξένπλ απφ ηηο αλάγθεο ηηο πεξηνρήο, φπσο απηέο 
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θαηαγξάθεθαλ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο ελέξγεηεο δηαβνχιεπζεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

θαη ηνπο θνξείο.  
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Ξίλαθαο 4: Ππζρέηηζε Πηφρσλ – θηζηάκελε θαηάζηαζε – Αλάιπζε SWOT – Δλέξγεηεο Γηαβνπιεχζεσλ 
Γεληθνί - Δηδηθνί Πηφρνη Αλάιπζε 

SWOT 
Δλέξγεηεο 

Γηαβνχιεπζεο 

Γ.Ξ. 1: Δ βέιηηζηε δηαρείξηζε, δηαηήξεζε, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε θπζηθψλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε θχξην κνριφ ηελ 
θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα. 

Δ δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ (Πηφρνο 1.1). SWOT 3 

Α.1 

Α.2 

Α.3 

Δ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζηνλ θιάδν ησλ δσνηξνθψλ, ησλ γαιαθηνθνκηθψλ, θαη ησλ πξντφλησλ αιηείαο. (Πηφρνο 1.2). SWOT 1 
Α.1 

Α.2 

Βλέξγεηεο θαη έξγα ππνδνκήο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνζέκαηνο (Πηφρνο 1.3). 

SWOT 2 Α.1 

SWOT 4 
Α.2 

Α.3 

Δ πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο (Πηφρνο 1.4). 

SWOT 1 Α.1 

SWOT 5 
Α.2 

Α.3 

Δ δεκηνπξγία θαη ε αλάδεημε λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, (θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο) (Πηφρνο 1.5). SWOT 2 

Α.1 

Α.2 

Α.3 

Δ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εηζάγνπλ ζηελ αγνξά λέα θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο, κέζσ ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ 
γλψζεσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πιηθψλ πφξσλ (Πηφρνο 1.6). 

SWOT 1 
Α.1 

Α.2 

Βλίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (cluster) (Πηφρνο 1.7). 
SWOT 1 Α.1 

SWOT 3 Α.2 

ΓΞ 2: Δ δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ε νπνία ζα αμηνπνηεί θαηλνηνκηθά θαη παξαγσγηθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο  σο ηδαληθφ 
ηφπν δηαβίσζεο θαη ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

Δ δηαζχλδεζε πξντφλησλ κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ (Πηφρνο 2.1). SWOT 3 

Α.1 

Α.2 

Α.3 

Δ πξνβνιή θαη ε πξνζθνξά ζε εζληθφ θαη φρη κφλν επίπεδν ηνπ ηνπξηζηηθφ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο σο κνλαδηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. (Ξηφρνο 2.2). SWOT 3 

Α.1 

Α.2 

Α.3 

Δ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε 
ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ θαηλνηφκσλ ελεξγεηψλ θαη ελεξγεηψλ ηρλειαζηκφηεηαο θαη ηελ αλάγθε βέιηηζηεο δηαρείξηζεο θαη 
δηαθχιαμεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο (Πηφρνο 2.3). 

SWOT 2 Α.2 

SWOT 3 
Α.3 

SWOT 5 

Δ αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ – δηαηνπηθψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο κε ηε δεκηνπξγία νκνηνγελψλ - νκνηφκνξθσλ δηθηχσλ γηα ηε πξνβνιή, πξνψζεζε, δηαλνκή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Πηφρνο 2.4). 

SWOT 3 
Α.1 

Α.3 
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Λη ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε πξνζηαζία, αλάδεημε, 

πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ «δίλεη» ε πεξηνρή, γηα ηελ βηψζηκε νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε, φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζηνρεχνπλ 

θχξηα: 

 Οελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ζεζκψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, 

 Οελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο θαη ηελ νηθνλνκηθή 
δηαζχλδεζή ηνπο, 

 Οελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 
ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο ζηε δηεζλή αγνξά,  

 Οελ ππνζηήξημε δξάζεσλ θαη αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, 

 Οελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο, 

 Οελ δηαζχλδεζε ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 
ηηο αλάγθεο ηεο ζε δεμηφηεηεο.  

Δ παξαπάλσ ζηνρνζέηεζε, ζπλδέεηαη θχξηα κε ηνπο ζεκαηηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 1, 
3, 6 θαη 10 (ΘΞ 1, ΘΞ 3, ΘΞ 6 θαη ΘΞ 10) ηνπ ΒΞΜΏ 2014 – 2020, φπνπ ζχκθσλα κε ην 

ΜΏΏ 2014 – 2020 ε ζρέζε ηνπο πξνθχπηεη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

Γηάγξακκα 1: Πρεκαηηθή Απεηθφληζε ΠΡ 1 ΞΑΑ 2014 - 2020 

1ορ Σηόσορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ
Δνίζσςζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηηρ γεωπγίαρ

ΣΤ1: Γημιοςπγία ενόρ ιζσςπού, 
ανηαγωνιζηικού & βιώζιμος αγππ-
διαηποθικού ζςζηήμαηορ

ΕΣ 1.1: Αύξηζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηος
αγποδιαηποθικού ζςζηήμαηορ

ΕΣ 1.2: Ενίζσςζη ηηρ αλςζίδαρ αξίαρ ηων
αγποδιαηποθικών πποϊόνηων

ΕΣ 1.3: Αναβάθμιζη ηος ανθπώπινος

κεθαλαίος και ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικήρ

κοςληούπαρ

Θεμαηικοί Σηόσοι ΕΣΠΑ 2014 – 2020
ΘΣ 1: Ενίζσςζη ηηρ Έπεςναρ, ηηρ Τεσνολογικήρ
Ανάπηςξηρ και ηηρ Καινοηομίαρ

ΘΣ 3: Βεληίωζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηων

μικπομεζαίων επισειπήζεων

ζςμπεπιλαμβανομένων και ηος γεωπγικού ηομέα

και ηος ηομέα ηηρ αλιείαρ και ηηρ

ςδαηοκαλλιέπγειαρ

ΘΣ 10: Επένδςζη ζηην εκπαίδεςζη και καηάπηιζη

για ηην απόκηηζη δεξιοηήηων και ζηη δια βίος

μάθηζη

Σηόσοι Σηπαηηγικήρ «Εςπώπη 2020»
Έξςπνη Ανάπηςξη

- Εκπαίδεςζη (ενθάππςνζη ηων αηόμων για

μάθηζη, ζποςδέρ και βεληίωζη ηων δεξιοηήηων

ηοςρ)
- Έπεςνα/ καινοηομία
Βιώζιμη Ανάπηςξη
- Αξιοποίηζη ηηρ ππωηοποπίαρ ηηρ Εςπώπηρ ζηην

ανάπηςξη νέων ππάζινων ηεσνολογιών και

μεθόδων παπαγωγήρ

- Εκμεηάλλεςζη ηων δικηύων ζε επίπεδο ΕΕ για

να ενιζσςθεί ηο ανηαγωνιζηικό πλεονέκηημα ηων

επισειπήζεων (ιδίωρ ηων μικπών μεηαποιηηικών
επισειπήζεων)
- Βεληίωζη ηος επισειπημαηικού πεπιβάλλονηορ, 
ιδίωρ για ηιρ ΜΜΕ

Ανάπηςξη σωπίρ αποκλειζμούρ

- Αύξηζη ηος ποζοζηού απαζσόληζηρ ζηην

Εςπώπη

- Βοήθεια ζηα άηομα όλων ηων ηλικιών να

πποεηοιμαζηούν για να μποπέζοςν να

διασειπιζηούν ηιρ αλλαγέρ μέζω ηων επενδύζεων

ζε δεξιόηηηερ και επαγγελμαηική καηάπηιζη.  
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3.2. ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Δ πξνζέγγηζε CLLD/ LEADER δίλεη ηελ «επειημία» θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα 
εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα, 

κε φξακα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε & βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, 
νη παξεκβάζεηο ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (πεξηνρή εζηίαζεο 6β), κέζσ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

νινθιεξσκέλεο, καθξνπξφζεζκεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

Ώθνινπζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηακνξθψζεθε ηειηθά ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ελψ ζηνλ πίλαθα 5, γίλεηαη ν 
ζπζρεηηζκφο απηνχ κε ηνπο ζηφρνπο, γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο θχξηαο θαη ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ ζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο.  

Έηζη ζχκθσλα κε,  

 ηνπο Πηξαηεγηθνχο Πηφρνπο ηνπ ΔΞΑΙΘ 2014 – 2020 

 ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο αιηείαο, ηεο 
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο (ΞΟ 1) 

 ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 
(ΞΟ 2) 

 ηηο Θεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Κ19,  

 Οε δηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ (ΘΖ 1) 

 Οελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο 

ηαπηφηεηαο (ΘΖ 2) 

 Οελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο  θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο (ΘΖ 3) 

 Οελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο/ κεηαλαζηεπηηθήο 
θξίζεο (ΘΖ 4) 

 Οελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο 
ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ (ΘΖ 5) 

 Οελ ελίζρπζε  δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 
(ΘΖ 6) 

 Οε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (ΘΖ 

7) 

 Οελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ (ΘΖ 8) 

 Οε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη εηδηθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα (ΘΖ 9) 

 Οελ εηζαγσγή πξαθηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (ΘΖ 10) 

 

Ξίλαθαο 5: Ππζρεηηζκφο Πηφρσλ κε Θεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο/ ΔΞΑΙΘ 2014 – 2020 

Θεζκηθφ Ξιαίζην Δηδηθνί Πηφρνη 

Θεκαηηθέο Θαηεπζχλζεηο  

Αηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

Ξη. 1.5 

Ξη. 1.6 

Ξη. 2.1 

Οελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο 
ηαπηφηεηαο 

Ξη. 1.1 

Ξη. 1.2 

Ξη. 1.4 

Ξη. 1.5 



Ώλακνξθσκέλε πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Θέηξνπ 19 (CLLD-LEADER)  
ηνπ Μ.Ώ.Ώ. 2014-2020 θαη ηεο Μξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΒΜΏιΘ 2014-2020 

 

 

ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ Ώ.Β. - Ώλαπηπμηαθή Ώλψλπκε Βηαηξεία Λ.Ο.Ώ.  – Ενχληνο 2019 42 

Θεζκηθφ Ξιαίζην Δηδηθνί Πηφρνη 

Ξη. 1.6 

Ξη. 2.1 

Οελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο  θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 

Ξη. 1.1 

Ξη. 1.4 

Οελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο/ κεηαλαζηεπηηθήο 
θξίζεο 

Ξη. 1.6 

Οελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

Ξη. 1.7 

Ξη. 2.4 

Οελ ελίζρπζε  δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή 
αιιαγή 

Ξη. 1.3 

Ξη. 2.3 

Οε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ Ξη. 1.3 

Οελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 
Ξη. 1.6 

Ξη. 2.3 

Οε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη εηδηθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 

Ξη. 1.2 

Ξη. 1.6 

Οελ εηζαγσγή πξαθηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο Ξη. 1.6 

ΔΞΑΙΘ 2014 – 2020 

ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο αιηείαο, ηεο 
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

Ξη. 1.2 

Ξη. 1.4 

ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 
Ξη. 1.3 

Ξη. 2.3 

Δ θχξηα ζεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ επηιέγεηαη γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο Οξηρσλίδαο Ώ.Β. 

είλαη ε «πνζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο 
ηαπηφηεηαο» θαη ε ρξεκαηνδνηηθή ηεο βαξχηεηα εμππεξεηεί φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ζε πνζνζηφ 100,00%.  

Λη δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο έρνπλ δηαρσξηζηεί δε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε 
ην βαζκφ ζχλδεζεο ηνπο κε ηελ θχξηα ζεκαηηθή θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο. Δ θχξηα θαη νη δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα. 

Ξίλαθαο 6: Θχξηα & Γεπηεξεχνπζεο Θεκαηηθέο Θαηεπζχλζεηο Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

πνζηήξημε ηεο ηνπηθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο  θαη ε 

αλάδεημε ηεο ηνπηθήο 
ηαπηφηεηαο 

Α. Νκάδα 

Αηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ (Ώ1) 

Δ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη εηδηθφηεξα ηε 
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. (Ώ2) 

Οελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 
(Ώ3) 

Οελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο 
θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ (Ώ4) 

Β. Νκάδα  

Οε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ 
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (ΐ1) 

Οελ ελίζρπζε  δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη 
ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (ΐ2) 

Οελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο 
ζπλνρήο  θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο (ΐ3) 

Οελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο/ 
κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο (ΐ4) 

Μαξάιιεια νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηθαλνπνηνχλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ 

θιάδνπ ηεο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 
θνηλσληθήο έληαμεο, δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζηήξημεο ηηο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο πεξηνρέο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, φπσο επίζεο ηεο βηψζηκεο 

θαη απνδνηηθήο ρξήζεο πφξσλ  θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.  
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Οα κέηξα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην παξφλ πξφγξακκα αθνινπζνχλ ηε δνκή θαη αξίζκεζε ησλ 

ππνκέηξσλ ηνπ κέηξνπ 19 ηνπ ΜΏΏ 2014- 2020. Έηζη, πξνθχπηνπλ ην κέηξν 19.2 κε ηηο 
δξάζεηο απφ 19.2.1. έσο θαη 19.2.16., ζην κέηξν 19.3 νη δξάζεηο απφ 19.3.1. έσο θαη 19.3.6, 

ζην κέηξν 19.4. ε δξάζε 19.4.1., ζην κέηξν 4.2. νη δξάζεηο 4.2.1 έσο 4.2.3 ππνζηεξίδνπλ ηε 

ΑΝΏΞΔ 1: Εδησηηθέο επελδχζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ 
πεξηνρψλ, νη δξάζεηο 4.2.4 έσο 4.2.6 ππνζηεξίδνπλ ηε ΑΝΏΞΔ 2:  Αεκφζηεο 
επελδχζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ, θαη ε δξάζε 
4.3.1 ην κέηξν 4.3.. 

 Ξηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο 
ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ: 

Ξίλαθαο7: Ππζρεηηζκφο Γξάζεσλ-πνδξάζεσλ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρνπο 

Γξάζεηο-πνδξάζεηο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθνί 
Πηφρνη 

ηνπηθνχ 
πξνγξάκ

καηνο 

Πηνρνζέηεζε 

19.2.1.1 Θεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο ζην 
γεσξγηθφ θαη δαζηθφ ηνκέα 

      1.2 
1.3. 
1.4. 
1.6. 
2.3. 

 Βπηκφξθσζε γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ 
πξαθηηθψλ  

19.2.1.2 Θεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο ζε 
ΘΘΒ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

1.4 
1.6 
2.1 

 Ππνζηήξημε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
 Βπηκφξθσζε απαζρνινχκελνπ δπλακηθνχ θαη 

αλέξγσλ   
 Βπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη απφθηεζε δεμηνηήησλ  

19.2.2.3 Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

1.1 
1.3 

1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ 

19.2.2.4 Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
βηνηερλίαο , νηθνηερλίαο , ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο 
εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ 
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ 

19.2.2.5 Βλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ(παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, 
πνιηηηζηηθά θέληξα, θ.ι.π) κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ 

19.2.2.6 Βλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη 

πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 

1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ 

19.2.3.1 Λξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο , 
εκπνξίαο θαη /ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
κε απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο 

1.2 
1.4 

 αλάδεημε ελφο δπλακηθνχ αγξνκεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 
 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εμαγσγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ  
 πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε 

κεζφδσλ θηιηθψλ πξνο απηφ 

19.2.3.3 Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 
επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ 
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Γξάζεηο-πνδξάζεηο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθνί 
Πηφρνη 

ηνπηθνχ 
πξνγξάκ

καηνο 

Πηνρνζέηεζε 

19.2.3.4 Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 
επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο , 
νηθνηερλίαο , ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά 
ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ 

19.2.3.5 Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 
επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ(παηδηθνί 
ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, 
θ.ι.π) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 

2.2 

 δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
 ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 θνηλσληθήο αλαδσνγφλεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηήησλ 

19.2.4.1 Ξηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 
(π.ρ. χδξεπζε, απνρέηεπζε, θ.ιπ.), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα 

1.3 
2.3 

 εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 
 αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 
 ελίζρπζε ζπλεθηηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ 
 ελίζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηά ηνπο 

19.2.4.2 Ξηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή 
επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ 
αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
ππνδνκψλ (π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά 
ηαηξεία, θ.ιπ.) 

1.3 
2.3 

 αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 
 δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο δψλεο 
 αλαβάζκηζε θνηλσληθή κέξηκλαο  

19.2.4.3 Ξηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα 
ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο , 
αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ , ηνπξηζηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο 
θιίκαθαο (π.ρ ζεκάλζεηο , θνηλφρξεζηνη ρψξνη , 
πξνβνιή πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο 
δηαδξνκέο θ.ι.π) 

1.1 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 

 αλάδεημε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο 
 αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο 
 δηαηήξεζε θαη πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 

19.2.4.4 Βλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

1.1 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 

 αλάδεημε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο 
 αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο 
 δηαηήξεζε θαη πξναγσγή πνιηηηζηηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 
 ηζρπξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 

19.2.4.5 Ξηήξημε γηα κειέηεο , ππεξεζίεο θαη 
επελδχζεηο , πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ ,κε 
ηε δηαηήξεζε , απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ 
, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή 
θπζηθή αμία, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
πνιηηηζηηθψλ/ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ , κνπζείσλ , 

πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ - 
κχινη, γεθχξηα θ.ι.π)(κειέηε γηα ηελ ιίκλε) 

Εθαλνπνίε
ζε ηεο 
πιεηνςεθί
αο ησλ 
ζηφρσλ 
ηνπ 
ηνπηθνχ 
πξνγξάκκ

αηνο 

 δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο 

 ηζρπξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 

19.2.7.2 Ώλάπηπμε λέσλ πξνηφλησλ , πξαθηηθψλ , 
δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο. 

1.1 
1.5 
2.1 
2.2 

 αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 
ζηε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο πεξηνρήο 

 αλάδεημε ηνπηθήο ηαπηφηεηαο  
 αλάπηπμε γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ 
 δηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο 

19.2.7.3 Ξπλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 
γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηελ 
θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη 
γηα ηελ αλάπηπμε θαη /ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

1.1 
1.4 
1.5 
1.7 
2.1 

 ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο  
 ελίζρπζε ππεξαμίαο γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

επηρεηξήζεηο 
 αλάδεημε ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 
 ηφλσζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο  
 πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ  
 δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
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Γξάζεηο-πνδξάζεηο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθνί 
Πηφρνη 

ηνπηθνχ 
πξνγξάκ

καηνο 

Πηνρνζέηεζε 

19.2.7.4 Ζνηλή δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε 
ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο θιίκαηνο ή ηελ 
πξνζαξκνγή ζε απηή. 

1.3 
1.6 
2.2 
2.3 

 πξφιεςε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ  
 δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ, θνξέσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη εζεινληψλ 
 δεκηνπξγία θαηλνηφκνπ ππνδνκήο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δξάζεο  
 πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

19.3.1 Αηαηνπηθφ ζρέδην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 
«Ώλάπηπμε δηθηχνπ πνδειαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο 
πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο» 

Εθαλνπνίε
ζε ηεο 
πιεηνςεθί
αο ησλ 
ζηφρσλ 
ηνπ 
ηνπηθνχ 
πξνγξάκκ
αηνο 

 αλάδεημε θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο 
 αλάπηπμε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, δηαθνξνπνίεζε 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  
 αεηθνξηθή δηαρείξηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 
 επαηζζεηνπνίεζε ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

19.3.2 Αηαηνπηθφ ζρέδην ζπλεξγαζίαο γηα ηε 
δεκηνπξγία δηθηχνπ κε ηίηιν «Αίθηπν ηερλεηψλ 
ιηκλψλ Ζεληξηθήο θαη Δπεηξσηηθήο Βιιάδαο» 

1.3 
1.5 
1.6 
1.7 
2.2 
2.3 
2.4 

 αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ απνζέκαηνο  
 πξνζηαζία θαη αλάδεημε πεξηβάιινληνο 
 δηαηήξεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πεξηνρήο  
 ελίζρπζε δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο  
 πξνψζεζε ήπηαο αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ ζηηο 

πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο  

19.3.3 Αηαηνπηθφ ζρέδην ζπλεξγαζίαο γηα ηε 
δεκηνπξγία δηθηχνπ κε ηίηιν «Βλψλνληαο ηνπο 
δπλακηθνχο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ» 

1.4 
1.6 
1.7 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 ελεκέξσζε θαη κεηαθνξά γλψζεσλ  
 εκςχρσζε ζηειερψλ ηεο ΛΟΑ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ  
 ελίζρπζε δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηθηχσζεο  

19.3.4 Αηαηνπηθφ ζρέδην ζπλεξγαζίαο γηα ηε 
δεκηνπξγία δηθηχνπ κε ηίηιν «Λινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ - 
πιαζηηθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο» 

1.3 
1.6 
1.7 
2.3 
2.4 

 πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  
 αλαβάζκηζε βηνηηθνχ επηπέδνπ  
 κεηαθνξά γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο 
 ελίζρπζε δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο  
 

19.3.5 Αηαηνπηθφ ζρέδην ζπλεξγαζίαο γηα ηε 
δεκηνπξγία δηθηχνπ κε ηίηιν «Γεχζεηο Βιιήλσλ 
Βθιεθηέο ΕΕ» 

1.5 
2.1 
2.2 
2.4 

 αλάδεημε γαζηξνλνκηθήο ηαπηφηεηαο  
 αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ 
 αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο  
 ελίζρπζε αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 
 δηαζχλδεζε νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ  
 ελίζρπζε δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο  

19.3.6 Αηαηνπηθφ ζρέδην ζπλεξγαζίαο γηα ηε 
δεκηνπξγία δηθηχνπ κε ηίηιν «Ον βηνινγηθφ ηξαπέδη 

ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο ΕΕ» 

1.5 
2.1 
2.2 
2.4 

 Ώλάδεημε γαζηξνλνκηθήο ηαπηφηεηαο  
 Ώλάπηπμε γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ 
 Βλίζρπζε αγξνηηθήο νηθνλνκηαο 

 Αηαζχλδεζε νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ  
 Βλίζρπζε δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο 

4.2.1 Βληζρχζεηο αιηέσλ γηα δξάζεηο ζηήξημεο ηνπ 
αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ  

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 

 αλάπηπμε αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ 
 αλάδεημε ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 
 αχμεζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο  
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Γξάζεηο-πνδξάζεηο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθνί 
Πηφρνη 

ηνπηθνχ 
πξνγξάκ

καηνο 

Πηνρνζέηεζε 

4.2.2 Βπηρεηξήζεηο δηαθνξνπνίεζεο αιηεπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο  

1.1 
1.2 
1.3 
1.5 
1.7 
2.1 
2.2 

 δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο  
 αχμεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αιηεπηηθψλ 

πεξηνρψλ  
 αλάπηπμε ηνκέα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 

4.2.3 Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία 
ζηήξημεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξάθηησλ 
πεξηνρψλ θαη εζσηεξηθψλ πδάησλ 

1.2 
1.4 
1.7 
2.1 
2.2 

 αχμεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αιηεπηηθψλ 
πεξηνρψλ 

 κείσζε ηεο αλεξγίαο 

 

4.2.4 Ξπλεξγαζία θαη ζηήξημε κεγηζηνπνίεζεο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο αιηείαο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 
(δεκφζηα έξγα, θαηαθχγηα, θαηλνηνκία, θ.ιπ.) 

1.2 
1.4 
1.5 
1.7 
2.1 
2.2 
2.3 

 αχμεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αιηεπηηθψλ 
πεξηνρψλ 

 ελίζρπζε ππνδνκψλ αιηείαο θαη 
πδαηνθαιιηέξγεηαο  

 αχμεζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο  
 

4.2.5 Ππνδνκέο ελζάξξπλζεο ηνπξηζηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηηο δψλεο αιηείαο  (ζαιάζζηα 
πάξθα, θαηαδχζεηο, ζήκαλζε αμηνζέαησλ, 
κλεκείσλ, ζέζεηο ζέαο, θ.ιπ. – έσο 600.000,00 € 
αλά ζρέδην) 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 

 αλάπηπμε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ 
 ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 αλάδεημε ηνπηθήο θιεξνλνκηάο 
 πξνζηαζία ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο  

4.2.6 ΐειηίσζε πνηφηεηαο δσήο θαη αλάδεημε 
ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ζηηο δψλεο αιηείαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα 
γηα ηε κεηαηξνπή ζε ρψξνπο άζθεζεο 
πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ζέαηξν, 
θηλεκαηνγξάθνο), σδεία, βηβιηνζήθεο θαη γεληθψο 
βειηίσζε 

1.3 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 

 αλάδεημε ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 
 αλαβάζκηζε βηνηηθνχ επηπέδνπ 
 αμηνπνίεζε πφξσλ ηεο πεξηνρήο  
 αλαβάζκηζε πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο  
 
 

4.3.1 Γσή ζηνπο πγξνβηφηνπνπο/ Wetland life 
(δηαθξαηηθφ ζρέδην) 

1.1 
1.3 
1.5 
2.1 
2.2 
2.4 

 πξνζηαζία ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο  

 κεηαθνξά γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα αιηείαο θαη 
πδαηνθαιιηέξγεηαο 

 ελίζρπζε δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο  

3.3. ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΠΠΣΔΡΗΠΖΠ ΡΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΡΝ ΡΝΞΗΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΚΔ ΡΖΛ ΔΟΡΔΟΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΞΝ ΗΝΘΔΡΔΗΡΑΗ ΓΗΑ 
ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΑΞΝ ΦΝΟΔΗΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ Ζ / ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ 

ΔΞΗΞΔΓΝ.   

Δ ζηξαηεγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαπηίδεηαη επξχηεξα κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηξαηεγηθνχο 
ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Λ γεληθφο Ξηφρνο 1 θαη νη επηκέξνπο 

ζηφρνη απηνχ (Δ βέιηηζηε δηαρείξηζε, δηαηήξεζε, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε θπζηθψλ πφξσλ 
θαη ππνδνκψλ κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε θχξην κνριφ ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα), ηαπηίδεηαη κε ην πιαίζην δξάζεσλ πξνηεξαηφηεηαο 
2014 – 2020 κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα: 

1. ΐειηίσζε/ Αηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ 

πξνηεξαηφηεηαο 

2. ΐειηίσζε/ Αηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο άιισλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ πνπ 

θαιχπηνπλ νη Λδεγίεο (Λδεγίεο γηα ηνπο νηθφηνπνπο θαη ηελ νξληζνπαλίδα).  
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3. Μξνψζεζε επελδχζεσλ ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 ζρεηηδφκελεο κε πξάζηλν 

ηνπξηζκφ θαη ζέζεηο εξγαζίαο, πξνο ελίζρπζε ηνπ κεηξηαζκνχ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 
ηεο πξνζαξκνγήο ζε απηή ή άιισλ σθειεηψλ γηα ηα νηθνζπζηήκαηα, φπσο έξεπλα, 

εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ (θαη 
δηαζπλνξηαθψλ) ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000. 

α) Λινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε επξχηεξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ΙATURA 2000. 

β) Ππνζηήξημε θαη Μξνψζεζε ηεο Ώλάπηπμεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη 

ηνλ ηνπξηζκφ. 

γ) Ζιηκαηηθή Ώιιαγή κε βαζηθή θαηεχζπλζε ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ γηα:  

1) ηελ πξνζαξκνγή ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ζηελ ζπζηεκαηηθή 
απνθαηάζηαζε θακέλσλ/ ππνβαζκηζκέλσλ δαζηθψλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ NATURA  

2000 κε εγρψξηα είδε πνπ δελ επλννχλ ηελ εμάπισζε ηεο  ππξθαγηάο, θαη  

2) ηελ αλάζρεζε ηεο δηάβξσζεο θαη εξεκνπνίεζεο εδαθψλ ζην πιαίζην βειηίσζεο 

ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ξην Μιαίζην Αξάζεσλ Μξνηεξαηφηεηαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηνρψλ NATURA γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020, αλαγλσξίδεηαη ην δπλακηθφ πνπ δηαζέηνπλ νη πεξηνρέο ΙATURA 2000 γηα 

ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα γηα δχν βαζηθνχο ηνκείο: α) ηνλ ηνπξηζκφ, κε ηελ 
ελίζρπζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θαη β) ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, κε έκθαζε ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη 
ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζηελ δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

Ξην πιαίζην απηφ  ππνζηεξίδεηαη ε εθπφλεζε Βηδηθψλ Ξρεδίσλ Αηαρείξηζεο ζε επίπεδν 
επξχηεξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ θαη κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε δξάζεηο/ επελδχζεηο γηα ηελ 

ππνζηήξημε/ πξνψζεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ή/ θαη ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Ξε απηά 
πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: 

α. Ππνζηήξημε ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο θαη ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηνρέο Natura 2000. 

β. Αηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ άζθεζε επηκέξνπο αγξνηηθψλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

γ. Ώλάπηπμε ππνδνκψλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο θαζψο θαη εμππεξέηεζεο/ δηαθίλεζεο 

επηζθεπηψλ. 

δ. Ώλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο/ νηθνινγηθήο πηζηνπνίεζεο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ώληίζηνηρα, ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 
Αλάπηπμεο (ΞΞΣΠΑΑ) Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, έρεη νξίζεη σο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο ηα θάησζη: 

 Ώλαβάζκηζε ηεο ρσξηθήο έληαμεο ηεο Μεξηθέξεηαο ζην εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλή 

ρψξν, σο: 

 Ζεληξηθήο πεξηνρήο αλάπηπμεο ζηελ Θαθξνπεξηθέξεηα Ώδξηαηηθήο - Ενλίνπ θαη Ιφηηαο 
Απηηθήο Μχιεο ηεο ρψξαο πξνο ηελ Ζεληξηθή Θεζφγεην θαη ηελ Β.Β., ιεηηνπξγψληαο 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ Μεξηθέξεηα ηεο Δπείξνπ (Δγνπκελίηζα), πνπ απνηειεί ηε ΐφξεηα 
Απηηθή Μχιε. 

 Ζφκβνπ ζπλδπαζκέλσλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη θέληξνπ αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ 
ζην ρψξν ηεο ΙΏ Βπξψπεο. 

 Αηεζλνχο πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ (κε επίθεληξν ηελ Ώξραία Λιπκπία – Ώξραία Ήιηδα – 

Βπηθνχξεην Ώπφιισλα) ζε δηθηχσζε κε άιινπο δηεζλνχο ζεκαζίαο πνιηηηζηηθνχο - 
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ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο (Βπίδαπξνο, Θπθήλεο, Αειθνί, Ασδψλε θ.α.) ηεο δπηηθήο – 

θεληξηθήο Βιιάδαο. 

 Βλεξγεηαθνχ παξαγσγηθνχ πφινπ κε αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ηνπ 

πινχζηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ΏΜΒ. 

 Μεξηνρήο ζχγθιηζεο έμε δηεπξσπατθψλ δηαδξφκσλ αλάπηπμεο. 

 Ώλαπηπμηαθή αλαδηάξζξσζε θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο / εμσζηξέθεηαο ηεο 

Μεξηθέξεηαο ζε θξίζηκνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο: 

 Ώληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, σο ζεκαληηθνχ παξαγσγηθνχ πφξνπ θαη 

κέζνπ πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ, κε ελίζρπζε θαη δηάδνζε ηεο βηνινγηθήο 
γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 Ώλάπηπμε πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ ζηελ έξεπλα, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θαηλνηνκία, 

κε εζηίαζε ζηηο Μαλεπηζηεκηαθέο Ξρνιέο (Μαηξψλ θαη Ώγξηλίνπ), ηα ΟΒΕ ηεο Μεξηθέξεηαο, 
ην Βπηζηεκνληθφ Μάξθν Μαηξψλ θαη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Μεξηθέξεηαο κε ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο. 

 Ώλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο δηακεηαθφκηζεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ελ γέλεη. 

 Ώλάπηπμε ηνπ πνηνηηθνχ, πςεινχ επηπέδνπ ηνπξηζκνχ ζηα παξάιηα ηεο Μεξηθέξεηαο, 
θαζψο θαη εηδηθψλ θαη ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκέλα πνιηηηζηηθά-

πεξηβαιινληηθά δίθηπα (ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο, νξεηλφο, νηθνινγηθφο, πνιηηηζηηθφο, 

ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θ.α.) ηδίσο ζηελ νξεηλή ελδνρψξα. 

 Βλδνπεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε κέζα θαη απφ ηε ζηαδηαθή ζπγθξφηεζε δηαπεξηθεξεηαθψλ θαη 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ ρσξηθψλ ελνηήησλ. 

 ΐηψζηκε αλάπηπμε – Ληθηζηηθή δηάξζξσζε θαη αλάδεημε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο πφιεο – 

ππαίζξνπ κε: α) πνιπθεληξηθή νξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θαη ηζφξξνπε ζρέζε 

ηνπ αζηηθνχ κε ηνλ πεξηβάιινληα αγξνηηθφ ρψξν κε ηε ζηαδηαθή ιεηηνπξγία εηαηξηθήο 
ζρέζεο πφιεο-ππαίζξνπ, β) αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ησλ νηθηζκψλ 2νπ-6νπ 

νηθηζηηθνχ επηπέδνπ θαη δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο αζηηθήο δηάρπζεο. 

 Μξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπίσλ 

ηεο Μεξηθέξεηαο κε: α) πξνζηαζία, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε (integrated management) 
θαη αλάδεημε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ ηνπίσλ δηεζλνχο, θνηλνηηθήο θαη 

εζληθήο ζεκαζίαο, β) πινπνίεζε δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

νξζνινγηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, πξνζηαζία 
ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη νξπθηνχ 

πινχηνπ, πξνψζεζε ησλ ΏΜΒ θαη βειηίσζε / νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο 
ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ θαη πγξψλ απνβιήησλ θαη ησλ ινηπψλ δηθηχσλ, γ) αλάδεημε - 

πξνζηαζία θαη ζχλδεζε ζε δίθηπα ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη ηζηνξηθψλ 

ηφπσλ. 

 Ώλάδεημε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ κε πξνηεξαηφηεηα ησλ ΑΒΘ – Θ θαη ησλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ δηθηχσλ θαη αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 

 Ρσξηθή αλαβάζκηζε θξίζηκσλ δσλψλ ηνπ ελδνπεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ κε ηνλ 

νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ (ηδηαίηεξα απηνχ πνπ δέρεηαη νηθηζηηθέο 

- ηνπξηζηηθέο πηέζεηο) θαη κε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο ηνπ κεηνλεθηηθνχ 
νξεηλνχ ρψξνπ. 

 Βθζπγρξνληζκφο θαη αλαδηάξζξσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο Ονπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο. 

Ώληίζηνηρα νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΜΜΡΞΏΏ γηα ηελ Μεξηθέξεηα Ενλίσλ Ιήζσλ, είλαη: 

 Δ πχθλσζε ησλ ζαιάζζησλ θαη ελαέξησλ ζπγθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ.  

 Δ πξνζέιθπζε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 
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Λ ζρεδηαζκφο ηεο Μεξηθέξεηαο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην πιήξεο θείκελν, ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ, ηζφξξνπεο θαη δηαξθνχο αλάπηπμεο ηεο Μεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηηο 
θπζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Δ θχξηα ζηνρνζέηεζε πνπ ζπλάδεη κε 

ηελ ηνπηθή ζηξαηεγηθή αθνξά θχξηα ζηελ αλάπηπμε  ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο 
πεξηνρήο (γεσξγηθέο δψλεο, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη θηελνηξνθία), ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζηε κεηαθνξά γλψζεο θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πνπ 
δπλεηηθά ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηνρήο.  

Ξχκθσλα κε ηελ Μεξηθεξεηαθή Ξηξαηεγηθή γηα ηελ Ζνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Ζαηαπνιέκεζε 
ηεο θηψρεηαο ην θεληξηθφ φξακα ηεο Απηηθήο Βιιάδαο ζην πιαίζην ηεο Μξνγξακκαηηθήο 

Μεξηφδνπ 2014-2020 είλαη «Ώπηνηξνθνδνηνχκελε, εμσζηξεθήο θαη αεηθνξηθή αλαζπγθξφηεζε 

ηεο Μεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο εζηηαζκέλε ζηελ παγθφζκηα ηαπηφηεηά ηεο, ζηηο αμίεο γηα 
ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ».  

Γηα ηελ πξναγσγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο ηεο Μεξηθέξεηαο ζε φηη αθνξά ην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ θαη ηδηαίηεξα ηηο εππαζείο νκάδεο, πξνηείλνληαη νη θάησζη Ξηξαηεγηθνί Ξηφρνη  γηα 

ηελ Μεξηθεξεηαθή Ξηξαηεγηθή γηα ηελ Ζνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Ζαηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο:   

 Βμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε βαζηθά είδε δηαβίσζεο νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.   

 Αηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο πγείαο 
απφ νηθνλνκηθά αζζελείο πνιίηεο, απφ πνιίηεο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, πνιίηεο 

επάισησλ θαη εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.   

 Βλζσκάησζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο Μεξηθέξεηαο θαη 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ.   

 Μξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε. 

Βπηπιένλ, ζηελ ζηνρνζέηεζε γηα ησλ θνηλσληθψλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηελ έληαμε κεηνλνηήησλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γηα ηελ Μεξηθέξεηα Ενλίσλ 
Ιήζσλ έρεη θαηαξηηζηεί Βπηρεηξεζηαθφ Ξρέδην Αξάζεο γηα ηελ έληαμε ησλ Ννκά,  ζέηνληαο 

θχξηα σο ζηφρνπο, ηελ βειηίσζε ζπλζεθψλ κφληκεο ζηέγαζεο, ηελ ζπκκεηνρή ησλ αλειίθσλ 
Ννκά ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ 

πφξσλ δηαβίσζεο θ.ιπ.. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, νη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζβιέπνπλ 
ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε, ζχκθσλα κε ηηο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ΐ3 θαη ΐ4. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Λ ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, επηδηψθεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, φπσο απνηππψζεθαλ ζηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη αλαιχζεθαλ ζηελ αλάιπζε SWOT θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο 
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ πεξηνρή.  

Βδξάδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελζσκαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο “απφ ηα θάησ” (bottom up πξνζέγγηζε)  πνπ πξνεγήζεθαλ, ελψ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζηνλ εζληθφ θαη 

επξσπατθφ ζρεδηαζκφ, φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζε βαζηθά θείκελα φπσο ην “Βπξψπε 2020”.   

ΐαζηθά θξηηήξηα ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ δξάζεσλ απνηέιεζαλ:  

 ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ δξάζεσλ  

 ε ζπλάθεηα κε ηελ ζηνρνζέηεζε θαη ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. 

Έηζη, ην ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο Βηαηξείαο κε ην γεληθφ ηίηιν «Αηησιναθξλαλία 2014 – 
2020 – Ξεξηβαιινληηθφο, πνιηηηζηηθφο θαη αγξνδηαηξνθηθφο πφινο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο» πινπνηείηαη ζε ζπλνιηθά 32 Ππνδξάζεηο (25 ΒΓΟΏΏ, 7 ΒΟΘΏ) εθ ησλ νπνίσλ ηα 

7 αθνξνχλ ζε ζρέδηα δηαηνπηθψλ/ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  

 

A/
A 

ΡΗΡΙΝΠ 
ΓΟΑΠΖΠ 

ΘΥΓ. 
ΞΝΓΟΑΠ

ΖΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΞΝΓΟΑΠΖΠ ΞΝΠΑ (€) 
ΛΔΔΠ ΘΔΚΑΡΗΘΔΠ 
ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1 

19.2.1  

Θεηαθνξά 
γλψζεσλ & 

ελεκέξσζεο 

19.2.1.1 

Θεηαθνξά γλψζεσλ & 

ελεκέξσζεο ζην γεσξγηθφ θαη 
δαζηθφ ηνκέα 

20.000,00 

ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο αιπζηδαο αμίαο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

0,40% 

2 19.2.1.2 
Θεηαθνξά γλψζεσλ & 
ελεκέξσζεο ζε ΘΘΒ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

20.000,00 

ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο αιπζηδαο αμίαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

0,40% 

3 

19.2.2  
Ώλάπηπμε/βειηί

σζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφη
εηαο θαη 

αληαγσληζηηθφη
εηαο ζηελ 

πεξηνρή 
εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο 

ηνκείο, πεξηνρέο 
ή ζηφρνπο 

19.2.2.3 

Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηακνχ κε ζθνπφ 
ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ 

ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

250.000,00 

ΐειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο 
πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο 

4,96% 

4 19.2.2.4 

Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, 

ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ 

κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη 
ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

200.000,00 

Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο 
ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

3,97% 

5 19.2.2.5 

Βλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, 
ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 

θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

50.000,00 

Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο 
ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

0,99% 
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ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

6 19.2.2.6 

Βλίζρπζε επελδχζεσλ 

νηθνηερλίαο θαη 
πνιπιεηηνπξγηθψλ 

αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

150.000,00 

ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο αιπζηδαο αμίαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

2,98% 

7 

19.2.3  
Λξηδφληηα 

ελίζρπζε ζηελ 

αλάπηπμε/βειηί
σζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφη
εηαο θαη 

αληαγσληζηηθφη

εηαο ηεο 
πεξηνρήο 

εθαξκνγήο 

19.2.3.1 

Λξηδφληηα εθαξκνγή 
κεηαπνίεζεο , εκπνξίαο θαη /ή 

αλάπηπμεο γεσξγηθψλ 
πξνηφλησλ κε απνηέιεζκα 

γεσξγηθφ πξνηφλ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

1.100.000,00 

ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο αιπζηδαο αμίαο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

21,83% 

8 19.2.3.3 

Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 
επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

1.050.000,00 

ΐειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο 
πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο 

20,83% 

9 19.2.3.4 

Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 
επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

βηνηερλίαο,νηθνηερλίαο,ρεηξνηερ

λίαο,παξαγσγήο εηδψλ κεηά 
ηελ 1ε κεηαπνίεζε,θαη ηνπ 

εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

320.000,00 

Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

6,35% 

10 19.2.3.5 

Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 

επελδχζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ(παηδηθνί ζηαζκνί, 
ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 

θέληξα, θ.ι.π) κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

40.000,00 

Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

0,79% 

11 

19.2.4  

ΐαζηθέο 

ππεξεζίεο & 
αλάπιαζε 

ρσξηψλ ζε 
αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. 

19.2.4.1 

Ξηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο 

θιίκαθαο (π.ρ. χδξεπζε, 
απνρέηεπζε, θ.ιπ.), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε 

ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα 

θηίξηα 

90.000,00 

ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 
θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ 

1,79% 

12 19.2.4.2 

Ξηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, 

βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ 
βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

98.500,00 

ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ 
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αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη 
ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. 

παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά 

ηαηξεία, θ.ιπ.) 

1,95% 

13 19.2.4.3 

Ξηήξημε γηα επελδχζεηο γηα 
δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο 

θαη ππνδνκέο αλαςπρήο , 

αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο 
νηθηζκψλ , ηνπξηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο 
ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ 

ζεκάλζεηο , θνηλφρξεζηνη 

ρψξνη , πξνβνιή πξνψζεζε 
πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο 

δηαδξνκέο θ.ι.π) 

420.000,00 

ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ 

8,33% 

14 19.2.4.4 
Βλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ 
20.000,00 

ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ 

0,40% 

15 19.2.4.5 

Ξηήξημε γηα κειέηεο,ππεξεζίεο 
θαη επελδχζεηο,πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνλ πνιηηηζκφ,κε ηε 
δηαηήξεζε,απνθαηάζηαζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 
ρσξηψλ,ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ 

θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή 
θπζηθή αμία,θαζψο θαη δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πνιηηηζηηθψλ/ζπλεδξηαθψλ 
θέληξσλ,κνπζείσλ,πνιηηηζηηθψ

λ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
ππαίζξνπ-κχινη, γεθχξηα 

θ.ι.π)(κειέηε γηα ηελ ιίκλε) 

720.000,00 

ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 
θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ 

14,29% 

16 

19.2.7  

Ξπλεξγαζία 
κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ 
παξαγφλησλ 

19.2.7.2 

Ώλάπηπμε λέσλ πξνηφλησλ , 

πξαθηηθψλ , δηεξγαζηψλ θαη 

ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο. 

30.000,00 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

0,60% 

17 19.2.7.3 

Ξπλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε 

θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη 
ηελ θνηλή ρξήζε 

εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ 
θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη /ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε 
ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

19.500,00 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

0,39% 

18 19.2.7.4 
Ζνηλή δξάζε πνπ 
αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ην 

52.000,00 
Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 
θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 
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κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο 

θιίκαηνο ή ηελ πξνζαξκνγή ζε 
απηή. 

1,03% 

19 19.2.7.8 

Ζνηλέο πξνζεγγίζεηο ζε φηη 
αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά έξγα 

θαη ηηο ηξέρνπζεο 

πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο 
ησλ πδάησλ, ηεο ρξήζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηάο 
θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

γεσξγηθψλ ηνπίσλ. 

70.000,00 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 
θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

1,39% 

20 

19.3  
Αηαηνπηθή- 

Αηαθξαηηθή 
ζπλεξγαζία 

19.3.1 
Ώλάπηπμε δηθηχνπ πνδειαηηθνχ 
ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

95.000,00 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο,ηεο 

ζπλεξγαζίαο,ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 

αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ,εηαίξσλ θαη 

θξαηψλ. 

1,88% 

21 19.3.2 

Αίθηπν ηερλεηψλ ιηκλψλ 

Ζεληξηθήο θαη Δπεηξσηηθήο 

Βιιάδαο 

40.000,00 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο,ηεο 

ζπλεξγαζίαο,ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ,εηαίξσλ θαη 

θξαηψλ. 

0,79% 

22 19.3.3 
Βλψλνληαο ηνπο δπλακηθνχο 
ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

30.000,00 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο,ηεο 

ζπλεξγαζίαο,ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ,εηαίξσλ θαη 

θξαηψλ. 

0,60% 

23 19.3.4 

Λινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ - 
πιαζηηθψλ γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο 

35.000,00 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο,ηεο 

ζπλεξγαζίαο,ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ,εηαίξσλ θαη 
θξαηψλ. 

0,69% 

24 19.3.5 Γεχζεηο Βιιήλσλ Βθιεθηέο ΕΕ 90.000,00 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο,ηεο 

ζπλεξγαζίαο,ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ,εηαίξσλ θαη 
θξαηψλ. 

1,79% 

25 19.3.6 
Ον βηνινγηθφ ηξαπέδη ηεο 
Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο ΕΕ 

30.000,00 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο,ηεο 

ζπλεξγαζίαο,ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ,εηαίξσλ θαη 
θξαηψλ. 

0,60% 
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26 

19.4              

Βλέξγεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο 

ζηήξημεο ΛΟΑ 

19.4.1 
Ώκνηβέο πξνζσπηθνχ θαη 
εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ 

924.000,00 

ιεο νη ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο 

27 19.4.2 Ηεηηνπξγηθέο δαπάλεο 176.400,00 

28 19.4.3 Μάγηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 33.600,00 

29 19.4.4 Βλέξγεηεο εκςχρσζεο 63.000,00 

30 19.4.5 

Ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο 
(εθπφλεζεο κειεηψλ, ελέξγεηεο 

επηκφξθσζεο, απηφ-
αμηνιφγεζε) 

63.000,00 

ΠΛΝΙΑ 19.2 , 19.3: 5.040.000,00 

19.4: 1.260.000,00 

ΠΛΝΙΑ: 6.300.000,00 

ΑΙΗΔΗΑ: 1.900.000,00 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ: 8.200.000,00 

 

 

4.1. ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 

Δ «θαηλνηνκία», απνηειεί κέξνο ηεο βαζηθήο ζηνρνζέηεζεο ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο 
πεξηνρήο. Ξην ππνθεθάιαην παξνπζηάδεηαη  ε δηαδηθαζία θαη ε ξνή θηλήζεσλ εηζαγσγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Ξχκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο2, πξνθχπηεη φηη ην «λέν κνληέιν» αλάπηπμεο ηεο 

Βιιεληθήο Ληθνλνκίαο βαζίδεηαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ εμσζηξέθεηα.  

Γηα ηελ πξναγσγή απηψλ ν θχξηνο ππιψλαο αλάπηπμεο είλαη απηφο ηεο θαηλνηνκίαο. Ζχξηνο 
ηνκέαο αλάδεημεο ηεο απνηειεί ε ζπλεξγαζία παλεπηζηεκίσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηνπ πιαηζίνπ επξεζηηερληψλ γηα ηελ πξνψζεζε απηήο θαη 
θαη’ επέθηαζε ηελ βηψζηκε αεηθφξν αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ξηε βάζε απηή θαη δεδνκέλνπ φηη ε θαηλνηνκία πεξηγξάθεηαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ ή ηελ πνηνηηθή αιιαγή απηψλ, κε ηε λέα δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπο, ην άλνηγκα 
λέσλ αγνξψλ θαη ηελ νξγαλσηηθή αιιαγή ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη αλάδεημήο 

ηνπο, ζην ηνπηθφ πξφγξακκα έρνπλ αλαπηπρζεί δξάζεηο κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζή ηεο.  

Δ ζπλεξγαζία ηεο Βηαηξείαο κε ην Μαλεπηζηήκην θαη ινηπά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα απνηειεί 

βαζηθφ άμνλα γηα ηε βειηίσζε ηεο αμίαο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. Δ 
ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ εξγαιεία, 

νξγαλψλνπλ θαη πινπνηνχλ εθπαηδεχζεηο, ζηεξίδνπλ ηηο δξάζεηο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ, δεκηνπξγεί  κηα δνκή ζηήξημεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θαηλνηνκηθήο ηδέαο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ γλψζε θαη εκπεηξία ηεο Βηαηξείαο ζηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο 

πεξηνρήο.    

Δ Λ.Ο.Α. κε απηή ηε δηαδηθαζία επηρεηξεί λα εηζάγεη ηε ινγηθή ηεο παξαγσγήο θαηλνηνκίαο 

ζηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή, ψζηε ε θαηλνηνκία λα δηαπεξλά νξηδφληηα ην 

ηνπηθφ πξφγξακκα ζην ζχλνιν ηνπ. Ξηφρνο είλαη ε κειέηε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

                                                 

 
2 «Δ ΒΗΗΏΑΏ 10 ΡΝΛΙΕΏ ΘΒΟΏ. Μξνζδηνξίδνληαο ην λέν κνληέιν ηεο Βιιάδαο» Δ κειέηε εθπνλήζεθε απφ ην 
Ξεπηέκβξην 2010 – Θάξηην 2011 απφ ην γξαθείν ηεο McKinsey & Company ζηελ Ώζήλα κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΞΒΐ 
θαη ηεο Έλσζεο Βιιεληθψλ Οξαπεδψλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (θπζηθνί πφξνη, παξάδνζε θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη πνηφηεηα δσήο), γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο κίγκαηνο παξαγφλησλ 
πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή branding ηεο πεξηνρήο.  

Αχλαηαη λα δνζεί Μξνλνκηαθή δηαρείξηζε πφξσλ γηα ηελ θαηλνηνκία κε ηελ εηζαγσγή απηήο ζε 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ απφ κφλν ηνπ ζπληζηά θαηλνηνκία θαη δηαζθαιίδνληαη 

πξνλνκηαθά πφξνη πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ελέξγεηεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (Θ.19.2.3., 19.2.4., 19.2.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3). 

Ώληίζηνηρα ελδεηθηηθά έξγα κε θαηεχζπλζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ πξαθηηθψλ 

γηα ηελ πεξηνρή κπνξεί λα είλαη: 

 Βηζαγσγή ηεο έξεπλαο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη 

ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο  

 Ρξήζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο γηα δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα πξνζσπνπνίεζε ηεο 
ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο  

 Ιένη ηξφπνη πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ή/ θαη ππεξεζηψλ 

 εθηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε 

πεξηνρψλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο 

 Ξπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο (π.ρ. Tour Operators, ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο θ.ιπ.) 

 Ιέα ζπζηήκαηα ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

θ.ιπ. 

 Βθπφλεζε νδεγνχ εηζαγσγήο ζηελ θαηλνηνκία 

 Ξηήξημε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο πξνζφλησλ 

 Πινπνίεζε δξάζεσλ αληαιιαγήο γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ 

 Αεκηνπξγία δνκήο ηχπνπ «business angels3» 

 

4.2. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΠΔΥΛ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΠΡΗΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΡΝ ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Δ Βηαηξεία θαζνξίδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζηελ θχξηα ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ππνζηήξημε ηεο 

ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, πξνζδηνξίδεη θαη ηνπο 

ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο νπνίνπο δηαθνξνπνηεί ηελ έληαζε ελίζρπζεο κε βάζε ηηο 
ηνπηθέο αλάγθεο. 

Ον έιιεηκκα πνπ απνηππψλεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε, θαηάξηηζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζε 
ζέκαηα πνπ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ησλ απαζρνινπκέλσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηηο δξάζεηο  

19.2.1.1 θαη 19.2.1.2, κε ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Οερληθά Αειηία. 

Θε βάζε ηελ θαηαγξαθείζα δήηεζε θαη ηελ αλάγθε ζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο επελδχζεσλ γηα 

ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, θαζψο θαη ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο/βειηίσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή 
ζηφρνπο, δεκηνπξγήζεθαλ νη ππνδξάζεηο 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5 θαη 19.2.2.6. Ξηηο ελ 

ιφγσ δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη θαηαιχκαηα, επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, αλαςπρήο, εκπνξίνπ, 
ππεξεζηψλ, βηνηερλίεο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε 

κεηαπνίεζε, νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ. Ξηηο δξάζεηο απηέο 

                                                 

 
3 Λξγάλσζε ηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία 
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εθαξκφδεηαη ν Ζαλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 1407/2013 θαη κέρξη χςνο Αεκφζηαο Ααπάλεο 200.000€ 

αλά ηξηεηία (Ζαλ de minimis). Ον αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην 
γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επέλδπζεο ηεο ππνδξάζεο είλαη 600.000€. 

Δ δξάζε 19.2.3.1 αθνξά ζε επελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε πξντφλησλ ηνπ Μαξαξηήκαηνο Ε ηεο 
Ξπλζήθεο γηα ηε Ηεηηνπξγία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο ηεο κεηαπνίεζεο κε πνζνζηά γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο έσο 50% 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Δ αλάγθε ζηήξημεο επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα πνπ απνηειεί ηελ 
αηρκή ηνπ δφξαηνο θχξηα ζηα ειαηνθνκηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα, νδεγεί ζηελ επηινγή 

ελίζρπζεο κε ην ελ ιφγσ πνζνζηφ θαη ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ έσο 600.000,00€.  

Ξηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη κε βάζε ηελ θαηαγξαθείζα δήηεζε θαη ηελ αλάγθε ζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο 

επελδχζεσλ γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, δεκηνπξγήζεθαλ νη ππνδξάζεηο 19.2.3.3 θαη 19.2.3.4. 
Ξηηο ελ ιφγσ δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη θαηαιχκαηα, επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, αλαςπρήο, 

εκπνξίνπ, ππεξεζηψλ θαζψο θαη βηνηερλίεο. Ξηηο δξάζεηο απηέο εθαξκφδεηαη ν θαλ. (ΒΒ) 
651/2014 θαη κε αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ επέλδπζεο ηηο 600.000,00 €. Γηα φιεο ηηο 

επελδχζεηο ησλ αλσηέξσ ππνδξάζεσλ ε κέγηζηε έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη γηα ηελ 
Μεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο ζε κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 45% θαη ζε πνιχ κηθξέο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 55%. Οα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα παξεκβάζεηο πνπ 

πινπνηνχληαη ζηελ Μεξηθέξεηα Ενλίσλ Ιήζσλ είλαη 35% θαη 45%.  

Λη δξάζεηο 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.4 θαη 19.2.7.8, αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαζία ζηελ εηζαγσγή 

ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο branding, κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο 
γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, θαη ζα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ 

θαλ. 1305/2013. Λη δξάζεηο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κε ηελ εμεηδίθεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζαηά θχξην ιφγν νη 
πξνο επηινγή δξάζεηο αθνξνχλ ζε ζπλεξγαζία γηα λέεο ηερληθέο θαη πξντφληα θαζψο θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία branding, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία φπσο κέρξη ηψξα έρεη αλαπηπρζεί κε ηα 
Βξεπλεηηθά Εδξχκαηα ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ Μαηξψλ. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ θχξηα κέζα απφ 

δξάζεηο πηινηηθψλ έξγσλ γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ, εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ ή θαη 
άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηηο λέεο ηερληθέο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, 

πξαθηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ. Ξηε 

ζπλεξγαζία δελ απνθιείνληαη κεηά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ θαλ. 1305/2013. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εληάζεσλ ελίζρπζεο ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλ. 651/2014, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε δξάζε αθνξά ζε ζπλεξγαηηθνχο 
ζρεκαηηζκνχο θαηλνηνκίαο θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 27 θαλ. (ΒΒ) 651/2014 ε έληαζε ελίζρπζεο:  

 γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

 ησλ επελδπηηθψλ εληζρχζεσλ κπνξεί λα θζάζεη έσο ην 65% γηα δξάζεηο πνπ 

πινπνηνχληαη ζε φιε ηελ Μεξηνρή Μαξέκβαζεο 

Ξε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θαλνληζκφο ηνπ γεληθνχ de 

minimis, κε έληαζε ελίζρπζεο έσο θαη 65% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

Ξηηο δξάζεηο αιηείαο, εθαξκφδνληαη ηα πνζνζηά φπσο αλαθέξεη ν θαλνληζκφο 508/2014 θαη 
ζηελ πεξίπησζε ηεο δξάζεο 4.2.2. δηαηεξείηαη ην πνζνζηφ έσο 75% κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνπο αιηείο.  

Ξε ζρέζε κε ηα ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα 

παξεκβάζεηο ην πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην ππνκέηξν 19.2. ζε πνζνζηφ 
28,56% θαη ζην κέηξν 4.2. ζε πνζνζηφ 47,30%.  

Οέινο γηα ηελ δξάζε 19.4., ην πνζφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αληηζηνηρεί ζην 20% ηεο Αεκφζηαο 

Ααπάλεο ηεο εγθεθξηκέλεο Αεκφζηαο Ααπάλεο ηνπ ΒΓΟΏΏ. Θα εθηηκεζεί επηπιένλ πνζνζηφ 5% 
ελ θαηξψ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Ονπηθνχ Μξνγξάκκαηνο, κε ηελ ελεξγνπνίεζε 

δξάζεσλ/ ελεξγεηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ ζπιινγηθψλ 
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δξάζεσλ, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πνζνζηφ πνπ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππνκέηξσλ 19.2 θαη 19.3, αλακνξθψλνληαο ζρεηηθά ην Ονπηθφ 
Μξφγξακκα. 

 

4.3. ΡΔΣΛΗΘΑ ΓΔΙΡΗΑ ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΓΡΑΑ  

Ώθνινπζνχλ ηα Οερληθά Αειηία ησλ δξάζεσλ-ππνδξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 
επηζεκαίλνληαο φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ: 

 «Ινκηθή βάζε» έγηλε βάζεη άξζξσλ ζρεηηθψλ Ζαλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

επηιεμηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο        

 «Ώξρέο Ζξηηεξίσλ Βπηινγήο» έγηλε βάζεη ησλ θξηηεξίσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα 

αληίζηνηρα ππνκέηξα ηνπ ΜΏΏ 2014 – 2020 

Βπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη 

θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε δηαθνξνπνηήζεσλ 

ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα ην πξφγξακκα. 

 

Ρίηινο Γξάζεο  Θεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο  

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.1 

Ρίηινο ππφ – 

δξάζεο  
Θεηαθνξά γλψζεσλ &ελεκέξσζεο ζην γεσξγηθφ θαη ην δαζηθφ ηνκέα 

Θσδηθφο ππν-
δξάζεο  

19.2.1.1 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 14 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 (γεσξγηθφο ηνκέαο) 

Ζαλ. (ΒΒ) 1407/2013 (δαζηθφο ηνκέαο) 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ππν-δξάζεο 

Δ έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ απαζρνινχκελσλ, ηδηαίηεξα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, απνηειεί ζεκαληηθφ αδχλακν ζεκείν ηεο πεξηνρήο, πνπ πξέπεη λα ακβιπλζεί. Δ 
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ε έιιεηςε βαζηθψλ γλψζεσλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ε 

απνηεινχκελε ειηθηαθή δηάξζξσζε απφ άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ, επηηάζζνληαο ηελ αλάγθε γηα εηδηθφ 
ζρεδηαζκφ δξάζεσλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 
Έηζη ζην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ γηα σθεινχκελνπο πνπ δχλαηαη λα απαζρνινχληαη ζηνπο 
ηνκείο ηεο γεσξγίαο (γεσξγία, θηελνηξνθία), ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα είλαη γεσξγηθφ 

πξντφλ, θαζψο θαη ηνπ δαζηθνχ ηνκέα. 
Μξνβιέπεηαη ελδεηθηηθά ε πινπνίεζε δχν πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο γλψζεο θαη ελεκέξσζεο κε ηελ 

ζπκκεηνρή (10) δέθα αηφκσλ αλά πξφγξακκα. 
Μξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηα παξαθάησ ζεκαηηθά αληηθείκελα: 

 Ξπζθεπαζία-ηππνπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ  

 Θέκαηα πεξηβάιινληνο θαη νξζή ρξήζε θπηνθαξκάθσλ 

 Ζαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο βειηίσζεο πνηφηεηαο μχινπ 

Ζάζε πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη επηκνξθσηηθά εξγαζηήξηα ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθψλ εξγαζηεξίσλ ελδεηθηηθήο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηξηάληα 
(30) σξψλ (6εκέξεο Ρ 5 ψξεο). Ξηα εξγαζηήξηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θάζε 

ζέκαηνο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ 

πξντφλησλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ πνπ 
ελζσκαηψλνπλ ηνπηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

ηαλ νη δξάζεηο αθνξνχλ σθεινχκελνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην γεσξγηθφ ηνκέα, ε ζηήξημε δελ 
αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε  
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θνηλνπνίεζεο. ηαλ νη δξάζεηο αθνξνχλ ΘΘΒ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ε παξερφκελε ζηήξημε ρνξεγείηαη 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 47 θαλ. (ΒΒ) 702/2014, σο αθνινχζσο: 

 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο  

 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

Δ ζηήξημε γηα δξάζεηο κε πξνυπνινγηζκφ έσο θαη 20.000€ δχλαηαη λα ρνξεγεζεί βάζεη ηνπ θαλ. (ΒΒ) 
1407/2013 (γεληθφο de minimis), κε έληαζε ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

ηαλ νη δξάζεηο αθνξνχλ σθεινχκελνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δαζηθφ ηνκέα, ε ζηήξημε 
ρνξεγείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 θαλ. (ΒΒ) 702/2014, κε έληαζε ελίζρπζεο έσο 100% ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ.    

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Ρνπηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
20.000,00 0,27 0,18 

Γεκφζηα Γαπάλε 20.000,00 0,42 0,24 

Ηδησηηθή 

Ππκκεηνρή 
0,00 0,00 0,00 

 
Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πνπ δχλαηαη λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.1.1 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ ΦΝΟΔΑ        (40%) 

Α1 
Πρεηηθή εκπεηξία παξφρνπ ζηελ 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

  12%       

  ΙΏΕ 
Ώμηνινγείηαη ε 
ζρεηηθή εκπεηξία 
παξφρνπ ζηελ 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε 

  

0/100 

  

 

  ΡΕ     

Α2 
Γηαζεζηκφηεηα πιηθνηερληθήο 
ππνδνκήο 

  12%       

  
Αηαζέηεη πηζηνπνηεκέλεο δνκέο 
κεηαθνξάο γλψζεο απφ ΒΛΜΜΒΜ 

Ώμηνινγείηαη ε 
δηαζεζηκφηεηα 
πιηθνηερληθήο 
ππνδνκήο 

  0/100   
  
  
  

  
Αηαζέηεη πξφζβαζε ζε 
πηζηνπνηεκέλεο δνκέο 

  0/50   

  Ζαλέλα απφ ηα παξαπάλσ   0   

Α3 
Γηαζεζηκφηεηα εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

  16%       

  ΙΏΕ 
Ώμηνινγείηαη ε 
δηαζεζηκφηεηα 
εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ  

  
0/100 

  
  
  

  ΡΕ     

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ        (30%) 
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Β1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο 
πξφηαζεο   

  15%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 

 
  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο 
αιιά πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο  
θαη ειιείςεηο σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Πθνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ) 

  10%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

Ηακβάλεηαη 
ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε 
ζρέζε κε ηνπο 
εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο 
ζηφρνπο ηνπ 
Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο 
πνπ 
εμππεξεηνχληαη 
κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 
πξφηαζεο 

  0/100   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ησλ 

ζηφρσλ  
πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0/30   

  
Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ  
πνπ αθνξχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0   

Β3 
Ξξφβιεςε ελεξγεηψλ δξάζεσλ 
πξνβνιήο  

  5%       

  ΙΏΕ     
0/100 

    
    ΡΕ       

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΝΡΑΠΖΠ       (30%) 

Γ1 Πχζηαζε Φνξέα   6%       

  

Βρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο πινπνίεζεο 
ηεο επέλδπζεο (εηαηξεία, λνκηθφ 
πξφζσπν θιπ) ή δελ απαηηείηαη 
ζχζηαζε θνξέα 

Ώμηνινγείηαη ε 
δπλαηφηεηα 
άκεζεο 
πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ 
ιακβάληαο 
ππνςε ηελ 
ζχζηαζε ή κε 
ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

  

0/100 

  

  
  

  
Αελ έρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο πνπ 
απαηηείηαη 

    

Γ2 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία 
ηνπ θφζηνπο  

  12%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα 
θαη ε αμηνπηζηία 
ηνπ θφζηνπο κε 
βάζε ην θφζηνο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   
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10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 

πνπ πξνθχπηεη 
κε ηελ έγθξηζε, 
ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο 
εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/30   
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 
επέλδπζεο 

  12%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα 
ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαην
ο ηνπ ζρεδίνπ κε 
βάζε ην είδνο, 
ην κέγεζνο θαη 
ηηο ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηε
ηα αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  

  
Λξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 ΏΜ4 «Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Ζνηλσληθήο Έληαμεο θαη Ζαηαπνιέκεζε ηεο 
Φηψρεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο 2014 – 2020. 

 Αξάζε 3.4.3.: «Ππνζηήξημε εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 
πεξηθέξεηαο», RIS 3, Απηηθήο Βιιάδαο.   

 Λκάδα Αξάζεσλ «Βλίζρπζε δεμηνηήησλ θαη απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηεο» RIS 3 
Ενλίσλ Ιήζσλ. 

 

 
 

Ρίηινο Γξάζεο  Θεηαθνξά γλψζεσλ &ελεκέξσζεο  

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.1 

Ρίηινο ππφ – 
δξάζεο  

Θεηαθνξά γλψζεσλ &ελεκέξσζεο ζε ΘΘΒ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

Θσδηθφο ππφ – 

δξάζεο  
19.2.1.2 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 14 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 

Ζαλ. (ΒΒ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ππν-δξάζεο 

Ξην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη 

ελεκέξσζεο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ γηα εξγαδφκελνπο θαη 

ηδηνθηήηεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 
Μξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε δχν (2) πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) αηφκσλ αλά πξφγξακκα. 
Μξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηα παξαθάησ ζεκαηηθά αληηθείκελα: 

 Αηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη εκςχρσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ επελδπηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 
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 Βλεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ αγνξψλ 

Ζάζε πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη: 

α) Βπηκνξθσηηθά εξγαζηήξηα: νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 
επηκνξθσηηθψλ εξγαζηεξίσλ ελδεηθηηθήο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηξηάληα (30) σξψλ (6εκέξεο Ρ 5 

ψξεο). Ξηα εξγαζηήξηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θάζε ζέκαηνο. 
β) Βπηδεηθηηθέο επηζθέςεηο: κεηά ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θάζε ζέκαηνο κέζσ  ησλ 

επηκνξθσηηθψλ εξγαζηεξίσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ζηελ πξάμε 

κεζφδνπο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ηνπηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. Λη επηδεηθηηθέο 
επηζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επηρεηξήζεηο ή δίθηπα θαη ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πνπ 

εθαξκφδνπλ θαιέο πξαθηηθέο. 
ηαλ νη δξάζεηο αθνξνχλ σθεινπκέλνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην γεσξγηθφ ηνκέα, ε ζηήξημε δελ 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

θνηλνπνίεζεο. 
ηαλ νη δξάζεηο αθνξνχλ ΘΘΒ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ε παξερφκελε ζηήξημε ρνξεγείηαη βάζε ηνπ 

άξζξνπ 47 θαλ.(ΒΒ) 702/2014, σο αθνινχζσο: 

 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο  

 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Δ ζηήξημε γηα δξάζεηο κε πξνυπνινγηζκφ έσο θαη 20.000€ δχλαηαη λα ρνξεγεζεί βάζεη ηνπ θαλ. (ΒΒ) 
1407/2013 (γεληθφο de minimis), κε έληαζε ελίζρπζεο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
20.000,00 0,27 0,18 

Γεκφζηα Γαπάλε 20.000,00 0,42 0,24 

Ηδησηηθή 
Ππκκεηνρή 

0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πνπ δχλαηαη λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ 

 
Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.1.2 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ ΦΝΟΔΑ        (40%) 

Α1 
Πρεηηθή εκπεηξία παξφρνπ ζηελ 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

  12%       

  ΙΏΕ 
Ώμηνινγείηαη ε 
ζρεηηθή εκπεηξία 
παξφρνπ ζηελ 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε 

  

0/100 

  

  

  ΡΕ     

Α2 
Γηαζεζηκφηεηα πιηθνηερληθήο 
ππνδνκήο 

  12%       
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Αηαζέηεη πηζηνπνηεκέλεο δνκέο 
κεηαθνξάο γλψζεο απφ ΒΛΜΜΒΜ Ώμηνινγείηαη ε 

δηαζεζηκφηεηα 
πιηθνηερληθήο 
ππνδνκήο 

  0/100   
  
  
  

  
Αηαζέηεη πξφζβαζε ζε 
πηζηνπνηεκέλεο δνκέο 

  0/50   

  Ζαλέλα απφ ηα παξαπάλσ   0   

Α3 
Γηαζεζηκφηεηα εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

  16%       

  ΙΏΕ Ώμηνινγείηαη ε 
δηαζεζηκφηεηα 
εθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ  

  

0/100 

  
  
  

  ΡΕ     

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ        (30%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο 
πξφηαζεο   

  15%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

  
 Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 

 

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο 
αιιά πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο  
θαη ειιείςεηο σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Πθνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ) 

  10%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

Ηακβάλεηαη 
ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε 
ζρέζε κε ηνπο 
εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο 
ζηφρνπο ηνπ 
Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο 
πνπ 
εμππεξεηνχληαη 

κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 
πξφηαζεο 

  0/100   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30   

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ  
πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0   

Β3 
Ξξφβιεςε ελεξγεηψλ δξάζεσλ 
πξνβνιήο  

  5%       

  ΙΏΕ     

0/100 

  
  
  

  ΡΕ       

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΝΡΑΠΖΠ       (30%) 
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Γ1 Πχζηαζε Φνξέα   6%       

  

Βρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο πινπνίεζεο 
ηεο επέλδπζεο (εηαηξεία, λνκηθφ 
πξφζσπν θιπ) ή δελ απαηηείηαη 
ζχζηαζε θνξέα 

Ώμηνινγείηαη ε 
δπλαηφηεηα 
άκεζεο 
πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ 
ιακβάληαο 
ππνςε ηελ 
ζχζηαζε ή κε 
ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

  

0/100 

  

  
  

  
Αελ έρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο πνπ 
απαηηείηαη 

    

Γ2 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία 
ηνπ θφζηνπο  

  12%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα 
θαη ε αμηνπηζηία 
ηνπ θφζηνπο κε 
βάζε ην θφζηνο 
πνπ πξνθχπηεη 
κε ηελ έγθξηζε, 
ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο 
εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   Ώίηεζε 
ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 
  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 
επέλδπζεο 

  12%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα 
ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαην
ο ηνπ ζρεδίνπ κε 
βάζε ην είδνο, 
ην κέγεζνο θαη 
ηηο ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηε
ηα αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

 Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

    
Λξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 ΏΜ4 «Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Ζνηλσληθήο Έληαμεο θαη Ζαηαπνιέκεζε ηεο 
Φηψρεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο 2014 – 2020. 

 ΘΞ 8 «Μξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ» ΒΞΜΏ 2014 – 2020. 
 Αξάζε 3.4.3.: «Ππνζηήξημε εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 
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πεξηθέξεηαο», RIS 3, Απηηθήο Βιιάδαο.  

 Λκάδα Αξάζεσλ «Βλίζρπζε δεμηνηήησλ θαη απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηεο» RIS 3 
Ενλίσλ Ιήζσλ. 

 

 
 

 

 

Ρίηινο Γξάζεο  
Ώλάπηπμε/βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή ζηφρνπο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Ρίηινο ππφ – 

δξάζεο  

Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Θσδηθφο ππφ- 
δξάζεο 

19.2.2.3 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 19  ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
Ζαλ. (ΒΒ) 1407/2013 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Λη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαίλεηαη λα πξνζειθχνπλ μαλά ηνλ πιεζπζκφ θαη εηδηθά ηνπο λένπο αλζξψπνπο 

νη νπνίνη ηείλνπλ λα επηζηξέθνπλ ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο. Ξε απηή ηελ ηάζε ζπλέβαιιαλ ηφζν ην 
ρακειφηεξν θφζηνο δσήο θαη ε πςειή πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φζν θαη ε δηαηήξεζε 

νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. Ον κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ 
θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη, δηακνξθψλνληαο ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο, 

αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. 

Ώπφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαηαγξάθεηαη ε ηάζε γηα επηζηξνθή ησλ λέσλ ζηελ πεξηνρή 
θαηαγσγήο ηνπο, δίλνληαο λέα πλνή γηα ηνλ ηφπν θαη ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηνπ.  

Ζχξηνο ηνκέαο ζε φξνπο απαζρφιεζεο είλαη ν ηξηηνγελήο, κε ζπλερψο αλνδηθέο ηάζεηο. Λ ηνπξηζκφο 
απνηειεί γηα ηελ πεξηνρή αλαπηπμηαθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ ηνπίσλ θαη ηεο νηθνινγηθήο 

θαη πεξηβαιινληηθήο ηεο αμίαο.  

Ξην αλσηέξσ πιαίζην ε ππνδξάζε πεξηιακβάλεη: 
 Μνηνηηθνχο εθζπγρξνληζκνχο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο. Λη ιεηηνπξγηθέο 

κνξθέο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο (θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη κε 

θχξηα), πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα θαζνξίδνληαη ζηελ Ζ.Π.Ώ.2986/2-12-16(ΦΒΖ 
3885/ΐ’/2016). Λ πνηνηηθφο εθζπγρξνληζκφο επηηξέπεηαη ζε αδεηνδνηνχκελα θχξηα θαη κε θχξηα 

μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ι.4276/2014, φπσο ηζρχεη αλεμαξηήησο ιεηηνπξγηθήο 
κνξθήο θαη ηάμεο. 

 Βθζπγρξνληζκνχο/επεθηάζεηο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο.  

 Βθζπγρξνληζκνχο/επεθηάζεηο επελδχζεσλ επηρεηξήζεσλ εηδηθψλ/ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ. Βλδεηθηηθά εληζρχνληαη επελδχζεηο πνπ πξνσζνχλ: 
-εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζχκθσλα κε ηνλ 

λ.4276/14(ζεκαηηθά πάξθα, ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, πξνπνλεηηθφο αζιεηηθφο 
ηνπξηζκφο, νξεηβαηηθά θαηαθχγηα, απηνθηλεηνδξφκηα θιπ), 

-γξαθεία ελνηθίαζεο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γξαθεία / επηρεηξήζεηο νξγάλσζεο ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ. 
Ξε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκψλ θαη επεθηάζεσλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο άδεηαο ηεο 

επηρείξεζεο.  
 

Έληαζε ελίζρπζεο :ζε πνζνζηφ 65% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Ζαλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 

1407/2013 θαη κέρξη χςνο Αεκφζηαο Ααπάλεο 200.000€ αλά ηξηεηία (Ζαλ de minimis). 
 

Ον αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επέλδπζεο ηεο 
ππνδξάζεο είλαη 600.000€. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 
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«ΐειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
384.615,38 5,19 3,42 

Γεκφζηα Γαπάλε 250.000,00 5,30 3,05 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 134.615,38 4,99 4,42 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Μνιχ κηθξέο έσο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 
 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.2.3 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΣΝ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Ξξνεγνχκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρφιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Ώμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 

εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΖΏΑ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Ρίηινη Ππνπδψλ ζρεηηθνί 
κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο.  

  5%       

  Οίηινο ζπνπδψλ ΏΒΕ / ΟΒΕ 
Ώμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

 
αληίγξαθα 

ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβα

ίσζε 
πηζηνπνηεκέλν

π ΖΒΖ 

  

Μηπρίν ΕΒΖ ή ΒΜΏΞ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Ζακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Ξξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 

Μξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθν 
ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
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νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο 

ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Ξξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Μξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
 

αληίγξαθν 
ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΘ)  

  7%       

  Μνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Μνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΘΘΒ) 

  0/100     Ξρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Ππφδεηγκα) 

  
  
  

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ           (50%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα πξφηαζεο 

  4%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

  Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 

  
  
  

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 

σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   
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Β2 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηε ρξήζε ή 
παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΑΞΔ), 
(θσηνβνιηατθά, 
βηνληίδει, βηναέξην 
θ.ι.π.) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  10%       

  
 Μνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 

Ρξήζε ΏΜΒ : Μνζνζηφ 
δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΏΜΒ), (θσην-

βνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/100   Ώίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΑΒΔ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 

  10% ≤ Μνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Μνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Θαηλνηφκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξφηαζεο/ Σξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ  

  7%       

  

Λξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή 
ζηελ δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

Βηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  Ώίηεζε 
Ξηήξημεο  

  

  ΡΕ     

Β4 

Ππκκεηνρή ζε 

πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδψλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

  2%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε έληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Αίθηπν  

  
0/100 

   ΐεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

    ΡΕ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

  2%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΡΕ     

Β6  
Ξαξνρή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ / πξντφλησλ 

  2%       

  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα  
  ΡΕ     
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Β7 
Ππκβαηφηεηα κε ηελ 
ηνπηθή αξρηηεθηνληθή 

  5%       

  
Αηαηεξεηέν ή παξαδνζηαθφ 
θηίξην 

Οήξεζε ζηνηρείσλ 
αξρηηεθηνληθήο 
θιεξνλνκηάο 

  0/100   
ΦΒΖ, Ονπηθά 
Ξχκθσλα, 
βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 
θνξέα γηα 

παξαδνζηαθφ/δ
ηαηεξεηέν, 

αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα 

  Μαξαδνζηαθφο νηθηζκφο   0/50   

Β8 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 
πξφηαζεο ) 

  12%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

Ηακβάλεηαη ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100   

  
Ώίηεζε 

ζηήξημεο  
  
  

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/70   

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/30   

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

Β9 
Ξξνηεξαηφηεηεο ππν-
δξάζεο  

  6%       

  

Ξε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Ππνδξάζε. 
(επεθηάζεηο/εθζπγρξνληζκν
ί ρψξσλ εζηίαζεο θαη 
αλαςπρήο, θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο 
θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο - νη 
ππφινηπεο θαηεγνξίεο  
έξγσλ ιακβάλνπλ ηελ 
βαζκνινγία απηή 
αλεμαξηήησο πεξηνρήο) 

  

  

0/100 

  
 Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα, 

ηίηινο θηήζεο 

  ΡΕ     

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ   (25%) 



Ώλακνξθσκέλε πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Θέηξνπ 19 (CLLD-LEADER)  
ηνπ Μ.Ώ.Ώ. 2014-2020 θαη ηεο Μξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΒΜΏιΘ 2014-2020 

 

 

ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ Ώ.Β. - Ώλαπηπμηαθή Ώλψλπκε Βηαηξεία Λ.Ο.Ώ.  – Ενχληνο 2019 69 

Γ1 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξφηαζεο 

  7%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Απλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο, 

Άδεηα 
Ηεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Βγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Αφκεζεο, 
Βπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 
άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Ξρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
Ξπκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

Ξεκ : Δ 

πξνζθφκηζε 
Ππεχζπλεο 
Αήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

  

Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-

100) 

  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 

  0/50   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο 
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Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 
 ΝΞΏ 2021 Μεξηθεξεηαθνχ Μιαηζίνπ Ώηηηθήο: Μξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ππφ ην πξίζκα δηθηχσζεο κε 

ηελ πεξηνρή ηεο Ώζήλαο − Ώηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ν λεζησηηθφο ρψξνο λα απνηειεί ζπλδπαζκέλν 

πξννξηζκφ δηεζλνχο εκβέιεηαο. Μξνψζεζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαζχλδεζή 
ηνπο κε δίθηπν πνιηηηζκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ, ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ  

 Βζληθή Θαιάζζηα Ξηξαηεγηθή: Ώλάπηπμε αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, Αηαθνξνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά, Ζαηλνηνκία θαη πνηφηεηα, Θέηξα γηα ηελ αεηθφξν θαη ππεχζπλε αλάπηπμε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, Μξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 
ζην πιαίζην ζρεδίσλ δξάζεο εδαθηθήο αλάπηπμεο  

 
 

Ρίηινο Γξάζεο  
Ώλάπηπμε/βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο 

ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή ζηφρνπο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Ρίηινο ππφ – δξάζεο  

Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο  ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Θσδηθφο ππφ- δξάζεο 19.2.2.4 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 19 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
Ζαλ. (ΒΒ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Δ ππν-δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ ζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ αλάδεημε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ, ζηα πιαίζηα αλαδηακφξθσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ θαη ζπλερψο 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο, θαζψο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. 
Βληζρχεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, εληζρχεηαη παξάιιεια ε ζπλέξγεηα ησλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(π.ρ. κεηαπνίεζε, εκπφξην, ηνπξηζκφο), ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 

 
Λη επελδχζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ππν-δξάζε απηή είλαη νη εμήο: 

 Βπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ, ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο πνπ επεμεξγάδνληαη πξψηεο χιεο φπσο μχιν, πέηξα , θεξακηθά, δέξκα, 

πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία θ.ιπ.  
 Βπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο θαη κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά 

ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, 
γιπθίζκαηα). 

 Βπέθηαζε /εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο,( ιηαληθφ 

εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ, ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ 



Ώλακνξθσκέλε πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Θέηξνπ 19 (CLLD-LEADER)  
ηνπ Μ.Ώ.Ώ. 2014-2020 θαη ηεο Μξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΒΜΏιΘ 2014-2020 

 

 

ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ Ώ.Β. - Ώλαπηπμηαθή Ώλψλπκε Βηαηξεία Λ.Ο.Ώ.  – Ενχληνο 2019 71 

εηδψλ ιηαληθήο ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εκπφξην δσνηξνθψλ, εκπφξην μπιάλζξαθα, 

εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ ,θ.ι.π..). Λη επηρεηξήζεηο εκπνξίνπ 
(εθζπγρξνληζκνί θαη επεθηάζεηο) αθνξνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

 

Ξε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ/εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο άδεηαο ηεο 
επηρείξεζεο.  

 
Ον αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 

 

Έληαζε ελίζρπζεο : ζε πνζνζηφ 65% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Ζαλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 
1407/2013 θαη κέρξη χςνο Αεκφζηαο Ααπάλεο 200.000€ αλά ηξηεηία (Ζαλ de minimis). 

 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο»  

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
307.692,31 4,15 2,74 

Γεκφζηα Γαπάλε 200.000,00 4,24 2,44 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 107.692,31 3,99 3,54 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Μνιχ κηθξέο έσο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.2.4 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΣΝ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Ξξνεγνχκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρφιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Ώμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 

πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

 
βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 

βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΖΏΑ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Ρίηινη Ππνπδψλ ζρεηηθνί 
κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο.  

  5%       

  Οίηινο ζπνπδψλ ΏΒΕ / ΟΒΕ 
Ώμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηίηισλ 
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Μηπρίν ΕΒΖ ή ΒΜΏΞ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/50   

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΖΒΖ 

  
Ζακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Ξξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Μξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Ξξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Μξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 

ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

 
 
 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΘ)  

  7%       

  Μνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Μνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(ΘΘΒ) 

  0/100   
  

 Ξρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 

Ππφδεηγκα) 
  

  

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ           (50%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα πξφηαζεο 

  6%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 

    0/100   
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο 
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δηθαηνινγεηηθά 

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ 

ζρεηηθψλ κε ηε ρξήζε ή 
παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΑΞΔ), 
(θσηνβνιηατθά, 
βηνληίδει, βηναέξην 
θ.ι.π.) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  12%       

  
 Μνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 

Ρξήζε ΏΜΒ : Μνζνζηφ 
δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΏΜΒ), (θσην-
βνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/100   Ώίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΑΒΔ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 

  10% ≤ Μνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Μνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Θαηλνηφκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξφηαζεο/ Σξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ  

  8%       

  
Ον πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη 
σο θαηλνηφκν 

Βηζαγσγή θαηλνηνκίαο 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Ιέν 
θαηλνηφκν Μξντφλ/ 
Βηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  

Δ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
ζην ζχλνιφ ηεο 
ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 
πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 
ρξήζε ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία 

  0/75   



Ώλακνξθσκέλε πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Θέηξνπ 19 (CLLD-LEADER)  
ηνπ Μ.Ώ.Ώ. 2014-2020 θαη ηεο Μξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΒΜΏιΘ 2014-2020 

 

 

ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ Ώ.Β. - Ώλαπηπμηαθή Ώλψλπκε Βηαηξεία Λ.Ο.Ώ.  – Ενχληνο 2019 74 

  

Δ ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ 
πξντφλησλ είλαη λέα ή 
πξνεγκέλε  ή γίλεηαη 
εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθά 
βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, 
ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 
είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε 
κε ηνλ φγθν παξαγσγήο 
ηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ 
πξντφλησλ ή ην θφζηνο 
παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β4 

Ππκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδψλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

  4%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Αίθηπν  

  

0/100 

  
ΐεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΡΕ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

  4%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 

δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΡΕ     

Β6 
Ξξνηεξαηφηεηεο ππν-
δξάζεο  

  16%       

 

Ξε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
Ππνδξάζε. 
α)Βπέθηαζε/εθζπγρξνληζκ
φο βηνηερληθψλ κνλάδσλ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηελ 
επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ 
φπσο μχιν, πέηξα , 
θεξακηθά, δέξκα, 

πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία 
θ.ιπ. 
β)Βπέθηαζε/εθζπγρξνληζκ
φο επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 
κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 
ηνκείο ( ιηαληθφ εκπφξην 
εηδψλ παληνπσιείνπ, 
ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ 
παξφκνησλ εηδψλ ιηαληθήο 
ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ 
εθνδίσλ, εκπφξην 

    0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο 
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δσνηξνθψλ, εκπφξην 
μπιάλζξαθα, εκπφξην 
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, 
εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ 
,θ.ι.π..) 
γ)Βπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ
ο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη 
κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ 
κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, 

κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα 
αθνξνχλ ηνπο θάησζη 

θιάδνπο (αξηνπνηεία, 
αιεπξνεηδή πξντφληα 

είδε δαραξνπιαζηηθήο, 

γιπθίζκαηα) 

ΡΕ     

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξφηαζεο 

  7%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Απλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο, 

Άδεηα 
Ηεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Βγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Αφκεζεο, 

Βπηκέξνπο 
Άδεηεο, 

αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Ξρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
Ξπκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 

ηδίσλ πφξσλ, 
είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

Ξεκ : Δ 
πξνζθφκηζε 
Ππεχζπλεο 
Αήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

  

Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   
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Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

 

  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 ΒΞ 2.3: «Ώχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ» RIS 3 Απηηθήο Βιιάδαο. 

 «Αξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΘΘΒ επηρεηξήζεσλ» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο 
& Ενλίσλ Ιήζσλ. 

 

 

 

Ρίηινο Γξάζεο  
Ώλάπηπμε/βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο 

ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή ζηφρνπο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Ρίηινο ππφ – δξάζεο  

Βλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 

θέληξα, θ.ι.π.) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

Θσδηθφο ππφ- δξάζεο 19.2.2.5 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 19 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
Ζαλ. (ΒΒ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Δ ππν-δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηε ζηήξημε 
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πθηζηάκελσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο.  

Έηζη ε ππν-δξάζε απηή πεξηιακβάλεη: 
 Βπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 

θέληξα,  

 Βπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ, πιχζηκν 

θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ, ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π).  

 
Λη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (εθζπγρξνληζκνί θαη επεθηάζεηο) αθνξνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο. 
 

Ξε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ/εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο άδεηαο ηεο 

επηρείξεζεο.  
 

Ον αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 
 

Έληαζε ελίζρπζεο : ζε πνζνζηφ 65% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Ζαλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 

1407/2013 θαη κέρξη χςνο Αεκφζηαο Ααπάλεο 200.000€ αλά ηξηεηία (Ζαλ de minimis). 
 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο»  

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν-κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

76.923,08 1,04 0,68 

Γεκφζηα Γαπάλε 50.000,00 1,06 0,61 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 26.923,08 1,00 0,88 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Μνιχ κηθξέο έσο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.2.5 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  

ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΣΝ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Ξξνεγνχκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρφιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

  5%       
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θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Ώμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΖΏΑ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Ρίηινη Ππνπδψλ 
ζρεηηθνί κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο.  

  5%       

  Οίηινο ζπνπδψλ ΏΒΕ / ΟΒΕ 
Ώμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΖΒΖ 

  

Μηπρίν ΕΒΖ ή ΒΜΏΞ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Ζακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Ξξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Μξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Ξξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Μξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΘ)  

  7%       

  Μνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, Μνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη   0/100    Ξρεηηθή 
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  Mηθξέο επηρεηξήζεηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΘΘΒ) 

  0/50   δήισζε 
νδεγίαο (βι. 
Ππφδεηγκα) 

 
  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ           (50%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα πξφηαζεο 

  8%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 

  
  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 

πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Θαηλνηφκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξφηαζεο/ Σξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ  

  10%       

  

Λξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή 
ζηελ δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

Βηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

ζηήξημεο 

  ΡΕ     

Β3 

Ππκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδψλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

  5%       

  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε Αίθηπν  

  
0/100 

  
ΐεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΡΕ     

Β4 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

  7%       

  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΡΕ     

Β5 
Ξξνηεξαηφηεηεο ππν-
δξάζεο  

  20%       
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Ξε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
Ππνδξάζε.(παηδηθνί 
ζηαζκνί, ρψξνη 
αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 
θέληξα, ππεξεζίεο 
επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη 
δεξκάηηλσλ εηδψλ, πιχζηκν 
θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη 
γνχληλσλ πξντφλησλ, 
ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π) 

    0/100 
  

Ώίηεζε 
ζηήξημεο  

ΡΕ     

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξφηαζεο 

  7%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Απλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο, 

Άδεηα 
Ηεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Βγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Αφκεζεο, 
Βπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο 

4%     

Ξρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
Ξπκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

Ξεκ : Δ 
πξνζθφκηζε 
Ππεχζπλεο 
Αήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

  

Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  10%       
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100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην είδνο, 
ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο βαζκνινγίαο) 

  0/50   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 ΒΞ 2.3: «Ώχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ» RIS 3 Απηηθήο Βιιάδαο. 

 «Αξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΘΘΒ επηρεηξήζεσλ» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο 
& Ενλίσλ Ιήζσλ. 

Δ Αξάζε βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλέξγεηα κε ηνλ θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ΒΜΏλΒΖ πνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεηάβαζε ζηελ 
πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο επίζεο κε ηελ 6ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Βπξψπε 2020 

 

 
 

 
 

 
 

Ρίηινο Γξάζεο  
Ώλάπηπμε/βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή ζηφρνπο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Ρίηινο πνδξάζεο Βλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε 

ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Θσδηθφο 
πνδξάζεο 

19.2.2.6 

Λνκηθή Βάζε Άξζξν 17 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 ,  Άξζξν 19 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013    
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Ζαλ. (ΒΒ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο 

Μεξηιακβάλεη (ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο) γηα επελδχζεηο: 
 

Ώ)Νηθνηερλίαο πνπ πεξηιακβάλεη  ηξφθηκα ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηε κεηαπνίεζε, κηθξήο θιίκαθαο, 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απφ ηνλ επαγγεικαηία αγξφηε, ζηε κνλάδα ηξνθίκσλ νηθνηερληθήο παξαζθεπήο, 

ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα άκεζε δηάζεζε ζηνλ θαηαλαισηή.  

 
Οα είδε ησλ πξντφλησλ νηθνηερληθήο παξαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία είλαη: 

Ώ. Μξντφληα δεκεηξηαθψλ π.ρ. πιηγνχξη, κπνκπφηα, 
ΐ. Ώξηνζθεπάζκαηα πρ παμηκάδηα θξπγαληέο, αξηίδηα, ζηαθηδφςσκα, θξηηζίληα, βνπηήκαηα, 

ινπθνπκάδεο κε κέιη, θνπινχξηα, ιαγάλεο, δηππξίηεο άξηνο (γαιέηα), θχιιν θξνχζηαο, ζθνιηάηα, πίηεο 

(αικπξέο θαη γιπθέο), 
Γ. Γπκαξηθά π.ρ. ηξαραλάο, ρπινπίηεο, ιαδάληα, μπλφρνλδξνο 

Α. Γιπθίζκαηα π.ρ. ραιβάο κε ζηκηγδάιη, ζάκαιη, ξαβαλί, 
Β. Μξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο κε ή ρσξίο γιπθαληηθέο χιεο, π.ρ. γιπθά θνπηαιηνχ, καξκέιαδεο, 

θνκπφζηεο, δειέ θξνχησλ, γιπθά αιείκκαηα θαη γιπθέο πάζηεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, θξνπη γιαζέ, 

πεηηκέδη, κνπζηαιεπξηά, ακπγδαισηά, εξγνιάβνπο, ραξνππφκειν ,πξντφληα απφ ζνπζάκη 
ΞΟ. Μξντφληα κε extra παξζέλα θαη παξζέλα ειαηφιαδα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί αξσκαηηθά θπηά, 

κπαραξηθά, αηζέξηα έιαηα, θ.α. ζε ζπζθεπαζία έσο δχν (2) ιίηξσλ 
Γ. Μξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο δηαηεξεκέλα κε αιάηη, μχδη θαη ιάδη, επηηξαπέδηεο ειηέο, πάζηεο ειηάο, 

ηνπξζηά, ζάιηζεο. 
Δ. Ώπνμεξακέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο θξνχηα θαη ιαραληθά, μεξνί θαξπνί, φζπξηα, αξσκαηηθά 

θπηά 

Θ.. Μξντφληα κε κέιη πνπ έρνπλ πξνζηεζεί μεξνί θαξπνί, απνμεξακέλα θξνχηα, καζηίρα, θξφθνο θ.α. 
ηξφθηκα. 

Ε. Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, π.ρ. ηπξί, βνχηπξν, γηανχξηη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηε κε αξηζκ.3724/162303/22.12.14 ΖΠΏ (ΦΒΖ 3438 /ΐ/2014). 

ΕΏ. Ηνηπά ηξφθηκα, π.ρ. μχδη, ρπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε ζπζθεπαζία έσο ελφο (1) ιίηξνπ. 

Εΐ Μξντφληα ζαπσλνπνηίαο απφ ειαηφιαδν 
 

ΐ)Ξνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία(λ.4235/14 θαη ΖΠΏ 
543/34450/17 ΦΒΖ 1145/ΐ)  

Μεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ 
θαιιηέξγεηα/παξαγσγή πξντφλησλ (θπηηθήο ή/θαη δσηθήο παξαγσγήο) κε ηελ επηζθεςηκφηεηα (ππνδνρή, 

θηινμελία, εζηίαζε θιπ). Ξηηο επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη επίζεο εθπαίδεπζε, 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο, νηθνηερλία, εθζεηήξηα θαη κνπζεηαθά εθζέκαηα, επηδεηθηηθή ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεσλ θιπ. 

 
- Μνιπιεηηνπξγηθφ Ώγξφθηεκα: Ξχκθσλα κε ην λ. 4235/2014 είλαη ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, ε νπνία 

δηαζέηεη, ηνπιάρηζηνλ: α) θαιιηεξγήζηκε έθηαζε β) θπηηθφ ή δσηθφ θεθάιαην θαη γ) ρψξν εζηίαζεο ή 

δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ή δπλαηφηεηα επίδεημεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή 
νηθνηερληθή κεηαπνίεζε θαη ιεηηνπξγεί κε έκθαζε ζηηο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο θάζε 

πεξηνρήο. 
Σο ειάρηζηε εληαία έθηαζε ιεηηνπξγίαο ελφο πνιπιεηηνπξγηθνχ αγξνθηήκαηνο νξίδνληαη ηα πέληε (5) 

ζηξέκκαηα. 

 
Ον αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 

 
Έληαζε ελίζρπζεο :  

 - ζε πνζνζηφ 65% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (Ζαλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 1407/2013 ηνπ γεληθνχ De 
Minimis, ην Άξζ. 19 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013) 

 - ζε πνζνζηφ 50% επί ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (Ζαλνληζκφο (ΒΒ) αξηζ. 1407/2013 ηνπ γεληθνχ De 

Minimis, ην Άξζ. 17 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013) 



Ώλακνξθσκέλε πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Θέηξνπ 19 (CLLD-LEADER)  
ηνπ Μ.Ώ.Ώ. 2014-2020 θαη ηεο Μξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΒΜΏιΘ 2014-2020 

 

 

ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ Ώ.Β. - Ώλαπηπμηαθή Ώλψλπκε Βηαηξεία Λ.Ο.Ώ.  – Ενχληνο 2019 83 

 

Δ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 γηα πνιχ 
κηθξέο έσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή ηνπ Άξζξνπ 19 ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 γηα πνιχ κηθξέο έσο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο. Αελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη ησλ δπν άξζξσλ. 

 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
230.769,23 3,11 2,05 

Γεκφζηα Γαπάλε 150.000,00 3,18 1,83 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 80.769,23 3,00 2,65 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Μνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο έσο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

Νηθνηερλία: Μνιχ κηθξέο θαη κηθξέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα 
ζην Θεηξψν Ώγξνηψλ θαη Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ Θ.Ώ.Ώ.Β. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ 

ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην Ζεληξηθφ Διεθηξνληθφ Θεηξψν Ληθνηερληηψλ 
Ζ.Δ.Θ.Λ.). 

Δ εγγξαθή ζην ΘΏΏΒ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο 
πξάμεο. 

Ξνιπιεηηνπξγηθά αγξνθηήκαηα: Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Θεηξψν Ώγξνηψλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 543/34450/03-04-2017 (ΦΒΖ 1145/ 

ΐ’/2017) ΖΠΏ. 

 
 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.2.6 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΣΝ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Ξξνεγνχκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρφιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Ώμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΖΏΑ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Ρίηινη Ππνπδψλ ζρεηηθνί 
κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο.  

  5%       

  Οίηινο ζπνπδψλ ΏΒΕ / ΟΒΕ Ώμηνινγείηαη ε   0/100   αληίγξαθα 
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Μηπρίν ΕΒΖ ή ΒΜΏΞ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/50   

ηίηισλ 
ζπνπδψλ/βεβα

ίσζε 
πηζηνπνηεκέλν

π ΖΒΖ 

  
Ζακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Ξξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη γπλαίθα (θπζηθφ 
πξφζσπν) ή εηαηξεία νη 
κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Μξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Ξξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο 
είλαη λένο ≤ 35 εηψλ 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Μξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 

εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 

κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΘ)  

  7%       

  Μνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Μνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΘΘΒ) 

  0/100   Ξρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Ππφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ           (50%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
πξφηαζεο 

  5%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   
 Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 
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Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Δπεμεξγαζία πξψησλ 
πιψλ παξαγφκελσλ κε 
κεζφδνπο  βάζεη 
πξνηχπσλ 

  5%       

  
Μξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

>30% 

Μνζνζηφ πξψηεο χιεο 
πηζηνπνηεκέλεο 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ή 
βηνινγηθήο εθηξνθήο ή 
πξψησλ πιψλ 
παξαγφκελσλ κε βάζε 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο 
βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ 
επεμεξγάδεηαη ε 
νηθνηερλία ή πξντφλησλ 
πνπ παξάγεη ην 
Ώγξφθηεκα 

  0/100   

Ώπνδεηθηηθά 
έγγξαθα γηα 

ην 
ραξαθηεξηζκφ 
ησλ πξντφλησλ 

(βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 

θνξέα) θαη 
ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά 
κε 

παξαγσγνχο 
βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ 
ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ 

πξνο δηάζεζε 
πξντφληνο 

ζηελ 
επηρείξεζε 

  
10%< πξψηε χιε ζε 

πνζνζηφ <30% 
  0/60   

  
Μξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<10% 
  0/30   

Β3 

Ξαξαγσγή πξντφλησλ 
πνηφηεηαο (Βηνινγηθά, 
εζληθά πηζηνπνηεκέλα, 
πξντφληα 
νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ) 

  5%       

  
Μξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

>30% 
Μνζνζηφ παξαγσγήο 
βηνινγηθψλ πξντφλησλ ή 
πξντφλησλ πνπ θέξνπλ 
εζληθά ζήκαηα 
πηζηνπνίεζεο ή δσηθψλ 
πξντφλησλ πξνεξρνκέλσλ 
απφ εηδηθέο εθηξνθέο, ή 
βηνινγηθνχο νίλνπο ή 
πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη κε ζχζηεκα 
νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο,   πνπ 
επεμεξγάδεηαη ε 
νηθνηερλία ή παξάγεη ην 
Ώγξφθηεκα. 

  0/100   

Ώπνδεηθηηθά 
έγγξαθα γηα 

ην 
ραξαθηεξηζκφ 
ησλ πξντφλησλ 

(βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 

θνξέα) θαη 
ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά 
κε 

παξαγσγνχο 
βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ 
ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ 
πξνο δηάζεζε 

πξντφληνο 

  
10%< πξψηε χιε ζε 

πνζνζηφ <30% 
  0/60   

  
Μξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<10% 
  0/30   
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ζηελ 
επηρείξεζε 

Β4 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηε ρξήζε ή 
παξαγσγή αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΞΔ), 
(θσηνβνιηατθά, 
βηνληίδει, βηναέξην 
θ.ι.π.) γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  10%       

  
 Μνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 

Ρξήζε ΏΜΒ : Μνζνζηφ 

δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο (ΏΜΒ), (θσην-
βνιηατθά, βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/100   Ώίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΑΒΔ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 

  10% ≤ Μνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Μνζνζηφ < 10%   0/30   

Β5 

Θαηλνηφκνο  ραξαθηήξαο 
ηεο πξφηαζεο/ Σξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ  

  6%       

  
Ον πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη 
σο θαηλνηφκν 

Βηζαγσγή θαηλνηνκίαο 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Ιέν 
θαηλνηφκν Μξντφλ/ 
Βηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

  
Ώίηεζε 

ζηήξημεο  
  

  

Δ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
ζην ζχλνιφ ηεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 
πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 
ρξήζε ζπζηεκάησλ 
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Δ ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ 
είλαη λέα ή πξνεγκέλε  ή 
γίλεηαη εηζαγσγή κηαο 
ζεκαληηθά βειηησκέλεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε 
επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα 
ηεο νπνίαο είλαη ζεκαληηθφ 

ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν 
παξαγσγήο ηεο, ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή 
ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β6 

Ππκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδψλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

  1%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε εληαμε   0/100   ΐεβαίσζε απφ 
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  ΡΕ 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Αίθηπν  

    
ηνπηθφ δίθηπν 

Β7 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

  3%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΡΕ     

Β8 
Ξαξνρή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ / πξντφλησλ 

  3%       

  ΙΏΕ 

Μξηκνδνηείηαη ε 

δπλαηφηεηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 
  ΡΕ     

Β9 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  12%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30   

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξφηαζεο 

  7%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Απλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο, 

Άδεηα 
Ηεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Βγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Αφκεζεο, 
Βπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

  0/30   
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άδεηεο. ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Ξρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
Ξπκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ.  
Ξεκ : Δ 

πξνζθφκηζε 
Ππεχζπλεο 
Αήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

  
Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 

επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

 Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

 

  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  

επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.3.5, 19.3.6 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  
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 Βηδηθψλ Ξηφρσλ 6.γ.1 θαη 6.δ.1 ηνπ Ώμ.Μξ. 2 "Μξνζηαζία ηνπ Μεξηβάιινληνο – Θεηάβαζε ζε κία 

νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ" ηνπ ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο, θαζψο θαη κε ηηο δξάζεηο ησλ ππνκέηξσλ 
4.2, 6.2, 6.4 θαη 7.2, 7.4, 7.5 ηνπ ΜΏΏ 

 

 

Ρίηινο Γξάζεο  
Λξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε/ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Μεξηνρήο Βθαξκνγήο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Ρίηινο ππφ – δξάζεο  
Λξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ ή αλάπηπμεο 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Θσδηθφο ππφ- δξάζεο 19.2.3.1 

Λνκηθή Βάζε 

Άξζξν 17 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 

ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 – Μαξάξηεκα ΕΕ 
 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο 

Λ κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο 

ηφζν ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο φζν θαη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλδξάκνπλ 
ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

ζηελ αλάδεημε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ αιιά ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 
πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT, ε πινπνίεζε δξάζεσλ ελίζρπζεο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο δελ είλαη ηφζν αλεπηπγκέλνο θαη ζηεξίδεηαη σο επί 
ησ πιείζηνλ ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ (βξψζηκε ειηά, ιάδη, 

ηπξνθνκηθά, νίλνο), είλαη απαξαίηεηε. Δ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ θαηαγξάθεηαη ζηνπο Αήκνπο 

Ώγξηλίνπ, Κεξνκέξνπ θαη Ώθηίνπ – ΐφληηζαο, ελψ ε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ 
θαηαγξάθεηαη θπξίσο ζην πεδηλφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Δ δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο 

πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη θπξίσο θηελνηξνθηθψλ ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο 
πινχζηαο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο ζηξνθήο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ζε 

βηνινγηθά πξντφληα θαη πξντφληα πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο θαηλνηφκσλ θαη 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, πξφθεηηαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάδεημε ελφο δπλακηθνχ αγξνκεηαπνηεηηθνχ 
ηνκέα, πξνζδνθψληαο: 

 κείσζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ  
 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

επθνιφηεξε δηείζδπζε ζηηο μέλεο αγνξέο,  
 πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ θηιηθψλ πξνο απηφ. 

Δ πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη έληνλε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, φπσο θξέαηνο, θαζψο θαη ινηπψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ 
φπσο κέιη, απγά, ηπξί θ.ιπ., κε ην ηπξί λα θαηαιακβάλεη ην 34% ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απηψλ.  

Γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ κε απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ, εθηφο απφ ηα πξντφληα αιηείαο. Ώθνξά ζηα γεσξγηθά 

πξντφληα βάζεη ηνπ Μαξαξηήκαηνο Ε ηεο Ξπλζήθεο Ηεηηνπξγίαο ηεο ΒΒ, ελψ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 

ελ ιφγσ δξάζεο δχλαηαη λα εληζρπζνχλ ελδεηθηηθά νη θάησζη ηνκείο κεηαπνίεζεο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο: 
 θξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα  

 γάια  

 απγά  
 δηάθνξα δψα (φπσο κέιη – ζεξνηξνθία - ζαιηγθάξηα) 

 δσνηξνθέο  
 δεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, μήξαλζε δεκεηξηαθψλ) 

 ειαηνχρα πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ) 
 νίλνο 

 νπσξνθεπεπηηθά 

 άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αλζέσλ) 
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 θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά 

 ζπφξνη θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ 
 μχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο) 

Μξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αμηνπνηνχλ/κεηαπνηνχλ πξντφληα ησλ ηνκέσλ 

ειαηνπξγίαο, νίλνπ, νπσξνθεπεπηηθψλ, γαιαθηνθνκίαο/θηελνηξνθίαο, κειηζζνθνκίαο, 
αξσκαηηθψλ/θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη δσνηξνθψλ/δεκεηξηαθψλ 

Λη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο αθνξνχλ θπξίσο ζε ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, 
επεθηάζεηο θαη κεηεγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ παξαγσγήο θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ζπγρσλεχζεηο 

κνλάδσλ, κνλάδεο δηαρείξηζεο ππνπξντφλησλ φπσο ζα πξνβιεθζεί ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε. (Ώξ. Ώπνθ. 593/37447) 
Ξε θάζε πεξίπησζε νη ηνκείο ελίζρπζεο θαζψο θαη νη δηθαηνχρνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δξάζεηο. 
 

Δ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη: 
-Ξε πνζνζηφ 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 59 §3α (εθηφο κηθξψλ λεζηψλ 

Ώηγαίνπ) & 59§3β ηνπ Μαξαξηήκαηνο ΕΕ ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013. 

 

Θέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000€. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

 ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
2.200.000,00 29,67 19,57 

Γεκφζηα Γαπάλε 1.100.000,00 23,31 13,41 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 1.100.000,00 40,80 36,13 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γηθαηνχρνη 

Μνιχ κηθξέο έσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο    

 
 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.3.1 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΣΝ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Ξξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε 
απαζρφιεζε ζε αληηθείκελν 
ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο) 

  4%       

  
θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 
βαζκνινγείηαη κε 20 κνλάδεο - 
κέγηζην ηα 5 έηε  (0-100) 

Ώμηνινγείηαη ε 
ζρεηηθή 
εξγαζηαθή 
εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε 
πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο 
κεηφρσλ θαη 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο

(ΖΏΑ), 
θαηαζηαηηθφ 
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βαζηθψλ 
ζηειερψλ) 

Α2 
Ρίηινη Ππνπδψλ ζρεηηθνί κε ηε 
θχζε ηεο πξφηαζεο.  

  5%       

  Οίηινο ζπνπδψλ ΏΒΕ / ΟΒΕ 

Ώμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζην
πνίεζε ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε 
πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο 

κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ 
ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΖΒΖ 

  

Μηπρίν ΕΒΖ ή ΒΜΏΞ ζρεηηθφ κε ηε 
θχζε ηεο πξφηαζεο ή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε 
ην αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  Ζακία εθ ησλ παξαπάλσ εθπαίδεπζε   0   

Α3 
Ξξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  3%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 
γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη 
ζην ζχλνιν ηνπο είλαη γπλαίθεο 

Μξηκνδνηείηαη ε 
γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθφηε
ηα 

  0/100   

αληίγξαθν 
ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιπηεξν ή ίζν 50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Ξξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  3%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη 
λένο ≤ 35 εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) 
ή εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο 
είλαη ζην ζχλνιν ηνπο λένη ≤ 35 
εηψλ 

Μξηκνδνηείηαη ε 
λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηε
ηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
θαη ην κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιπηεξν ή ίζν 50%  λένη ≤ 35 
εηψλ  

  0/50   

Α5 
Δίδνο επηρείξεζεο (ζχκθσλα κε 
ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΘ)  

  7%       
 Ξρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Ππφδεηγκα) 

  

  

  Μνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, Μνιχ κηθξέο, 
κηθξέο θαη 
κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο 

(ΘΘΒ) 

  0/100   

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

Α6 
Ν δηθαηνχρνο είλαη θαηά θχξην 
επάγγεικα αγξφηεο ή εηαηξηθφ 
ζρήκα αγξνηψλ 

  3%       

  ΙΏΕ 

Δ πξφηαζε 
ππνβάιιεηαη απφ 
επαγγεικαηίεο 
αγξφηεο, φπσο 
απηνί νξίδνληαη 

  0/100   

ΐεβαίσζε 
εγγξαθήο ζην 

Θεηξψν 
Ώγξνηψλ θαη 
Ώγξνηηθψλ 
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  ΡΕ 

ζηνλ 
Ι.3874/2010 
(Ώ'151), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη.     

Βθκεηαιιεχζε
σλ (ΘΏΏΒ), Β1 

& 
Βθθαζαξηζηηθφ, 
θαηαζηαηηθφ 

εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο θαη 
Β3 (γηα λνκηθά 

πξφζσπα) 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ           (50%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
πξφηαζεο 

  4%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα σο πξνο 

ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

  
 Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 

  

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο 
αιιά πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο  
θαη ειιείςεηο σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 
Δπεμεξγαζία πξψησλ πιψλ 
παξαγφκελσλ κε κεζφδνπο  
βάζεη πξνηχπσλ 

  5%       

  Μξψηε χιε ζε πνζνζηφ >30% 

Μνζνζηφ 
επεμεξγαζίαο 
πξψηεο χιεο 
πηζηνπνηεκέλεο 
βηνινγηθήο 
θαιιηέξγεηαο ή 
βηνινγηθήο 
εθηξνθήο ή 
πξψησλ πιψλ 
παξαγφκελσλ κε 
βάζε πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο 
βηνινγηθήο 
γεσξγίαο 

  0/100   

Ώπνδεηθηηθά 
έγγξαθα γηα 

ην 

ραξαθηεξηζκφ 
ησλ πξντφλησλ 

(βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 

θνξέα) θαη 
ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά 
κε 

παξαγσγνχο 
βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ 
ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ 
πξνο δηάζεζε 

πξντφληνο 
ζηελ 

επηρείξεζε 

  
10%< πξψηε χιε ζε πνζνζηφ 

<30% 
  0/60   

  Μξψηε χιε ζε πνζνζηφ <10%   0/30   

Β3 

Ξαξαγσγή πξντφλησλ 
πνηφηεηαο (Βηνινγηθά, εζληθά 
πηζηνπνηεκέλα, πξντφληα 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ) 

  5%       

  Μξψηε χιε ζε πνζνζηφ >30% 

Μνζνζηφ 
παξαγσγήο 
βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ ή 
πξντφλησλ πνπ 
θέξνπλ εζληθά 

  0/100   

Ώπνδεηθηηθά 
έγγξαθα γηα 

ην 
ραξαθηεξηζκφ 
ησλ πξντφλησλ 

(βεβαίσζε 
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10%<Μαξαγσγή ζε πνζνζηφ 

<30% 

ζήκαηα 
πηζηνπνίεζεο ή 
δσηθψλ 
πξντφλησλ 
πξνεξρνκέλσλ 
απφ εηδηθέο 
εθηξνθέο, ή 
βηνινγηθνχο 
νίλνπο ή 
πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη κε 
ζχζηεκα 
νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο. 

  0/60   

αξκφδηνπ 
θνξέα) θαη 

ηδησηηθά 
ζπκθσλεηηθά 

κε 
παξαγσγνχο 
βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ απφ 
ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα ηνπ 
πξνο δηάζεζε 

πξντφληνο 
ζηελ 

επηρείξεζε 

  Μαξαγσγή ζε πνζνζηφ <10%   0/30   

Β4 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε 
ηε ρξήζε ή παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
(ΑΞΔ), (θσηνβνιηατθά, 
βηνληίδει, βηναέξην θ.ι.π.) γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
κνλάδσλ. 

  5%       

  
 Μνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 

20% 

Ρξήζε ΏΜΒ : 
Μνζνζηφ 
δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε ή 
παξαγσγή 
αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο 
(ΏΜΒ), (θσην-
βνιηατθά, 
βηνληίδει, 
βηναέξην θ.ιπ.) 
γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ 
ησλ κνλάδσλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΑΒΔ ηνπ 

ηειεπηαίνπ 
έηνπο 

  10% ≤ Μνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Μνζνζηφ < 10%   0/30   

Β5 

Ξνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε 
ηε ρξήζε – εγθαηάζηαζε – 
εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 
εμνηθνλφκεζεο χδαηνο 

  2%       

  
 Μνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν κε 

20% 

Μνζνζηφ 
δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηε 
ρξήζε -
εγθαηάζηαζε- 
εθαξκνγή 
ζπζηήκαηνο 
εμνηθνλφκεζεο 
χδαηνο 

  0/100   Ώίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 
ΑΒΠΏ ηνπ 

ηειεπηαίνπ 
έηνπο 

  10% ≤ Μνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Μνζνζηφ < 10%   0/30   

Β6 
Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
(π.ρ. ISO 14.000, EMAS) 

  3%       

  ΙΏΕ 

Βγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο (πρ. 
ISO 14001, 
EMAS) 

  

0/100 

   Ώίηεζε 
ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

    ΡΕ     
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Β7 
Θαηλνηφκνο  ραξαθηήξαο ηεο 
πξφηαζεο/ Σξήζε θαηλνηνκίαο 
θαη λέσλ ηερλνινγηψλ  

  8%       

  
Ον πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο 
θαηλνηφκν 

Βηζαγσγή 
θαηλνηνκίαο 
ζηελ 
παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Ιέν 
θαηλνηφκν 
Μξντφλ/ 
Βηζαγσγή 

νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  

Δ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην 
ζχλνιφ ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 
πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε ρξήζε 
ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ-
ειέγρνπ-θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Δ ζπζθεπαζία θαη ε παξνπζίαζε 
ησλ πξντφλησλ είλαη λέα ή 
πξνεγκέλε  ή γίλεηαη εηζαγσγή κηαο 
ζεκαληηθά βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
επηρείξεζε, ην απνηέιεζκα ηεο 
νπνίαο είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε 
ηνλ φγθν παξαγσγήο ηεο, ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην 
θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β8 

Ππκκεηνρή ζε πθηζηάκελα θαη 
ηνπηθά δίθηπα νκνεηδψλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

  3%       

  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε 
εληαμε ηεο 
επηρείξεζεο ζε 
Αίθηπν  

  

0/100 

  ΐεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

    ΡΕ     

Β9 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθψλ 
ζεκάησλ 

  3%       

  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ 
ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 
  ΡΕ     

Β10 

Πθνπηκφηεηα ηεο πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ) 

  5%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-
δξάζε 

Ηακβάλεηαη 
ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε 
ζρέζε κε ηνπο 
εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο 
ζηφρνπο ηνπ 
Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο 
πνπ 
εμππεξεηνχληαη 
κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 
πξφηαζεο 

  0/100   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ ζηφρσλ  

πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30   

  
Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ  30% ησλ ζηφρσλ  
πνπ αθνξνχλ ζηελ ππν-δξάζε 

  0   
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Β11 Ξξνηεξαηφηεηεο ππν-δξάζεο    7%       

  

Ξε ζρέζε κε ηελ πξηκνδφηεζε 
κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 
πξνηεξαηφηεηαο. Δ πξφηαζε 
πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε 
πξντφλησλ απφ ηνπο ηνκείο: 
ειαηνπξγίαο, νίλνπ, 
νπσξνθεπεπηηθψλ, 
γαιαθηνθνκίαο/θηελνηξνθίαο, 
κειηζζνθνκίαο, 
αξσκαηηθψλ/θαξκαθεπηηθψλ 
θπηψλ, δσνηξνθψλ/δεκεηξηαθψλ  

  
  

0/100 
   Ώίηεζε 

ζηήξημεο 
  

  ΡΕ     

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο πινπνίεζεο 
ηεο πξφηαζεο 

  7%       

  
Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

Απλαηφηεηα 
εμαζθάιηζεο 
ησλ 
απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ
/εγθξίζεσλ/ 
αδεηψλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο, 

Άδεηα 
Ηεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Βγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Αφκεζεο, 
Βπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 

πξνεγνπκέλσλ 

  
Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 

απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ / αδεηψλ 

  0/60   

  
Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε 
πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα 
δηάζεζεο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε 
πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Ξρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
Ξπκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  

Ξεκ : Δ 
πξνζθφκηζε 

Ππεχζπλεο 
Αήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

  
Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ επί ηεο 
ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο *100% (0-

100) 
  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία 
ηνπ θφζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα 
θαη ε αμηνπηζηία 
ηνπ θφζηνπο κε 
βάζε ην θφζηνο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 
  0/60   
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10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 

πνπ πξνθχπηεη 
κε ηελ έγθξηζε, 
ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο 
εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/30   
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 
  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 
επέλδπζεο 

  4%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα 
ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαην
ο ηνπ ζρεδίνπ κε 

βάζε ην είδνο, 
ην κέγεζνο θαη 
ηηο ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηε
ηα αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   

 Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  
  

Λξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο  

ηνπ έξγνπ 
  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ δξάζεσλ  19.2.2.6. 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

 ΏΜ1: «Βλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ 
πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο 2014 – 2020. 

 ΘΞ 3: «ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη απηψλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΒΓΟΏΏ) θαη ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο 

(γηα ην ΒΟΘΏ)» ΒΞΜΏ 2014 – 2020. 
 ΒΞ 3.1: «Βλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΘΘΒ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο έμππλεο εηδίθεπζεο» RIS 3 Μεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο.  

 
 

 

 

Ρίηινο Γξάζεο  
Λξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε/ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή εθαξκνγή 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Ρίηινο ππφ – 

δξάζεο  

Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε 

ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Θσδηθφο ππφ- 
δξάζεο 

19.2.3.3 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 19 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
Άξζξν 14 ΖΏΙ. (ΒΒ) 651/2014 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Λη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαίλεηαη λα πξνζειθχνπλ μαλά ηνλ πιεζπζκφ θαη εηδηθά ηνπο λένπο αλζξψπνπο 

νη νπνίνη ηείλνπλ λα επηζηξέθνπλ ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο. Ξε απηή ηελ ηάζε ζπλέβαιιαλ ηφζν ην 
ρακειφηεξν θφζηνο δσήο θαη ε πςειή πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φζν θαη ε δηαηήξεζε 
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νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. Ον κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ 

θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη, δηακνξθψλνληαο ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο, 
αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. 

Ώπφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαηαγξάθεηαη ε ηάζε γηα επηζηξνθή ησλ λέσλ ζηελ πεξηνρή 

θαηαγσγήο ηνπο, δίλνληαο λέα πλνή γηα ηνλ ηφπν θαη ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηνπ.  
Ζχξηνο ηνκέαο ζε φξνπο απαζρφιεζεο είλαη ν ηξηηνγελήο, κε ζπλερψο αλνδηθέο ηάζεηο. Λ ηνπξηζκφο 

απνηειεί γηα ηελ πεξηνρή αλαπηπμηαθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ ηνπίσλ θαη ηεο νηθνινγηθήο 
θαη πεξηβαιινληηθήο ηεο αμίαο.  

Ξην αλσηέξσ πιαίζην ε ππνδξάζε πεξηιακβάλεη: 

 Εδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο. Λη 

ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο (θχξηα μελνδνρεηαθά 
θαηαιχκαηα θαη κε θχξηα), πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα θαζνξίδνληαη ζηελ Ζ.Π.Ώ.2986/2-12-

16(ΦΒΖ 3885/ΐ’/2016). Ξην Θεγαλήζη επηηξέπεηαη κφλν ε ίδξπζε μελνδνρείσλ ηξηψλ αζηέξσλ θαη 
άλσ θαζψο θαη ε αλαπαιαίσζε ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ γηα 

ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε θαηαιχκαηα. Ξε φιε ηελ ππφινηπε πεξηνρή παξέκβαζεο επηηξέπνληαη φιεο 
νη κνξθέο θαη ηάμεηο θαηαιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Ζ.Π.Ώ..  

 Εδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ζε φιε ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο.  

 Εδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνχο, επεθηάζεηο επελδχζεσλ επηρεηξήζεσλ εηδηθψλ/ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ. Βλδεηθηηθά εληζρχνληαη επελδχζεηο πνπ πξνσζνχλ: 
-εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζχκθσλα κε ηνλ 

λ.4276/14(ζεκαηηθά πάξθα, ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, πξνπνλεηηθφο αζιεηηθφο 
ηνπξηζκφο, νξεηβαηηθά θαηαθχγηα, απηνθηλεηνδξφκηα θιπ), 

-γξαθεία ελνηθίαζεο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γξαθεία / επηρεηξήζεηο νξγάλσζεο ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ. 
Αηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 651/2014, ε ελίζρπζε δίλεηαη 

κφλν ζε αξρηθέο επελδχζεηο. Σο αξρηθή επέλδπζε νξίδεηαη: «ε επέλδπζε ζε ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηελ επέθηαζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο 
επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηή ή ηε ζεκειηψδε 

αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο», 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 49 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 651/2014 
Βπίζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ θαη εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο άδεηαο 

ηεο επηρείξεζεο.  
Ξχκθσλα κε ηνλ Μεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ θαλ. (ΒΒ) 651/2014, ε έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη:  

-ζε πνζνζηφ 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Μεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο  

 -ζε πνζνζηφ 45% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Μεξηθέξεηα Ενλίσλ Ιήζσλ» 
Ον αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επέλδπζεο ηεο 

ππνδξάζεο είλαη 600.000€. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«ΐειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
1.909.090,91 25,74 16,98 

Γεκφζηα Γαπάλε 1.050.000,00 22,25 12,80 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 859.090,91 31,87 28,22 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Μνιχ κηθξέο έσο κηθξέο επηρεηξήζεηο 
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Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.3.3 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΣΝ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Ξξνεγνχκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρφιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Ώμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΖΏΑ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Ρίηινη Ππνπδψλ ζρεηηθνί 
κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο.  

  5%       

  Οίηινο ζπνπδψλ ΏΒΕ / ΟΒΕ 
Ώμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 

επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα

ίσζε 
πηζηνπνηεκέλν

π ΖΒΖ 

  

Μηπρίν ΕΒΖ ή ΒΜΏΞ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Ζακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Ξξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Μξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο 
  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 

θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Ξξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ 

Μξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
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Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΘ)  

  7%       

  Μνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Μνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΘΘΒ) 

  0/100   Ξρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Ππφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ           (50%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα πξφηαζεο 

  4%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

 Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 

  
  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 
Ξνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

  10%       

  
 Μνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 
Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ 
εμνηθνλφκεζε  ελέξγεηαο 
γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ 
(εμαηξείηαη ε ρξήζε ΏΜΒ) 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΑΒΔ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 
Μξνηηκνιφγηα 

πξνζθνξέο 

  10% ≤ Μνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Μνζνζηφ < 10%   0/30   

Β3 

Θαηλνηφκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξφηαζεο/ Σξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ  

  7%       

  

Λξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή 
ζηελ δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

Βηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

ζηήξημεο 

  ΡΕ     
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Β4 

Ππκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδψλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

  2%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Αίθηπν  

  
0/100 

  
ΐεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΡΕ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

  2%       

  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 

δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΡΕ     

Β6  
Ξαξνρή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ / πξντφλησλ 

  2%       

  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα  
  ΡΕ     

Β7 
Ππκβαηφηεηα κε ηελ 
ηνπηθή αξρηηεθηνληθή 

  5%       

  
Αηαηεξεηέν ή παξαδνζηαθφ 
θηίξην 

Οήξεζε ζηνηρείσλ 
αξρηηεθηνληθήο 
θιεξνλνκηάο 

  0/100   

ΦΒΖ, Ονπηθά 

Ξχκθσλα, 
βεβαίσζε 
αξκφδηνπ 
θνξέα γηα 

παξαδνζηαθφ/δ
ηαηεξεηέν, 

αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα 

  Μαξαδνζηαθφο νηθηζκφο   0/50   

Β8 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 
πξφηαζεο ) 

  12%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

Ηακβάλεηαη ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100   

 Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  
  
  

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30   
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Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

Β9 
Ξξνηεξαηφηεηεο ππν-
δξάζεο  

  6%       

  

Ξε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Ππνδξάζε. 
(ηδξχζεηο/επεθηάζεηο/εθζπγ
ρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο 
θαη αλαςπρήο, θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο 
θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο - νη 
ππφινηπεο θαηεγνξίεο  
έξγσλ ιακβάλνπλ ηελ 
βαζκνινγία απηή 
αλεμαξηήησο πεξηνρήο) 

  

  

0/100 

  

Ώίηεζε 
ζηήξημεο, 

ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα, 

ηίηινο θηήζεο 
  

  ΡΕ     

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 

πξφηαζεο 

  7%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Απλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο, 

Άδεηα 
Ηεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Βγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Αφκεζεο, 
Βπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ 

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   
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Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Ξρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
Ξπκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  
Ξεκ 1: Δ 

πξνζθφκηζε 
Ππεχζπλεο 
Αήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

Ξεκ 2: Ξηελ 
πεξίπησζε ηνπ 

Άξζξνπ 14  
ηνπ Ζαλ (ΒΒ) 

αξηζ. 
651/2014 ηεο 
Βπηηξνπήο ε 

ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο 

ελίζρπζεο 
πξέπεη λα 

αλέξρεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 

25% ησλ 
επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ, είηε 
κέζσ ηδίσλ 
πφξσλ είηε 

κέζσ 
εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζ
εο θαη 

εηδηθφηεξα 
κέζσ 

εγθεθξηκέλνπ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ 

 

  

Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   
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100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 

βαζκνινγίαο) 

  0/50   

  
Ώίηεζε 

ζηήξημεο  

  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  

ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 
 ΝΞΏ 2021 Μεξηθεξεηαθνχ Μιαηζίνπ Ώηηηθήο: Μξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ππφ ην πξίζκα δηθηχσζεο κε 

ηελ πεξηνρή ηεο Ώζήλαο − Ώηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ν λεζησηηθφο ρψξνο λα απνηειεί ζπλδπαζκέλν 
πξννξηζκφ δηεζλνχο εκβέιεηαο. Μξνψζεζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαζχλδεζή 

ηνπο κε δίθηπν πνιηηηζκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ, ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ  
 Βζληθή Θαιάζζηα Ξηξαηεγηθή: Ώλάπηπμε αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ, Αηαθνξνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά, Ζαηλνηνκία θαη πνηφηεηα, Θέηξα γηα ηελ αεηθφξν θαη ππεχζπλε αλάπηπμε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, Μξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

ζην πιαίζην ζρεδίσλ δξάζεο εδαθηθήο αλάπηπμεο  

 
 
 
 

Ρίηινο Γξάζεο  
Λξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε/ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή εθαξκνγή 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Ρίηινο ππφ – δξάζεο  

Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο  ηνκείο ηεο 

βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη 
ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

Θσδηθφο ππφ- δξάζεο 19.2.3.4 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 19 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
Άξζξν 14 ΖΏΙ. (ΒΒ) 651/2014 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Δ ππν-δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηε ζηήξημε ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηα πιαίζηα 
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αλαδηακφξθσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ θαη ζπλερψο απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ 

ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο, θαζψο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο. 
Βληζρχεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, εληζρχεηαη παξάιιεια ε ζπλέξγεηα ησλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(π.ρ. κεηαπνίεζε, εκπφξην, ηνπξηζκφο), ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 
 

Λη επελδχζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ ππν-δξάζε απηή είλαη νη εμήο: 
 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ, ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο πνπ επεμεξγάδνληαη πξψηεο χιεο φπσο μχιν, πέηξα , θεξακηθά, δέξκα, 

πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία θ.ιπ..   

 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο θαη κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ 
κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο 

πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, 

γιπθίζκαηα). 
 Ίδξπζε/ επέθηαζε /εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο,( 

ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ, ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ 

παξφκνησλ εηδψλ ιηαληθήο ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ εθνδίσλ, εκπφξην δσνηξνθψλ, εκπφξην 
μπιάλζξαθα, εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ ,θ.ι.π..).Λη 

επηρεηξήζεηο εκπνξίνπ αθνξνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (εθζπγρξνληζκνί θαη 

επεθηάζεηο) ελψ ε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη 
θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. 

 
Αηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 651/2014, ε ελίζρπζε δίλεηαη 

κφλν ζε αξρηθέο επελδχζεηο. Σο αξρηθή επέλδπζε νξίδεηαη: «ε επέλδπζε ζε ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηελ επέθηαζε ηεο 
δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηή ή ηε ζεκειηψδε 
αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο», 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 49 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 651/2014 
Βπίζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ θαη εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο άδεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 
Ον αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 

 
Ξχκθσλα κε ηνλ Μεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ θαλ. (ΒΒ) 651/2014, ε έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη:  

- ζε πνζνζηφ 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Μεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο  

- ζε πνζνζηφ 45% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Μεξηθέξεηα Ενλίσλ Ιήζσλ 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο»  

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

581.818,18 7,85 5,17 

Γεκφζηα Γαπάλε 320.000,00 6,78 3,90 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 261.818,18 9,71 8,60 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Μνιχ κηθξέο έσο κηθξέο επηρεηξήζεηο 
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Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.3.4 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΣΝ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Ξξνεγνχκελε 
απνδεδεηγκέλε 
απαζρφιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Ώμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 

εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 

εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΖΏΑ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Ρίηινη Ππνπδψλ ζρεηηθνί 
κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο.  

  5%       

  Οίηινο ζπνπδψλ ΏΒΕ / ΟΒΕ Ώμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΖΒΖ 

  

Μηπρίν ΕΒΖ ή ΒΜΏΞ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Ζακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Ξξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Μξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   

Α4 
Ξξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 

Μξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 
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ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΘ)  

  7%       

  Μνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 

Μνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΘΘΒ) 

  0/100   Ξρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Ππφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ           (50%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα πξφηαζεο 

  6%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο   

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 
Ξνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

  12%       

  
 Μνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν κε 20% 
Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ 
εμνηθνλφκεζε  ελέξγεηαο 
γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ 
(εμαηξείηαη ε ρξήζε ΏΜΒ) 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο/επηιέ
μηκεο δαπάλεο 

θαη 
ινγαξηαζκνί 

ΑΒΔ ηνπ 
ηειεπηαίνπ 

έηνπο 
Μξνηηκνιφγηα 
πξνζθνξέο 

  10% ≤ Μνζνζηφ < 20%   0/60   

  5% ≤ Μνζνζηφ < 10%   0/30   
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Β3 

Θαηλνηφκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξφηαζεο/ Σξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ  

  8%       

  
Ον πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη 
σο θαηλνηφκν 

Βηζαγσγή θαηλνηνκίαο 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία / Ιέν 
θαηλνηφκν Μξντφλ/ 
Βηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο  

  0/100   

Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  

Δ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
ζην ζχλνιφ ηεο 
ραξαθηεξίδεηαη σο λέα ή 
πξνεγκέλε, ή  αθνξά ζε 
ρξήζε ζπζηεκάησλ 
απηνκαηηζκνχ-ειέγρνπ-

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 
ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία 

  0/75   

  

Δ ζπζθεπαζία θαη ε 
παξνπζίαζε ησλ 
πξντφλησλ είλαη λέα ή 
πξνεγκέλε  ή γίλεηαη 
εηζαγσγή κηαο ζεκαληηθά 
βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, 
ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 
είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε 
κε ηνλ φγθν παξαγσγήο 
ηεο, ηελ πνηφηεηα ησλ 
πξντφλησλ ή ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο 

  0/50   

Β4 

Ππκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδψλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

  4%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε 
Αίθηπν  

  

0/100 

  
ΐεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν 

  ΡΕ     

Β5 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

  4%       

  ΙΏΕ Μξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
 Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΡΕ     

Β6 
Ξξνηεξαηφηεηεο ππν-
δξάζεο  

  16%       
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ΐ6.1 

Ξε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Ππνδξάζε.(ε 
δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 
εκπνξίνπ θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο  
νξεηλέο θαη λεζησηηθέο 
πεξηνρέο - νη επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 
θαζψο θαη νη νη ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο  έξγσλ 
ιακβάλνπλ ηελ βαζκνινγία 
απηή αλεμαξηήησο 
πεξηνρήο) 

  
 

  0/25 
  

 Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 

Ονπνγξαθηθφ 
Αηάγξακκα,  

Οίηινο θηήζεο 
  

ΡΕ   

ΐ6.2 

Ξε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
Ππνδξάζε. 
α) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξ
νληζκφο βηνηερληθψλ 
κνλάδσλ κε πξνηεξαηφηεηα 
ζηελ επεμεξγαζία πξψησλ 
πιψλ φπσο μχιν, πέηξα, 
θεξακηθά, δέξκα, 
πθαληνπξγία, ζαπσλνπνηία 
θ.ιπ. 
β) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξ
νληζκφο επηρεηξήζεσλ 
εκπνξίνπ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 
ηνκείο ( ιηαληθφ εκπφξην 
εηδψλ παληνπσιείνπ, 
ιηαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ 
παξφκνησλ εηδψλ ιηαληθήο 
ηέρλεο, εκπνξία αγξνηηθψλ 
εθνδίσλ, εκπφξην 
δσνηξνθψλ, εκπφξην 
μπιάλζξαθα, εκπφξην 
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, 
εκπφξην πγξψλ θαπζίκσλ 
,θ.ι.π..) 
γ) 
Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξ
νληζκφο κνλάδσλ 
ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 
1ε κεηαπνίεζε, κε 

 
  0/75   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 
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πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ ηνπο θάησζη 
θιάδνπο (αξηνπνηεία, 

αιεπξνεηδή πξντφληα 
είδε δαραξνπιαζηηθήο, 

γιπθίζκαηα) 

ΡΕ     

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ          (25%) 

Γ1 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξφηαζεο 

  7%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Απλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο, 

Άδεηα 
Ηεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Βγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Αφκεζεο, 
Βπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Ξρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
Ξπκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  
Ξεκ 1: Δ 

πξνζθφκηζε 
Ππεχζπλεο 
Αήισζεο 

βαζκνινγείηαη 

κε κεδέλ. 
Ξεκ 2: Ξηελ 

πεξίπησζε ηνπ 
Άξζξνπ 14  

ηνπ Ζαλ (ΒΒ) 
αξηζ. 

651/2014 ηεο 
Βπηηξνπήο ε 

ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο 

ελίζρπζεο 
πξέπεη λα 

  

Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   
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αλέξρεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 

25% ησλ 
επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ, είηε 
κέζσ ηδίσλ 
πφξσλ είηε 

κέζσ 
εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζ
εο θαη 

εηδηθφηεξα 
κέζσ 

εγθεθξηκέλνπ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ 

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50   
 Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

  
 
   

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 ΒΞ 2.3: «Ώχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ» RIS 3 Απηηθήο Βιιάδαο. 

 «Αξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΘΘΒ επηρεηξήζεσλ» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο 
& Ενλίσλ Ιήζσλ. 
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Ρίηινο Γξάζεο  
Λξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε/ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή εθαξκνγή 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Ρίηινο ππφ – δξάζεο  

Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη 

αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θ.ι.π.) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Θσδηθφο ππφ- δξάζεο 19.2.3.5 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 19 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
Άξζξν 14 ΖΏΙ. (ΒΒ) 651/2014 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Δ ππν-δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηε ζηήξημε 

πθηζηάκελσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο.  
Έηζη ε ππν-δξάζε απηή πεξηιακβάλεη: 

 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, 

πνιηηηζηηθά θέληξα,  
 Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ, 

πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ, ππεξεζίεο 

πιπζίκαηνο απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π).  
 

Αηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 651/2014, ε ελίζρπζε δίλεηαη 
κφλν ζε αξρηθέο επελδχζεηο. Σο αξρηθή επέλδπζε νξίδεηαη: «ε επέλδπζε ζε ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηελ επέθηαζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο 
επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί πνηέ ζε απηή ή ηε ζεκειηψδε 

αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθήο εγθαηάζηαζεο», 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 49 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ζαλ. (ΒΒ) 651/2014 

Βπίζεο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επεθηάζεσλ θαη εθζπγρξνληζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε λφκηκεο άδεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 
Λη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ  αθνξνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (εθζπγρξνληζκνί θαη 

επεθηάζεηο) ελψ ε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα 
ζηηο νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. 

 
Ον αλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επελδπηηθφ ζρέδην είλαη 600.000,00€. 

 

Ξχκθσλα κε ηνλ Μεξηθεξεηαθφ ράξηε εληζρχζεσλ θαλ. (ΒΒ) 651/2014, ε έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη:  
- ζε πνζνζηφ 55% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Μεξηθέξεηα Απηηθήο Βιιάδαο  

- ζε πνζνζηφ 45% γηα κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Μεξηθέξεηα Ενλίσλ Ιήζσλ 
 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο»  

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν-κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

72.727,27 0,98 0,65 

Γεκφζηα Γαπάλε 40.000,00 0,85 0,49 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 32.727,27 1,21 1,08 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 
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Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Μνιχ κηθξέο έσο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.3.5 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  

ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΣΝ        (25%) 

Α1 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
(Ξξνεγνχκελε 

απνδεδεηγκέλε 
απαζρφιεζε ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο) 

  5%       

  

θάζε έηνο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 
20 κνλάδεο - κέγηζην ηα 5 
έηε  (0-100) 

Ώμηνινγείηαη ε ζρεηηθή 
εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ 
δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0-100   

βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, 
θαηάιιειε 
βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο 

(ΖΏΑ), 
θαηαζηαηηθφ 

Α2 
Ρίηινη Ππνπδψλ 
ζρεηηθνί κε ηε θχζε ηεο 

πξφηαζεο.  

  5%       

  Οίηινο ζπνπδψλ ΏΒΕ / ΟΒΕ 
Ώμηνινγείηαη ε 
επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε/πηζηνπνίεζε 
ηνπ δηθαηνχρνπ (ζε 
πεξίπησζε λέαο 
επηρείξεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε 
πθηζηάκελεο κεηφρσλ θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ) 

  0/100   

αληίγξαθα 
ηίηισλ 

ζπνπδψλ/βεβα
ίσζε 

πηζηνπνηεκέλν
π ΖΒΖ 

  

Μηπρίν ΕΒΖ ή ΒΜΏΞ ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 
ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 200 σξψλ 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξφηαζεο 

  0/50   

  
Ζακία εθ ησλ παξαπάλσ 
εθπαίδεπζε 

  0   

Α3 
Ξξνψζεζε γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη γπλαίθα 
(θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο είλαη γπλαίθεο Μξηκνδνηείηαη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθν 

ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50% γπλαίθεο 

  0/50   
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Α4 
Ξξνψζεζε λεαληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

  4%       

  

Λ δηθαηνχρνο ηεο 
επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 35 
εηψλ (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο 
νπνίαο είλαη ζην ζχλνιν 
ηνπο λένη ≤ 35 εηψλ Μξηκνδνηείηαη ε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

  0/100   
αληίγξαθα 

ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, 

θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 

θαηαζηαηηθνχ 
εηαηξηθνχ 
ζρήκαηνο 

  

Λ δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ην 
κεηνρηθφ/εηαηξηθφ ηνπ 
θεθάιαην ην θαηέρνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιπηεξν ή ίζν 
50%  λένη ≤ 35 εηψλ  

  0/50   

Α5 

Δίδνο επηρείξεζεο 
(ζχκθσλα κε ηε 
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΘ)  

  7%       

  Μνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
Μνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 
κεζαίεο επηρεηξήζεηο 
(ΘΘΒ) 

  0/100   Ξρεηηθή 
δήισζε 

νδεγίαο (βι. 
Ππφδεηγκα) 

 

  Mηθξέο επηρεηξήζεηο   0/50   

  Mεζαίεο επηρεηξήζεηο   0   

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ           (50%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα πξφηαζεο 

  8%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο 
πξφηαζεο θαη πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 

γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο   

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα 
γηα ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

Β2 

Θαηλνηφκνο  
ραξαθηήξαο ηεο 
πξφηαζεο/ Σξήζε 
θαηλνηνκίαο θαη λέσλ 
ηερλνινγηψλ  

  10%       

  

Λξγαλσηηθή θαηλνηνκία / 
θαηλνηνκία ζην πξντφλ ή 
ζηελ δηαρείξηζε θαη 
ιεηηνπξγία 

Βηζαγσγή νξγαλσηηθήο 
θαηλνηνκίαο/θαηλνηνκία 
ζην πξντφλ ή ζηελ 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο 

  ΡΕ     

Β3 

Ππκκεηνρή ζε 
πθηζηάκελα θαη ηνπηθά 
δίθηπα νκνεηδψλ ή  
ζπκπιεξσκαηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

  5%       
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  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε εληαμε 
ηεο επηρείξεζεο ζε Αίθηπν  

  
0/100 

  
ΐεβαίσζε απφ 
ηνπηθφ δίθηπν  

  ΡΕ     

Β4 
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο θαη 
πνηνηηθψλ ζεκάησλ 

  7%       

  ΙΏΕ 
Μξηκνδνηείηαη ε 
εγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ  

  

0/100 

  
Ώίηεζε 

Ξηήξημεο, 
ζρεηηθέο 
δαπάλεο,  
ζρεηηθά 

πξνηηκνιφγηα 

  ΡΕ     

Β5 
Ξξνηεξαηφηεηεο ππν-
δξάζεο  

  20%       

ΐ5.1 

Ξε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο 
πξφηαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε Ππνδξάζε.(ε 
δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 
εκπνξίνπ θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο  
νξεηλέο θαη λεζησηηθέο 
πεξηνρέο - νη επεθηάζεηο, 
εθζπγρξνληζκνί 
επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ 

θαζψο θαη νη ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο  έξγσλ 
ιακβάλνπλ ηελ βαζκνινγία 
απηή αλεμαξηήησο 
πεξηνρήο) 

    0/25 
  

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο 

Ονπνγξαθηθφ 
Αηάγξακκα,  

Οίηινο θηήζεο 
  

ΡΕ   

ΐ5.2 

Ξε ζρέζε κε ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ 
Ππνδξάζε.(παηδηθνί 
ζηαζκνί, ρψξνη 
αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά 
θέληξα, ππεξεζίεο 
επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη 
δεξκάηηλσλ εηδψλ, πιχζηκν 
θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη 
γνχληλσλ πξντφλησλ, 
ππεξεζίεο πιπζίκαηνο 
απηνθηλήησλ θαη ζπλαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π) 

    0/75 
  Ώίηεζε 

Ξηήξημεο  

  

ΡΕ   

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ      (25%) 

Γ1 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 

  7%       
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πξφηαζεο 

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Απλαηφηεηα εμαζθάιηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ/ αδεηψλ 

  0/100   

Ώίηεζε 
Ξηήξημεο, 

Άδεηα 
Ηεηηνπξγίαο, 

Άδεηα 
Βγθαηάζηαζεο, 

Άδεηα 
Αφκεζεο, 
Βπηκέξνπο 

Άδεηεο, 
αηηήζεηο γηα 
ηελ έθδνζε 

ησλ 
πξνεγνπκέλσλ

  

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο 
ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

4%     

Ξρεηηθφ 
ηξαπεδηθφ 

έγγξαθν πνπ 
ζα ηεθκεξηψλεη 

ην πνζνζηφ 
θάιπςεο ηεο 

Ίδηαο 
Ξπκκεηνρήο, 

είηε κέζσ 
ηδίσλ πφξσλ, 

είηε κέζσ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ.  
Ξεκ 1: Δ 

πξνζθφκηζε 
Ππεχζπλεο 
Αήισζεο 

βαζκνινγείηαη 
κε κεδέλ. 

Ξεκ 2: Ξηελ 
πεξίπησζε ηνπ 

Άξζξνπ 14  
ηνπ Ζαλ (ΒΒ) 

αξηζ. 
651/2014 ηεο 
Βπηηξνπήο ε 

ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο 

ελίζρπζεο 

πξέπεη λα 
αλέξρεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 

25% ησλ 
επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ, είηε 
κέζσ ηδίσλ 
πφξσλ είηε 

κέζσ 
εμσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζ
εο θαη 

εηδηθφηεξα 

  

Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 
επί ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο *100% (0-
100) 

  0-100   
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κέζσ 
εγθεθξηκέλνπ 
ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ 

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  10%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   
Ώίηεζε 

ζηήξημεο, 
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 

αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκ

φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
≤ 30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν 
> 30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  4%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην είδνο, 
ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 

αζξνηζηηθήο βαζκνινγίαο) 

  0/50   

  
 Ώίηεζε 
ζηήξημεο 

   
  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50   

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1.,19.2.4.1.,19.2.4.2.,19.2.4.3.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.5.,19.3.6. 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 ΒΞ 2.3: «Ώχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθζπγρξνλίδνληαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ» RIS 3 Απηηθήο Βιιάδαο. 

 «Αξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΘΘΒ επηρεηξήζεσλ» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο 
& Ενλίσλ Ιήζσλ. 

Δ Αξάζε βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλέξγεηα κε ηνλ θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ΒΜΏλΒΖ πνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεηάβαζε ζηελ 
πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο επίζεο κε ηελ 6ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Βπξψπε 2020 

 

 

 

Ρίηινο Γξάζεο  ΐαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξίσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Ρίηινο πνδξάζεο Ξηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα 
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Θσδηθφο πνδξάζεο 19.2.4.1 

Λνκηθή Βάζε Άξζξν 20 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πν- Γξάζεο 

Δ δξάζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο, (πρ χδξεπζε, 

απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ θ.ιπ.) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε 

ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.  
Δ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ζηνπο θιάδνπο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ 
θαζψο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 

θιάδνπο.  

Βπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε πινπνίεζεο δξάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ 
εμππεξέηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ έρνληαο ηαπηφρξνλα ζαλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαη 
εληφο πεξηνρψλ NATURA.  

Ξηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο παξέρεηαη ε ζηήξημε γηα ηα αθφινπζα είδε παξεκβάζεσλ: 

 ελέξγεηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκφζησλ θηηξίσλ. 

 έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδνπνηταο εληφο νηθηζκνχ, θ.ιπ. 

 έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε απνξξηκκάησλ θαη ινηπά. 

Δ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100%. Δ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηρηή ζην θνηλφ, 
ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ απνθέξεη θέξδνο. 

Ον κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 600.000€. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
135.000,00 1,82 1,20 

Γεκφζηα Γαπάλε 135.000,00 2,86 1,65 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

ΛΟΏ Ώ & ΐ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 

αληίζηνηρσλ έξγσλ 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.4.1 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 

ΒΑΟΡ
ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ

ΡΖΠ
Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ

ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ

ΡΗΘΑ 

1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο   

  8%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   
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Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50   

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

2 
Δηνηκφηεηα πινπνίεζεο 
ηεο πξφηαζεο 

  25%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ 

  0/100     

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60     

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30     

3 
Αλαγθαηφηεηα ηεο 
πξάμεο  

  7%       

  

Αελ ππάξρεη παξφκνηα 
ππεξεζία / ππνδνκή  

ζηελ Ονπηθή / Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

Βμεηάδεηαη ε 
αλαγθαηφηεηα ηεο πξάμεο 
κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε 

παξφκνηαο 
ππεξεζίαο/ππνδνκήο 
ζηελ Οπνηθή/Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

  0/100     

  

Ππάξρεη παξφκνηα 
ππεξεζία / ππνδνκή  

ζηελ Ονπηθή / Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

  0     

4 
Οεαιηζηηθφηεηα - 
αμηνπηζηία θφζηνπο  

  6%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο 

  0/100   

ζρέδηα, 
αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ

φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

5 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  6%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο 
ηνπ έξγνπ 

    0/50     

  
Λξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

    0/50     
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6 
Ξξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο 

  20%       

  

Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5% 

Δ πξφηαζε πεξηιακβάλεη 
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

  0/100     

  

Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 
κηθξφηεξν ηνπ 5% 

  0     

7 

ινπνίεζε ζε 
θαηεγνξίεο θαη είδνο 
πεξηνρψλ ζε ζρέζε θαη 
κε ηε ζπνπδαηφηεηά 
ηνπο ή ηελ θξηζηκφηεηα 
αζθνχκελσλ πηέζεσλ 
(πεξηνρέο RAMSAR, 
NATURA, 
πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο, πγξνβηφηνπνη, 
θαηεγνξίεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο φπσο 
εληαηηθή γεσξγία ή 
ιεηκψλεο θαη άιιεο 
πεξηνρέο κε πςειέο 
πηέζεηο αζθνχκελεο απφ 
ηε γεσξγία)      

  8%       

  ΙΏΕ     
0/100 

    

  ΡΕ         

8 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 
πξφηαζεο) 

  20%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30     

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0     

              

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, θαζψο ε αλάπηπμε 
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θαη βειηίσζε ππνδνκψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ παξάιιεια αλαβαζκίδνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ επηζθέπηε, αλαδεηθλχνπλ 
ηηο ηδηαίηεξεο δψλεο ηηο πεξηνρέο, αθνχ ηηο θαζηζηνχλ πξνζβάζηκεο θαη βηψζηκεο. Μαξάιιεια, κε ηε 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ επηηπγράλεηαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ελζαξξχλεηαη ε  

δξαζηεξηνπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 Αξάζε 4.2.1: «Βπελδχζεηο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηελ ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο», RIS 3 Απηηθήο Βιιάδαο. 
 Αξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο «πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο πφξσλ», ΜΒΜ 

Απηηθήο Βιιάδαο, Ενλίσλ Ιήζσλ. 
 ΘΞ 6: «Αηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ», ΒΞΜΏ 2014 - 2020  

 
 

 

 

Ρίηινο Γξάζεο  ΐαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξίσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Ρίηινο πνδξάζεο Ξηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ 
γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ  (π.ρ. παηδηθνί 

ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, αζιεηηθέο ππνδνκέο θ.ιπ.) 

Θσδηθφο πνδξάζεο 19.2.4.2 

Λνκηθή Βάζε Άξζξν 20 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πν- Γξάζεο 

Δ επηινγή ησλ δξάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο 

πεξηνρήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη γεληθφηεξα ζε βαζηθέο θνηλσληθέο 
ππνδνκέο εμππεξέηεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Λη δξάζεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ, 
ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο δψλεο.  

Ξηα πιαίζηα ηεο ππν-δξάζεο παξέρεηαη ε ζηήξημε γηα ηα αθφινπζα είδε παξεκβάζεσλ: 

 εμππεξέηεζε πνιηηψλ κε έξγα βαζηθψλ ππεξεζηψλ (αγξνηηθά ηαηξεία, παηδηθνί ζηαζκνί, 

δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη θξνληίδα ειηθησκέλσλ, παηδηψλ ,ΏκεΏ) θ.α. 

 πξφζβαζε ζε Οερλνινγίεο Μιεξνθνξηθήο & Βπηθνηλσληψλ (ΟΜΒ)  

 θαηαζθεπή/ αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ. 

Δ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100%. Δ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηρηή ζην θνηλφ, ρσξίο 

θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ απνθέξεη θέξδνο. 

Ον κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 600.000€. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

98.500,00 1,33 0,88 

Γεκφζηα Γαπάλε 98.500,00 2,09 1,20 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

ΛΟΏ Ώ & ΐ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Εδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 
έξγσλ θαζψο θαη ε ΛΟΑ ή κέιε απηήο    
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Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.4.2 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο   

  8%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0     

2 
Δηνηκφηεηα πινπνίεζεο 
ηεο πξφηαζεο 

  25%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ 

  0/100     

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60     

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30     

3 
Αλαγθαηφηεηα ηεο 
πξάμεο  

  8%       

  

Αελ ππάξρεη παξφκνηα 
ππεξεζία / ππνδνκή  

ζηελ Ονπηθή / Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

Βμεηάδεηαη ε 
αλαγθαηφηεηα ηεο πξάμεο 
κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε 
παξφκνηαο 
ππεξεζίαο/ππνδνκήο 
ζηελ Οπνηθή/Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

  0/100     

  

Ππάξρεη παξφκνηα 
ππεξεζία / ππνδνκή  

ζηελ Ονπηθή / Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

  0     

4 
Οεαιηζηηθφηεηα - 
αμηνπηζηία θφζηνπο  

  8%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 

  0/100   
ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
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5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/60   
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

5 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  8%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο 
ηνπ έξγνπ 

    0/50     

  
Λξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

    0/50     

6 
Ξξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο 

  17%       

  

Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5% 

Δ πξφηαζε πεξηιακβάλεη 
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

  0/100     

  

Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 
κηθξφηεξν ηνπ 5% 

  0     

7 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  26%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30     

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0     

              

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ δξάζεσλ 19.2.3.3,19.2.3.4, 
19.2.3.5,19.2.4.1,19.2.4.3,19.2.4.4 θαη 19.2.4.5. 
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Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 

 Αξάζεηο ζηα πιαίζηα ηε επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο γηα ηε βειηίσζε 
ζηελ πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο θνηλσληθέο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππεξεζίεο. 

 Μξνηεξαηφηεηα 9 a: «Βπελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ ζπκβάινπλ 
ζηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε, κεηψλνληαο ηηο αληζφηεηεο, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξνσζψληαο ηελ θνηλσληθή έληαμε κέζσ βειηίσζεο ηεο 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο θαη ηε 
κεηάβαζε απφ ηελ ηδξπκαηηθή θξνληίδα ζηε θξνληίδα θνηλφηεηαο», ΒΜΏλΒΖ 2014 – 2020.  

 

 

 

Ρίηινο Γξάζεο  
Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξίσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Ρίηινο πνδξάζεο Πηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη 

ππνδνκέο  αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ, 

ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο 
θιίκαθαο (π.ρ. ζεκάλζεηο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη,  πξνβνιή 

πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θιπ)  

Θσδηθφο πνδξάζεο 19.2.4.3 

Λνκηθή Βάζε Άξζξν 20 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πν- Γξάζεο 

Δ επηινγή ησλ δξάζεσλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ηεο πεξηνρήο ζηνπο θιάδνπο  ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ, ησλ ηερληθψλ 

ππνδνκψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο.  
Ξηα πιαίζηα ηεο ππνδνκήο παξέρεηαη ζηήξημε γηα : 

 Ππνδνκέο αλαπιάζεσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε νηθηζκνχο (αλαπιάζεηο νηθηζκψλ, θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ, πιαηεηψλ, έξγα πξαζίλνπ, θ.ιπ.). Γηα ηελ θαηεγνξία ελεξγεηψλ αλαπιάζεσλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απαηηείηαη ε χπαξμε νινθιεξσκέλεο κειέηεο (master  plan) γηα ηνλ 

νηθηζκφ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ε πξνηεηλφκελε παξέκβαζε. 
 Αεκηνπξγία/βειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα 

εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ (ζέζεηο ζέαο, αλαπιάζεηο πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, παξαηεξεηήξηα 

θιπ), κνλνπάηηα-δηαδξνκέο, πνδειαηφδξνκνη, ζεκάλζεηο κε πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura 

2000 θιπ. 
 Βλέξγεηεο πξνβνιήο-πξνψζεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θ.ιπ. 

 Φπζηθή/ ςεθηαθή ζήκαλζε αμηνζέαησλ, κλεκείσλ θαη άιισλ ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 

 Αεκηνπξγία/βειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο ελαιιαθηηθψλ ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ (π.ρ. ηακαηηθέο 

πήγεο) 
 Αεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ ζε ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο ζεκεία, θαηαθχγηα 

 ΐειηίσζε/εθζπγρξνληζκφο νξεηβαηηθψλ θαηαθπγίσλ 

 

Ον αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

Θέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€ θαη γηα άπιεο 
ελέξγεηεο ην πνζφ ησλ 100.000,00€. 

Δ ρξήζε ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηρηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ 
απνθέξεη θέξδνο 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 
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 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

422.000,00 5,69 3,75 

Γεκφζηα Γαπάλε 422.000,00 8,94 5,15 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

ΛΟΏ Ώ & ΐ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Εδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 
έξγσλ θαζψο θαη ε ΛΟΑ ή κέιε απηήο    

 

 
Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.4.3 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο   

  8%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0     

2 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξφηαζεο 

  25%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ 

  0/100     

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60     

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30     

3 
Αλαγθαηφηεηα ηεο 
πξάμεο  

  8%       

  
Αελ ππάξρεη παξφκνηα 

ππεξεζία / ππνδνκή  
ζηελ Ονπηθή / Αεκνηηθή 

Βμεηάδεηαη ε 
αλαγθαηφηεηα ηεο πξάμεο 
κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε 

  0/100     
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Βλφηεηα παξφκνηαο 
ππεξεζίαο/ππνδνκήο 
ζηελ Οπνηθή/Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

  

Ππάξρεη παξφκνηα 
ππεξεζία / ππνδνκή  

ζηελ Ονπηθή / Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

  0     

4 
Οεαιηζηηθφηεηα - 
αμηνπηζηία θφζηνπο  

  8%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

ζρέδηα, 
αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

5 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  8%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο 

ηνπ έξγνπ 
    0/50     

  
Λξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

    0/50     

6 
Ξξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο 

  15%       

  

Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5% 

Δ πξφηαζε πεξηιακβάλεη 
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

  0/100   

  

  

Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 
κηθξφηεξν ηνπ 5% 

  0   

7 

ινπνίεζε ζε 
θαηεγνξίεο θαη είδνο 
πεξηνρψλ ζε ζρέζε θαη 
κε ηε ζπνπδαηφηεηά 
ηνπο ή ηελ θξηζηκφηεηα 
αζθνχκελσλ πηέζεσλ 
(πεξηνρέο RAMSAR, 
NATURA, 
πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο, πγξνβηφηνπνη, 
θαηεγνξίεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο φπσο 
εληαηηθή γεσξγία ή 
ιεηκψλεο θαη άιιεο 
πεξηνρέο κε πςειέο 
πηέζεηο αζθνχκελεο απφ 
ηε γεσξγία)      

  8%       

  ΙΏΕ     0/100     
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  ΡΕ         

8 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  20%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30     

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0     

              

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 
Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ δξάζεσλ 19.2.3.1, 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.5, 
19.2.7.4, 19.3.1, 19.3.3, 19.3.6 θαη 19.3.7 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 ΘΞ 6: Αηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ, ΒΞΜΏ 
2014 – 2020. 

 Αξάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΞΞ ηεο 
Μεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο γηα ηελ «ΐειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Μεξηθέξεηαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 
ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηεο πφξσλ, ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο» 

 Αξάζε 2.2.1: « Ώμηνπνίεζε ησλ ΟΜΒ γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε δπλακηθνχο 
παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο αξρέο ηνπ Ώλνηθηνχ Ηνγηζκηθνχ 
(πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο, αγξνηηθή νηθνλνκία θ.ιπ.)», RIS 3 Μεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο – Ενλίσλ Ιήζσλ. 

 

Ρίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξίσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Ρίηινο πνδξάζεο Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

Θσδηθφο πνδξάζεο 19.2.4.4 

Λνκηθή Βάζε Άξζξν 20 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πν- Γξάζεο 

Ξηελ ππνδξάζε πεξηιακβάλεηαη : 
- Βλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ/θεζηηβάι, άπιε θιεξνλνκηά θιπ.  Εδηαίηεξε βαξχηεηα 

δίλεηαη ζηελ  ζπλέρηζε/αλαβίσζε πθηζηάκελσλ παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ/ζεζκψλ θαζψο θαη 
ε ελίζρπζε εθδειψζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο. 

Ώλψηαην χςνο πξνυπνινγηζκνχ εθδειψζεσλ, εθδφζεσλ, εθζέζεσλ θιπ. 20.000 Βπξψ. Μνζνζηφ 
επηρνξήζεο:100%. Δ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ζα είλαη ηνπηθή, αλνηθηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε 

θαη δελ απνθέξεη θέξδνο.                                                                                                                                                   

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 
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«ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
20.000,00 0,27 0,18 

Γεκφζηα Γαπάλε 20.000,00 0,42 0,24 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

ΛΟΏ Ώ & ΐ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Εδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 

έξγσλ θαζψο θαη ε ΛΟΑ ή κέιε απηήο    

 
Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.4.4 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο   

  9%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0     

2 

Δπαλαιεςηκφηεηα 
εθδήισζεο ζην πιαίζην 
ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ 
ρξεκαηνδφηεζεο 

  15%       

  
Αηνξγάλσζε γηα 4 θαη 

άλσ έηε 
    0/100     

  Αηνξγάλσζε γηα 2 ή 3 έηε     0/50     

  Αηνξγάλσζε γηα 1 έηνο     0     

3 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξφηαζεο 

  20%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ 

  0/100     
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Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60     

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30     

4 
Οεαιηζηηθφηεηα - 
αμηνπηζηία θφζηνπο  

  9%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

ζρέδηα, 

αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

5 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  9%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο 

ηνπ έξγνπ 
    0/50     

  

Λξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

    0/50     

6 
Ξξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο 

  16%       

6.1 

Μνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ 
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κεγαιχηεξν 
ή ίζν ηνπ 5% 

Δ πξφηαζε ζπκβάιιεη 
ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο  

  0/100     

6.2 

Μνζνζηφ δαπαλψλ ζρεηηθψλ 
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κηθξφηεξν 
ηνπ 5% 

  0     

7 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  22%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

Ηακβάλεηαη ππφςε ε 
ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 

  0/100     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70     
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Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 

Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/30     

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0     

              

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Ξπκπιεξσκαηηθφηεηα κε δξάζεηο: 19.2.3.3, 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.5, 19.2.4.3, 4.2.11, 19.3.2- 

19.3.8 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

Δ δξάζε πνπ αθνξά ζε έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ 

ΜΜ παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπλέξγεηα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο ησλ Βηδηθψλ Ξηφρσλ 6.γ.1 θαη 6.δ.1 
ηνπ Ώμ. Μξνηεξαηφηεηαο 2 ηνπ ΜΒΜ "Μξνζηαζία ηνπ Μεξηβάιινληνο – Θεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία 

θηιηθή ζην πεξηβάιινλ". Βπηπιένλ, ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ππάξρεη θαη κε ηηο δξάζεηο ηνπ Θέηξνπ 7 ηνπ 
ΜΏΏ "ΐαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρψξσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (ππνκέηξν 7.3, 7.4, 7.5, 7.6).  

 

 

 

Ρίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξίσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Ρίηινο πνδξάζεο Πηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο πνπ ζπλδένληαη 
κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε  ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 
ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ, ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή 

αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη δξάζεηο 
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  

πνιηηηζηηθψλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ-κχινη, γεθχξηα θιπ) 

Θσδηθφο πνδξάζεο 19.2.4.5 

Λνκηθή Βάζε Άξζξν 20 Ζαλ. (ΒΒ) 1305/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πν- Γξάζεο 

Όζηεξα απφ ζπλεθηίκεζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, πξνθχπηεη ε αλάγθε πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζηήξημε γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε 
θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο (ηζηνξηθνί ηφπνη, πεξηνρέο 

NATURA 2000 θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη 
δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

Δ ππν- δξάζε ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζηνπο ηδηαίηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο 
ηεο πεξηνρήο, θαηφπηλ ζηε δηαρείξηζε απηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζην επξχ θνηλφ. Δ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήζνο εληαγκέλσλ πεξηνρψλ ζην 

Αίθηπν NATURA 2000 θαζψο θαη ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο. 
Δ ππν-δξάζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

 Ώλάδεημε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκίαο (πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θιπ) 

θαη ζπλαθψλ πφξσλ  αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πςειήο αμίαο,  απνθαηάζηαζε 
ππνβαζκηζκέλσλ ηνπίσλ θαη πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, εθηφο πεξηνρψλ γεσξγηθήο γεο.  
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 Ώλάδεημε πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρσξηψλ θαη ηεο αγξνηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

(βξχζεο, γεθχξηα, κχινη μεξνιηζηέο – αιψληα - γνχξλεο θιπ),  

 ζεκαηηθά κνλνπάηηα- δηαδξνκέο κε θπζηθή ή πνιηηηζηηθή αμία θιπ. 

 Αξάζεηο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ 
 Βλέξγεηεο ίδξπζεο/αλαβάζκηζεο/αλάδεημεο Μνιηηηζηηθψλ-ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, ζεάηξσλ, 

εθζεζηαθψλ ρψξσλ-ζπιινγψλ ,κνπζείσλ,  βηβιηνζεθψλ θιπ 

 θαζαξηζκφο θαη πξνθχιαμε αθηψλ,  

 Μαξάιιεια πεξηιακβάλεηαη ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ κε κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ.  

Λη αλσηέξσ παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. 
 

Θέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 
 

Ον αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 
 

Δ ρξήζε ππνδνκψλ είλαη ηνπηθή, αλνηρηή ζην θνηλφ, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε θαη δελ 

απνθέξεη θέξδνο. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
673.000,00 9,07 5,99 

Γεκφζηα Γαπάλε 673.000,00 14,26 8,21 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

ΛΟΏ Ώ & ΐ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, Εδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 

έξγσλ θαζψο θαη ε ΛΟΑ ή κέιε απηήο    

 

 

 
 

 
 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.4.5 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο   

  8%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100   

  
  
  

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 

    0/50   
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δηθαηνινγεηηθά 

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0   

2 
Δηνηκφηεηα έλαξμεο 
πινπνίεζεο ηεο 
πξφηαζεο 

  25%       

  

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 

/ αδεηψλ 

Βμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζε
σλ / αδεηψλ 

  0/100   

  
  
  

  

Βμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ 

γλσκνδνηήζεσλ/εγθξίζεσλ 
/ αδεηψλ 

  0/60   

  

Ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα 

απαξαίηεηεο 
γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / 

άδεηεο. 

  0/30   

3 
Αλαγθαηφηεηα ηεο 
πξάμεο  

  8%       

  

Αελ ππάξρεη παξφκνηα 
ππεξεζία / ππνδνκή  

ζηελ Ονπηθή / Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

Βμεηάδεηαη ε 
αλαγθαηφηεηα ηεο πξάμεο 
κε βάζε ηελ χπαξμε ή κε 

παξφκνηαο 
ππεξεζίαο/ππνδνκήο 
ζηελ Οπνηθή/Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

  0/100     

  

Ππάξρεη παξφκνηα 
ππεξεζία / ππνδνκή  

ζηελ Ονπηθή / Αεκνηηθή 
Βλφηεηα 

  0     

4 
Οεαιηζηηθφηεηα - 
αμηνπηζηία θφζηνπο  

  8%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

ζρέδηα, 
αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 

30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

5 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  8%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν 
κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο 

ηνπ έξγνπ 
    0/50   

  
  

  
Λξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

    0/50   
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 6 
Ξξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο 

  15%       

  

Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5% 

Δ πξφηαζε πεξηιακβάλεη 
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

  0/100   

  
  

  

Μνζνζηφ δαπαλψλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 
κηθξφηεξν ηνπ 5% 

  0   

7 

ινπνίεζε ζε 
θαηεγνξίεο θαη είδνο 
πεξηνρψλ ζε ζρέζε θαη 
κε ηε ζπνπδαηφηεηά 

ηνπο ή ηελ θξηζηκφηεηα 
αζθνχκελσλ πηέζεσλ 
(πεξηνρέο RAMSAR, 
NATURA, 
πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο, πγξνβηφηνπνη, 
θαηεγνξίεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο φπσο 
εληαηηθή γεσξγία ή 
ιεηκψλεο θαη άιιεο 
πεξηνρέο κε πςειέο 
πηέζεηο αζθνχκελεο απφ 
ηε γεσξγία)      

  8%       

  ΙΏΕ     

0/100 

    

  ΡΕ         

8 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  20%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100   

  
  
  

  

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70   

  

Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

  0/30   

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

              

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 
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Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ξπκπιεξσκαηηθφηεηα κε δξάζεηο: 19.2.3.3, 19.2.2.6, 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.4, 19.2.4.3, 4.2.11, 
19.3.2- 19.3.8 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

Λη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο 
ζηελ ΜΜ παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζπλέξγεηα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο ησλ Βηδηθψλ Ξηφρσλ 6.γ.1 θαη 

6.δ.1 ηνπ Ώμ.Μξνηεξαηφηεηαο 2 ηνπ ΜΒΜ "Μξνζηαζία ηνπ Μεξηβάιινληνο – Θεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία 

θηιηθή ζην πεξηβάιινλ". Βπηπιένλ, ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ππάξρεη θαη κε ηηο δξάζεηο ηνπ Θ.7 ηνπ ΜΏΏ 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ππνκέηξνπ 7.6 Θειέηεο/επελδχζεηο γηα δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε, 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ρσξηψλ, αγξνηηθψλ ηνπίσλ, ηφπσλ κε ΠΦΏ, δξάζεηο 
επαηζζεηνπνίεζεο. 

 

 
 

 
 

Ρίηινο Γξάζεο  Ππλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Ρίηινο ππφ – δξάζεο  
Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη 
ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο. 

Θσδηθφο ππφ- δξάζεο 19.2.7.2 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 35 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
ΖΏΙ. (ΒΒ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ππν-δξάζεο 

Δ ππνδξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ θαηλνηνκίαο γηα ηε 
πινπνίεζε ζρεδίσλ ζε ηνκείο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ζηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε 

δηακφξθσζε λέαο αληίιεςεο ζηελ πξννπηηθή ηεο πεξηνρήο κε ηε δηαζχλδεζε ηνκέσλ παξαγσγήο ηεο 

πεξηνρήο κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 
Δ ππνδξάζε ζα πινπνηεζεί απφ ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαηλνηνκίαο κε ηε ζπκκεηνρή εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ θαη θνξέσλ θαηλνηνκίαο ζρεκάησλ αγξνηψλ, επηκειεηεξίσλ, θνξέσλ ηεο Ονπηθήο 
Ώπηνδηνίθεζεο, θιπ. 

Θέζσ ηεο ππνδξάζεο ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζπλεξγαζίεο ζε ηνκείο θαη ελέξγεηεο φπσο: 

 Βπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα σο ζηνηρείνπ ηνπηθήο 

ηαπηφηεηαο 

 Ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ηδηαίηεξα δε ζηνλ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

 Μξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  

 Βθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξντφλησλ αλάπηπμεο θαη ζηφρεπζεο ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο ππνδξάζεο - απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ, εμεηδίθεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ αλάπηπμεο. 

Έληαζε ελίζρπζεο : α) γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο αλέξρεηαη ζην 100% επί 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηηο «Ζαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ζην γεσξγηθφ θαη ην δαζνθνκηθφ ηνκέα θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020 (2014/C 204/01)», ζεκεία 313-324 , β) γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζε 65% επί ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Ζαλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 1407/2013 θαη κέρξη χςνο Αεκφζηαο Ααπάλεο 

200.000€ αλά ηξηεηία (Ζαλ de minimis).  

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ. 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
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επίπεδν ππν - κέηξνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
46.153,85 0,62 0,41 

Γεκφζηα Γαπάλε 30.000,00 0,64 0,37 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 16.153,85 0,60 0,53 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκπιεθφκελα ζηνλ ηνκέα, ΛΟΏ Ώ θαη ΐ’ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, ινηπέο 

νκάδεο ελδηαθέξνληνο, ελψζεηο – ζσκαηεία 

 

 

 
Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.7.2 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ ΦΝΟΔΑ        (30%) 

Α1 

Δκπεηξία ηνπ ππεπζχλνπ 
ζηελ εθηέιεζε θαη 
ζπληνληζκφ έξγνπ 
ζπλεξγαζίαο (ν 
ππεχζπλνο έρεη 
ζπκκεηάζρεη 
ηνπιάρηζηνλ ζε έλα έξγν 
ζπλεξγαζίαο) 

  15%       

  ΙΏΕ Ώμηνινγείηαη ε  εκπεηξία  

ηνπ ππεπζχλνπ ζηελ 
εθηέιεζε θαη ζπληνληζκφ 
ηνπ έξγνπ 

  

0/100 

  

  

  ΡΕ     

Α2 
Ηθαλφηεηα, εκπεηξία θαη 
αμηνπηζηία ησλ κειψλ  
ηνπ δηθηχνπ   

  10%       

  

Μνζνζηφ >50% ησλ 
κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε άιιν ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο 
Ώμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα, 
εκπεηξία θαη αμηνπηζηία 
ησλ κειψλ  ηνπ δηθηχνπ   

  0/100     

  

Μνζνζηφ <50% ησλ 
κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε άιιν ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο 

  0     

Α3 

Αμηνιφγεζε 

ζπλεξγαηηθνχ 
ζρεκαηηζκνχ  

  5%       

  

(γηα θάζε κέινο δίδνληαη 10 
βαζκνί -  κέγηζηνο αξηζκφο 
βαζκνινγνχκελσλ κειψλ 
10) 

Ώμηνινγείηαη ν 
ζπλεξγαηηθφο 
ζρεκαηηζκφο 

  0-100     

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ        (30%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο  

  11%       
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Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

    0     

Β2 
Ππκκεηνρή ζπιινγηθψλ 
ή εξεπλεηηθψλ θνξέσλ 
ζηε ζπλεξγαζία 

  5%       

  
Ξπκκεηνρή εξεπλεηηθνχ 
θνξέα Ώμηνινγείηαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ζπιινγηθψλ ή 
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηε 
ζπλεξγαζία 

  0/100     

  
Ξπκκεηνρή ζπιινγηθνχ ή 
ζπλεξγαηηθνχ θνξέα 

  0/50     

  Ζαλέλα απφ ηα παξαπάλσ   0     

Β3 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  10%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30     

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0     

Β4 
Ξξφβιεςε ελεξγεηψλ 

δξάζεσλ πξνβνιήο  
  4%       

  ΙΏΕ Ώμηνινγείηαη ε πξφβιεςε 
ελεξγεηψλ δξάζεσλ 
πξνβνιήο  

  
0/100 

    

  ΡΕ       

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΝΡΑΠΖΠ       (40%) 

Γ1 Πχζηαζε Φνξέα   15%       

  

Βρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο 
πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο 
(εηαηξεία, λνκηθφ πξφζσπν 
θιπ) ή δελ απαηηείηαη 

Ώμηνινγείηαη ε 
δπλαηφηεηα άκεζεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
ιακβάληαο ππνςε ηελ 

  0/100     
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ζχζηαζε θνξέα ζχζηαζε ή κε ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο   

Αελ έρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο 
πνπ απαηηείηαη 

  0     

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

7%     

Ππεχζπλε 
Αήισζε 

  
Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 

επί ηεο ηδησηηθήο 
ζπκκεηνρήο *100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  9%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

ζρέδηα, 
αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  9%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα 

ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην 

κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50     

  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ 
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

  0/50     

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 
 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, αθνχ ζηελ 

δηακφξθσζε branding ηεο πεξηνρήο ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο 
γηα ηελ δεκηνπξγία αληηπξνζσπεπηηθήο θαη ηζρπξήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο.  

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

 Αξάζε 4.4.1: Βπελδχζεηο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ κε ηελ πξνζηαζία θαη 
αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο.  

 Αξάζε 6γ1: «Μξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ θεθάιαην 

θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο», ΒΜΏλΒΖ 2014 – 2020. 
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Ρίηινο Γξάζεο  Ππλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Ρίηινο ππφ – 

δξάζεο  

Ππλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ 
κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηελ θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη / ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 
πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. 

Θσδηθφο ππφ- 

δξάζεο 
19.2.7.3 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 35 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
ΖΏΙ. (ΒΒ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ππν-δξάζεο 

Γηα ηελ αλάδεημε θαη δηαθχιαμε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο θπζηθήο θαη αλζξσπνγελνχο αμίαο ηεο 
πεξηνρήο, πξνθχπηεη ε αλάγθε δηθηχσζεο θαη δεκηνπξγίαο ζπκπιεγκάησλ θνξέσλ (clusters).  

Ξηφρνο είλαη ε ζπλεξγαζία θάζεηε ή νξηδφληηα γηα ηελ: 
• ελίζρπζε ππεξαμίαο γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο, κέζα απφ ηε βειηίσζε θαη 

αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη απφ ηε δηαζχλδεζε κε ηα δπλαηά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο (ιίκλεο, 

νξεηλφο φγθνο, ηξφθηκα) 
• αλαβάζκηζε ηαπηφηεηαο ζην αγξνηνπξηζηηθφ θαη ελαιιαθηηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο 

(πξντφληα θαη ππεξεζίεο), κέζα απφ ηελ πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ δηαζέζηκσλ 
πφξσλ ηεο (ηζηνξία, παξάδνζε, θχζε, πνιηηηζκφο, γαζηξνλνκία θ.ά.) 

• βειηίσζε ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

• πξνζθνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλαβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο 

Ξην πιαίζην απηνχ, ε ππνδξάζε ζηνρεχεη ζηε ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηνπξηζηηθφ 
πξντφλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα.  

Δ ππνδξάζε ζηνρεχεη ζηελ νξγαλσηηθή ζπλεξγαζία δει. ηελ αλάπηπμε θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ ή δηαρεηξηζηηθψλ δνκψλ, ε παξνρή θνηλψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ππνζηήξημε δηθηχσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ.  

Ώπνηειεί κία νινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ην ζρεδηαζκφ, ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ / 

δξάζεσλ/ ππνδνκψλ πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, κε ηελ ελζσκάησζε θαη αλάδεημε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηνπηθήο 

ηαπηφηεηαο.   

Δ δξάζε πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί απφ ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαηλνηνκίαο θαη αθνξά ηελ 
πινπνίεζε ελεξγεηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ αλάπηπμεο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο 
ιίκλεο Οξηρσλίδαο ή ησλ ιηκλψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, επηρεηξήζεηο ησλ νξεηλψλ δσλψλ θ.ν.θ.   

Βλδεηθηηθά πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε ησλ θάησζη ελεξγεηψλ:  

 Βλεξγνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

 Βθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο – απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, πξνζδηνξηζκφο ελεξγεηψλ 

ζπλεξγαζίαο  

 Λξγάλσζε / δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπλεξγαζίαο.   

Λη ελέξγεηεο ηεο ππνδξάζεο ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ 

ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηεγνξία απηή.   

Δ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο 65% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε ρξήζε ηνπ γεληθνχ 

θαλνληζκνχ de minimis* 

* Λ θαλφλαο De minimis νξίδεη ην αλψηαην φξην ησλ 200.000,00€ (Αεκφζηα Ααπάλε) σο ην πνζφ ησλ 

εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα κεκνλσκέλε επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

νπνηαζδήπνηε πεξηφδνπ ηξηψλ εηψλ.  
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Έληαζε ελίζρπζεο : α) γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο αλέξρεηαη ζην 100% επί 
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηηο «Ζαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ζην γεσξγηθφ θαη ην δαζνθνκηθφ ηνκέα θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020 (2014/C 204/01)», ζεκεία 313-324 , β) γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζε 65% επί ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Ζαλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 1407/2013 θαη κέρξη χςνο Αεκφζηαο Ααπάλεο 

200.000€ αλά ηξηεηία (Ζαλ de minimis).  

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ. 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
30.000,00 0,40 0,27 

Γεκφζηα Γαπάλε 19.500,00 0,41 0,24 

Ηδησηηθή 

Ππκκεηνρή 
10.500,00 0,39 0,34 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκπιεθφκελα ζηνλ ηνκέα, ΛΟΏ Ώ θαη ΐ’ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, ινηπέο νκάδεο 
ελδηαθέξνληνο, ελψζεηο – ζσκαηεία  

 

 
 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.7.3 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ

ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ

ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ ΦΝΟΔΑ        (30%) 

Α1 

Δκπεηξία ηνπ ππεπζχλνπ 
ζηελ εθηέιεζε θαη 
ζπληνληζκφ έξγνπ 
ζπλεξγαζίαο (ν 
ππεχζπλνο έρεη 
ζπκκεηάζρεη 
ηνπιάρηζηνλ ζε έλα έξγν 
ζπλεξγαζίαο) 

  15%       

  ΙΏΕ 
Ώμηνινγείηαη ε  εκπεηξία  
ηνπ ππεπζχλνπ ζηελ 
εθηέιεζε θαη ζπληνληζκφ 
ηνπ έξγνπ 

  

0/100 

  

  
  ΡΕ     

Α2 
Ηθαλφηεηα, εκπεηξία θαη 
αμηνπηζηία ησλ κειψλ  
ηνπ δηθηχνπ   

  10%       

  

Μνζνζηφ >50% ησλ 
κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε άιιν ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο 
Ώμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα, 
εκπεηξία θαη αμηνπηζηία 
ησλ κειψλ  ηνπ δηθηχνπ   

  0/100     

  

Μνζνζηφ <50% ησλ 
κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε άιιν ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο 

  0     
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Α3 
Αμηνιφγεζε 
ζπλεξγαηηθνχ 
ζρεκαηηζκνχ  

  5%       

  

(γηα θάζε κέινο δίδνληαη 10 
βαζκνί -  κέγηζηνο αξηζκφο 
βαζκνινγνχκελσλ κειψλ 
10) 

Ώμηνινγείηαη ν 
ζπλεξγαηηθφο 
ζρεκαηηζκφο 

  0-100     

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ        (30%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο  

  13%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0     

Β2 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  11%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30     

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0     

Β3 
Ξξφβιεςε ελεξγεηψλ 
δξάζεσλ πξνβνιήο  

  6%       

  ΙΏΕ Ώμηνινγείηαη ε πξφβιεςε 
ελεξγεηψλ δξάζεσλ 
πξνβνιήο  

  
0/100 

    

  ΡΕ       

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΝΡΑΠΖΠ       (40%) 

Γ1 Πχζηαζε Φνξέα   15%       
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Βρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο 
πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο 
(εηαηξεία, λνκηθφ πξφζσπν 
θιπ) ή δελ απαηηείηαη 
ζχζηαζε θνξέα 

Ώμηνινγείηαη ε 
δπλαηφηεηα άκεζεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
ιακβάληαο ππνςε ηελ 
ζχζηαζε ή κε ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

  0/100     

  
Αελ έρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο 
πνπ απαηηείηαη 

  0     

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

7%     

Ππεχζπλε 
Αήισζε 

  
Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 

επί ηεο ηδησηηθήο 
ζπκκεηνρήο *100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  9%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

ζρέδηα, 
αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  9%       

  
Ρξνλνδηάγξακκα 

ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην 
κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50     

  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

  0/50     

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 
 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζε επελδχζεηο κε 

γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ζε ζηήξημε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ αλαςπρήο θαη 
ηνπξηζκνχ.  

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

 Αξάζε 3.2.1.: «Ππνζηήξημε ζε ππάξρνληα θαη λέα cluster επηρεηξήζεσλ», ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο.  
 Αξάζε 3.5.1: «Ππνζηήξημε Λκάδσλ παξαγσγψλ», RIS 3 Μεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο. 
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 Αξάζε ζηα πιαίζηα «Ξπλεξγαηηθψλ Θνληέισλ δξάζεο» RIS 3 Μεξηθέξεηαο Ενλίσλ Ιήζσλ. 

 
 
 

Ρίηινο Γξάζεο  Ππλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Ρίηινο ππφ – δξάζεο  
Θνηλή δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηεο 
αιιαγήο θιίκαηνο ή ηελ πξνζαξκνγή ζε απηή  

Θσδηθφο ππφ- δξάζεο 19.2.7.4 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 35 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 
ΖΏΙ. (ΒΒ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ππν-δξάζεο 

Δ πεξηνρή ηνπ Μξνγξάκκαηνο πιήηηεηαη θάζε ρξφλν απφ κεγάιν αξηζκφ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ κε 

νιέζξηεο επηπηψζεηο γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη φρη κφλν. Ώλζξψπηλεο δσέο θηλδπλεχνπλ, πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία θαηαζηξέθνληαη, θαιιηέξγεηεο εμαθαλίδνληαη, θπζηθφ θαη δσηθφ θεθάιαην ράλεηαη. Δ αλάγθε 

αλάιεςεο ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ κεηξίαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ 
είλαη επηηαθηηθή, θαζψο επεξεάδεηαη άκεζα ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ε πνηφηεηα δσήο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνπο Αήκνπο θαη ηνπο θνξείο πνπ θαινχληαη λα παξέκβνπλ, παξαηεξείηαη 

απνπζία θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αιιά θαη ρακειφ επίπεδν 

αμηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο λα αλαιάβνπλ 
νπζηαζηηθή δξάζε θαη, αμηνπνηψληαο ηνπο αλζξψπνπο, ηα κέζα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, λα ζπλδξάκνπλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Ξχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Ππνδξάζε έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ πνπ ζα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ πεξηνρή πεξηζζφηεξν αλζεθηηθή ζηηο 
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δ εθαξκνγή, ζην πιαίζην απηφ, ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο,  ν 

ζπληνληζκφο κε ηελ πξαθηηθή ησλ άιισλ θνξέσλ Μνιηηηθήο Μξνζηαζίαο θαη ε αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ θαη 
θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ηνπηθήο παξέκβαζεο 

Θέζσ ηεο Ππνδξάζεο ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα ζε ηνκείο φπσο : 

• ΐειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο παξέκβαζεο γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ.  
• Ζαηαγξαθή θαη δεκηνπξγία αξρείνπ ζηνηρείσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

ηνλ κεηξηαζκφ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 
• Βπαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε εζεινληηθψλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ ηεο πεξηνρήο (θπλεγεηηθνί, 

πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, πξφζθνπνη, νξεηβάηεο θ.ιπ) γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ εζεινληψλ θαη 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ απηψλ γηα παξέκβαζε, φπνπ ζα θξηζεί ζθφπηκν. 

Οα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα πνπ ζα εληζρπζνχλ, δπλεηηθά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ΛΟΏ ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηελ Μεξηθεξεηαθή Έλσζε Αήκσλ, ηελ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε, ηελ Μεξηθέξεηα, 
εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη θνξείο θαηλνηνκίαο ηεο πεξηνρήο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη θνξείο θ.ιπ. 

 

Έληαζε ελίζρπζεο : α) γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο αλέξρεηαη ζην 100% επί 
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηηο «Ζαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ζην γεσξγηθφ θαη ην δαζνθνκηθφ ηνκέα θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ πεξίνδν 
2014-2020 (2014/C 204/01)», ζεκεία 313-324 , β) γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζε 65% επί ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Ζαλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 1407/2013 θαη κέρξη χςνο Αεκφζηαο Ααπάλεο 
200.000€ αλά ηξηεηία (Ζαλ de minimis). 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ. 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 
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 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο  80.000,00 1,08 0,71 

Γεκφζηα Γαπάλε 52.000,00 1,10 0,63 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 28.000,00 1,04 0,92 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

 

Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκπιεθφκελα ζηνλ ηνκέα, ΛΟΏ Ώ θαη ΐ’ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο, ινηπέο νκάδεο 
ελδηαθέξνληνο, ελψζεηο – ζσκαηεία 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.7.4 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ ΦΝΟΔΑ        (30%) 

Α1 

Δκπεηξία ηνπ ππεπζχλνπ 
ζηελ εθηέιεζε θαη 
ζπληνληζκφ έξγνπ 
ζπλεξγαζίαο (ν 
ππεχζπλνο έρεη 
ζπκκεηάζρεη 
ηνπιάρηζηνλ ζε έλα έξγν 
ζπλεξγαζίαο) 

  15%       

  ΙΏΕ Ώμηνινγείηαη ε  εκπεηξία  

ηνπ ππεπζχλνπ ζηελ 
εθηέιεζε θαη ζπληνληζκφ 
ηνπ έξγνπ 

  

0/100 

  

  

  ΡΕ     

Α2 
Ηθαλφηεηα, εκπεηξία θαη 
αμηνπηζηία ησλ κειψλ  
ηνπ δηθηχνπ   

  10%       

  

Μνζνζηφ >50% ησλ 
κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε άιιν ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο 
Ώμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα, 
εκπεηξία θαη αμηνπηζηία 
ησλ κειψλ  ηνπ δηθηχνπ   

  0/100     

  

Μνζνζηφ <50% ησλ 
κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε άιιν ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο 

  0     

Α3 
Αμηνιφγεζε 
ζπλεξγαηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ  

  5%       

  

(γηα θάζε κέινο δίδνληαη 10 
βαζκνί -  κέγηζηνο αξηζκφο 
βαζκνινγνχκελσλ κειψλ 
10) 

Ώμηνινγείηαη ν 
ζπλεξγαηηθφο 
ζρεκαηηζκφο 

  0-100     

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ        (30%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο  

  11%       
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Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 

δηθαηνινγεηηθά 

    0     

Β2 
Ππκκεηνρή ζπιινγηθψλ 
ή εξεπλεηηθψλ θνξέσλ 
ζηε ζπλεξγαζία 

  5%       

  
Ξπκκεηνρή εξεπλεηηθνχ 
θνξέα Ώμηνινγείηαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ζπιινγηθψλ ή 
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηε 
ζπλεξγαζία 

  0/100     

  
Ξπκκεηνρή ζπιινγηθνχ ή 
ζπλεξγαηηθνχ θνξέα 

  0/50     

  Ζαλέλα απφ ηα παξαπάλσ   0     

Β3 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  10%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30     

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0     

Β4 
Ξξφβιεςε ελεξγεηψλ 
δξάζεσλ πξνβνιήο  

  4%       

  ΙΏΕ Ώμηνινγείηαη ε πξφβιεςε 
ελεξγεηψλ δξάζεσλ 
πξνβνιήο  

  
0/100 

    

  ΡΕ       

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΝΡΑΠΖΠ       (40%) 

Γ1 Πχζηαζε Φνξέα   15%       
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Βρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο 
πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο 
(εηαηξεία, λνκηθφ πξφζσπν 
θιπ) ή δελ απαηηείηαη 
ζχζηαζε θνξέα 

Ώμηνινγείηαη ε 
δπλαηφηεηα άκεζεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
ιακβάληαο ππνςε ηελ 
ζχζηαζε ή κε ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

  0/100     

  
Αελ έρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο 
πνπ απαηηείηαη 

  0     

Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

7%     

Ππεχζπλε 
Αήισζε 

  
Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 

επί ηεο ηδησηηθήο 
ζπκκεηνρήο *100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  9%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

ζρέδηα, 
αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  9%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50     

  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50     

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 

βαζκνινγίαο) : 30 

 
Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ δξάζεσλ 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.4.5 . 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

 Αξάζε 2.3.1: «Ώλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ», RIS 3 Μεξηθέξεηαο Απηηθήο 
Βιιάδαο. 

 Αξάζεηο «εθηαθέο Ππεξεζίεο βειηηζηνπνίεζεο ππνδνκψλ, εγθαηαζηάζεσλ & ππεξεζηψλ», RIS 3 
Μεξηθέξεηαο Ενλίσλ Ιήζσλ. 

 Ξηξαηεγηθή Μξνηεξαηφηεηα ηεο Μεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο, απνηειεί ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε 
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Οερλνινγίεο Μιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΟΜΒ) ηεο ρξήζεο θαη πνηφηεηάο ηνπο θαη αμηνπνίεζήο 

ηνπο ζηηο ηερλνινγηθέο, ηνκεαθέο θαη δηαηνκεαθέο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο έμππλεο εμεηδίθεπζεο».  

 
 
 

Ρίηινο Γξάζεο  Ππλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Ρίηινο ππφ – 

δξάζεο  

Θνηλέο πξνζεγγίζεηο ζε φηη αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά έξγα θαη ηηο 

ηξέρνπζεο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηάο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ γεσξγηθψλ ηνπίσλ. 

Θσδηθφο ππφ- 
δξάζεο 

19.2.7.8 

Λνκηθή Βάζε 
Άξζξν 35 ΖΏΙ. (ΒΒ) 1305/2013 

ΖΏΙ. (ΒΒ) 1407/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ππν-δξάζεο 

Δ ππνδξάζε έρεη σο αληηθείκελν ηελ ελίζρπζε γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ  γηα ηελ 

πινπνίεζε ζρεδίσλ ζε ηνκείο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, κεηαμχ κεκνλνκέλσλ αγξνηψλ, νκάδσλ παξαγσγψλ 
ή ζπλεηαηξηζκψλ, εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη παλεπηζηεκίσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαζψο θαη ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Οα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο πνπ ζα εληζρπζνχλ ζα πξνσζνχλ δξάζεηο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο πίεζεο πνπ 
αζθεί ε παξαγσγή γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ. Έηζη ε ππνδξάζε κπνξεί 

λα ζηνρεχεη ζηε ρακειή επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο ζε ξχπνπο, ηνλ ζεβαζκφ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηερλνινγηθέο εηζξνέο θαη ηελ κείσζε ηνπ  απνηππψκαηνο  άλζξαθα.  

Οα ζρέδηα ζα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιφηεξε πξνζαξκνγή θαη πηνζέηεζε πην νηθνινγηθψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηελ 

βηψζηκεο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ.  

Θέζσ ηεο δξάζεο ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα ζε ηνκείο φπσο : 

 ε αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ πξσηνθφιισλ, ηα νπνία ζα νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή θαη 

ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ θπηνθάξκαθα. 

 Θείσζε ηνπ απνηππψκαηνο ηνπ άλζξαθα ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή ηεο ειηάο κέζσ πηνζέηεζεο 

θαηλνηφκσλ πξσηνθφιισλ πεξηβαιινληηθήο δήισζεο. 

Έληαζε ελίζρπζεο : α) γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο αλέξρεηαη ζην 100% επί 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηηο «Ζαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ζην γεσξγηθφ θαη ην δαζνθνκηθφ ηνκέα θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020 (2014/C 204/01)», ζεκεία 313-324 , β) γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζε 65% επί ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ κε βάζε ηνλ Ζαλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 1407/2013 θαη κέρξη χςνο Αεκφζηαο Ααπάλεο 

200.000€ αλά ηξηεηία (Ζαλ de minimis). 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ. 

 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
107.692,31 1,45 0,96 

Γεκφζηα Γαπάλε 70.000,00 1,48 0,85 
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Ηδησηηθή 

Ππκκεηνρή 
37.692,31 1,40 1,24 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γηθαηνχρνη 

Φυςικά ή νομικά πρόςωπα εμπλεκόμενα ςτον τομζα, ΟΤΑ Α και Β’ βαθμοφ και φορείσ τουσ, λοιπζσ ομάδεσ 
ενδιαφζροντοσ, ενώςεισ – ςωματεία 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο πνδξάζεο 19.2.7.8 

  ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ  
ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 
ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΔΛΓΔΗ
ΘΡΗΘΖ 
ΒΑΟΡ

ΖΡΑ 

ΚΝΟ
ΗΝΓΝ
ΡΖΠ

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙ
ΝΓΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖ
ΡΗΘΑ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ ΦΝΟΔΑ        (30%) 

Α1 

Δκπεηξία ηνπ ππεπζχλνπ 
ζηελ εθηέιεζε θαη 
ζπληνληζκφ έξγνπ 
ζπλεξγαζίαο (ν 
ππεχζπλνο έρεη 
ζπκκεηάζρεη 
ηνπιάρηζηνλ ζε έλα έξγν 
ζπλεξγαζίαο) 

  15%       

  ΙΏΕ Ώμηνινγείηαη ε  εκπεηξία  
ηνπ ππεπζχλνπ ζηελ 
εθηέιεζε θαη ζπληνληζκφ 
ηνπ έξγνπ 

  

0/100 

  

  

  ΡΕ     

Α2 
Ηθαλφηεηα, εκπεηξία θαη 
αμηνπηζηία ησλ κειψλ  
ηνπ δηθηχνπ   

  10%       

  

Μνζνζηφ >50% ησλ 
κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε άιιν ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο 
Ώμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα, 
εκπεηξία θαη αμηνπηζηία 
ησλ κειψλ  ηνπ δηθηχνπ   

  0/100     

  

Μνζνζηφ <50% ησλ 
κειψλ ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε άιιν ζρήκα 

ζπλεξγαζίαο 

  0     

Α3 
Αμηνιφγεζε 
ζπλεξγαηηθνχ 
ζρεκαηηζκνχ  

  5%       

  

(γηα θάζε κέινο δίδνληαη 10 
βαζκνί -  κέγηζηνο αξηζκφο 
βαζκνινγνχκελσλ κειψλ 

10) 

Ώμηνινγείηαη ν 
ζπλεξγαηηθφο 
ζρεκαηηζκφο 

  0-100     

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ        (30%) 

Β1 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
ηεο πξφηαζεο  

  11%       

  

Ξαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο πξφηαζεο θαη 
πιεξφηεηα σο πξνο ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/100     
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Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο αιιά πιεξφηεηα 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα 
ηε βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0/50     

  

Ώζαθήο πεξηγξαθή ηεο 
πξφηαζεο  θαη ειιείςεηο σο 
πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηε 
βαζκνιφγεζε 
δηθαηνινγεηηθά 

    0     

Β2 
Ππκκεηνρή ζπιινγηθψλ 
ή εξεπλεηηθψλ θνξέσλ 
ζηε ζπλεξγαζία 

  5%       

  
Ξπκκεηνρή εξεπλεηηθνχ 
θνξέα Ώμηνινγείηαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ζπιινγηθψλ ή 
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηε 
ζπλεξγαζία 

  0/100     

  
Ξπκκεηνρή ζπιινγηθνχ ή 
ζπλεξγαηηθνχ θνξέα 

  0/50     

  Ζαλέλα απφ ηα παξαπάλσ   0     

Β3 

Πθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 
) 

  10%       

  
Ξπζρέηηζε κε ην ζχλνιν 

ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ππν-δξάζε Ηακβάλεηαη ππφςε ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο 
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνχο ή 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 
ηνπ Ονπηθνχ 
Μξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο 

  0/100     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 70% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/70     

  
Ξπζρέηηζε κε ην 30% ησλ 
ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
  0/30     

  

Ξπζρέηηζε κε πνζνζηφ 
κηθξφηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0     

Β4 
Ξξφβιεςε ελεξγεηψλ 
δξάζεσλ πξνβνιήο  

  4%       

  ΙΏΕ Ώμηνινγείηαη ε πξφβιεςε 
ελεξγεηψλ δξάζεσλ 
πξνβνιήο  

  
0/100 

    

  ΡΕ       

ΥΟΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΝΡΑΠΖΠ       (40%) 

Γ1 Πχζηαζε Φνξέα   15%       

  

Βρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο 
πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο 
(εηαηξεία, λνκηθφ πξφζσπν 
θιπ) ή δελ απαηηείηαη 
ζχζηαζε θνξέα 

Ώμηνινγείηαη ε 
δπλαηφηεηα άκεζεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
ιακβάληαο ππνςε ηελ 
ζχζηαζε ή κε ηνπ θνξέα 
πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

  0/100     

  
Αελ έρεη ζπζηαζεί ν θνξέαο 
πνπ απαηηείηαη 

  0     
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Γ2 

Γπλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

Απλαηφηεηα δηάζεζεο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

7%     

Ππεχζπλε 
Αήισζε 

  
Μνζνζηφ Εδίσλ Ζεθαιαίσλ 

επί ηεο ηδησηηθήο 
ζπκκεηνρήο *100% (0-100) 

  0-100   

Γ3 
Οεαιηζηηθφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο  

  9%       

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
5 Βμεηάδεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 
αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο 
κε βάζε ην θφζηνο πνπ 
πξνθχπηεη κε ηελ 
έγθξηζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο εγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο 

  0/100   

ζρέδηα, 
αλαιπηηθή 

πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκ
φο 

  
5 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 

10 

  0/60   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 
30 

  0/30   

  
100*(αηηνχκελν-

εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 
30 

  0   

Γ4 
Οεαιηζηηθφηεηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο επέλδπζεο 

  9%       

  

Ρξνλνδηάγξακκα 
ζχκθσλν κε ην  

είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

Βμεηάδεηαη ε 
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ 
ρξνδηαγξάκκαηνο ηνπ 
ζρεδίνπ κε βάζε ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ(δπλαηφηεηα 
αζξνηζηηθήο 
βαζκνινγίαο) 

  0/50     

  

Λξζνινγηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ησλ  
επηκέξνπο θάζεσλ 

πινπνίεζεο  
ηνπ έξγνπ 

  0/50     

       

Διάρηζηε βαζκνινγία πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη ν ελ δπλάκεη δηθαηνχρνο (% ηεο κέγηζηεο 
βαζκνινγίαο) : 30 

 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ δξάζεσλ 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.4.5 . 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

 Αξάζε 2.3.1: «Ώλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ», RIS 3 Μεξηθέξεηαο Απηηθήο 

Βιιάδαο. 

 Αξάζεηο «εθηαθέο Ππεξεζίεο βειηηζηνπνίεζεο ππνδνκψλ, εγθαηαζηάζεσλ & ππεξεζηψλ», RIS 3 
Μεξηθέξεηαο Ενλίσλ Ιήζσλ. 

 Ξηξαηεγηθή Μξνηεξαηφηεηα ηεο Μεξηθέξεηαο Απηηθήο Βιιάδαο, απνηειεί ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 
ζε Οερλνινγίεο Μιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΟΜΒ) ηεο ρξήζεο θαη πνηφηεηάο ηνπο θαη αμηνπνίεζήο 

ηνπο ζηηο ηερλνινγηθέο, ηνκεαθέο θαη δηαηνκεαθέο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο έμππλεο εμεηδίθεπζεο».  

 
 
 
 

Ρίηινο Γξάζεο  Γηαηνπηθφ ζρέδην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ «Αλάπηπμε δηθηχνπ 
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πνδειαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο»  

Θσδηθφο Γξάζεο  19.3.1 

Λνκηθή Βάζε Άξζξα 44 θαη 61 θαλ. (ΒΒ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΒΒ) 1303/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο 

Ώληηθείκελν θαη ζηφρνη ζπλεξγαζίαο  

Λ πνδειαηηθφο ηνπξηζκφο είλαη εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ επηθπιάζζεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηδηαίηεξεο 

ζπγθηλήζεηο, θαζψο απηνί έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηε θχζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

πεξηνρψλ πνπ επηζθέπηνληαη θαη δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο απ’ απηέο.  

Λ πνδειαηηθφο ηνπξηζκφο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε ζηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη επηδηψθνπλ λα ηαμηδέςνπλ πάλσ ζε δχν ξφδεο θαη λα γλσξίζνπλ 
ηελ πεξηπέηεηα. Δ Βπξσπατθή Λκνζπνλδία Μνδειαηψλ (ECF), κάιηζηα, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν 14 

κεγάισλ, πςειήο πνηφηεηαο, πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ (πνπ ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην 2020), ζπλνιηθνχ 

κήθνπο πάλσ απφ 60.000 ρικ., κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα δηαζρίζεη νιφθιεξε ηελ Βπξψπε.  
Λη δηαδξνκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπξίζηεο θαζψο θαη απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ 

θάλνληαο θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο, αιιά θαη εθδξνκέο κε πνδήιαην. 

Λη δηαδξνκέο απηέο πξνζειθχνπλ θάζε ρξφλν ρηιηάδεο πνδειάηεο, νη νπνίνη εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηελ 

ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πεξλνχλ. Ον ζπγθεθξηκέλν δίθηπν είλαη έλα πνηνηηθφ θαη 
βηψζηκν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, 5δηο€ θάζε ρξφλν ζηελ 

νηθνλνκία ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνπο  πνδειαηνηνπξίζηεο λα μεπεξλνχλ ηα 120 εθαη. θαη ηα 

πεξίθεκα «Bed and Bike» (ζπλδπαζκφο θαηαιχκαηνο θαη ζηάζκεπζεο πνδειάησλ) κε ηνπο εηδηθνχο 
ρψξνπο θχιαμεο, ηα ζπλεξγεία θ.ιπ., λα απμάλνληαη παλεπξσπατθά ζπλερψο. 

Δ Βιιάδα εληάζζεηαη ζην παξαπάλσ δίθηπν ησλ Βπξσπατθψλ Μνδειαηνδξφκσλ κε ηξεηο δηαδξνκέο, κε 
ηε Θεζνγεηαθή Λδφ, απφ ηα Ώλαηνιηθά ζηα δπηηθά, πνπ μεθηλά απφ ηελ Ώλδαινπζία ζηελ Εζπαλία θαη 

θαηαιήγεη κέζσ Δγνπκελίηζαο ζηελ Ώζήλα, απφ ηνλ ΐνξά ζηνλ Ιφην, κε ηε δηαδξνκή πνπ μεθηλά απφ ην 

ΐφξεην Ώθξσηήξην ηεο Ινξβεγίαο θαη θαηαιήγεη κέζσ Θεζζαινλίθεο ζηελ Ώζήλα θαη κε ηελ ηξίηε 
δηαδξνκή πνπ μεθηλά απφ ηνλ Ώξθηηθφ Σθεαλφ θαη ηε ζάιαζζα ηνπ Θπάξεληο ζηα ζχλνξα Ινξβεγίαο θαη 

Νσζίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ Θαχξε Θάιαζζα δηαζρίδνληαο ηελ Βιιάδα ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ. 

Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ε Θεζνγεηαθή δηαδξνκή, απφ ηελ 

Εζπαλία κέζσ Δγνπκελίηζαο ζηελ Ώζήλα, θαζψο ε ελ ιφγσ δηαδξνκή δηαζρίδεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο.  

Ώλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ ζην πιαίζην ηεο Θεζνγεηαθήο δηαδξνκήο, απφ ηελ Εζπαλία κέζσ 

Δγνπκελίηζαο ζηελ Ώζήλα 

Οεθκεξίσζε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πεξηνρή  

Βηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ δηαηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζηελ 
αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο πφινπ έιμεο επηζθεπηψλ, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ 

θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ελδεδεηγκέλε, θαζψο απεπζχλεηαη ζε επηζθέπηεο - ρξήζηεο πνπ επηιέγνπλ ηνπο 

πξννξηζκνχο ηνπο κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ ήπηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο, 
ελψ θαη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη ζπκβαηή κε ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Μεξηηηφ λα εηπσζεί φηη ε γεσκνξθνινγία ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαηνπηθή 

ζπλεξγαζία κε ηηο επίπεδεο εθηάζεηο, ηνπο θφιπνπο θαη ηηο ιίκλεο, ην πιήζνο κλεκείσλ ηεο θχζεο θαη 

πνιηηηζκνχ, ρσξίο κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε  κνξθή 
ηνπξηζκνχ.  

Μέξαλ ηνχηνπ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή ηεο δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο δελ απνηειεί ζήκεξα 
αλαγλσξίζηκν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δξάζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ  

κνξθήο ηνπξηζκνχ γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  
πξνβνιή ηεο θαη ηελ ηνπξηζηηθή ηεο αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε.  
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Ξεκαληηθφ είλαη, παξάιιεια, λα αλαθεξζεί φηη ε νινθιήξσζε ηεο Εφληαο Λδνχ (εθηηκάηαη Ώχγνπζηνο 

2017) ζα απνθνξηίζεη ζεκαληηθά ην ππάξρνλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν απφ ηε δηεξρφκελε θπθινθνξία 
θαζηζηψληαο ην πξφζθνξν γηα πνδειάηεο θαη ρξήζηεο ρακειήο θπθινθνξηαθήο φριεζεο. 

Ον Μξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε πνδειαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ 

Μξνγξακκάησλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζην ζρέδην ΛΟΑ. 

Ώλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Ξρεδίνπ Ξπλεξγαζίαο 

Θε βάζε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, φπσο απηνί αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, πξνβιέπεηαη λα 
πινπνηεζνχλ νη εμήο ελφηεηεο δξάζεσλ: 

 Ξρεδηαζκφο Μνδειαηηθψλ Αηαδξνκψλ ζηελ Μεξηνρή ηνπ Μξνγξάκκαηνο:  

Θειέηε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, πξνζδηνξηζκφο ζεκείσλ εηζφδνπ -  εμφδνπ απ’ απηήλ (ππιψλ), 

πξνζδηνξηζκφο θφκβσλ, ράξαμε δηαδξνκψλ δηέιεπζεο θαη δηαδξνκψλ αλαςπρήο  

 Ώλάπηπμε πεξηερνκέλνπ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ  

Ζαηαγξαθή θαη νξγάλσζε θπζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ, 

πξνηεηλφκελεο ζηάζεηο, πξνηεηλφκελνη ηφπνη δηακνλήο θαη εζηίαζεο θιπ. 

 Ώλάδεημε ζεκείσλ θαη δηαδξνκψλ 

Ξήκαλζε δηαδξνκψλ ζηε βάζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ζήκαλζε κλεκείσλ θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 

 Ώλάπηπμε πεξηερνκέλνπ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ θαη ελ 

δπλάκεη επηζθεπηψλ 

Μαξαγσγή ελεκεξσηηθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα κλεκεία, ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ζηάζεηο θαη 

δηαδξνκέο. Αεκηνπξγία ραξηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζε ζπκβαηηθή θαη ςεθηαθή κνξθή. Αεκηνπξγία ςεθηαθήο 

πιαηθφξκαο παξνρήο πιεξνθνξηψλ κέζσ ίληεξλεη θαη ζε θηλεηά.  

 Βπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη επελδπηψλ 

Βθδειψζεηο – παξνπζηάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο - ελεκέξσζεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Βπαηζζεηνπνίεζε γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο, ελεκέξσζε επαγγεικαηηψλ γηα ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ πνδειαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηα θαηαιχκαηα θαη ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο.  

 Μξνβνιή ηεο πεξηνρήο  

Αεκηνπξγία site γηα ηελ πεξηνρή, δεκηνπξγία brand, δηαζχλδεζε πεξηνρήο κε ηα επξσπατθά δίθηπα, 
δηθηχσζε κε ζπιιφγνπο θαη ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο.  

 Ξπληνληζκφο θαη Αηαρείξηζε Αηθηχνπ  

Αεκηνπξγία δνκήο πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ, πξνψζεζεο δηθηχνπ θαη δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ππάξρεη ήδε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο Ώλαπηπμηαθέο εηαηξείεο πνπ ζα 

ζπλεξγαζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Μφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο  

Ώλζξψπηλν δπλακηθφ: Ξηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ, κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε θαζψο θαη 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή εμεηδηθεπκέλνη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινη, φπνπ απαηηεζεί 

Ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη: Ξπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο Ξρεδίνπ 265.000,00€ 

Μξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή 

Δ δξάζε ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 

αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη εηαίξσλ. Βπίζεο ε δξάζε ζα ζπκβάιεη 

ζηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ 
θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ξηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαθνξεηηθνχ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ θηιηθνχ 

πξνο ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ πξνζέιθπζε κίαο θαηλνχξγηαο ζπλερψο απμαλφκελεο νκάδαο ζηφρνπ απηήο 
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ησλ πνδειαηψλ.  

Ξηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιπαπαζρφιεζεο θαη ηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζηελ 

παξαγσγή αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη πξνβνιή 

ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
πξνζδηνξίδνληαη θαη νη επηκέξνπο εηδηθνί ζηφρνη φπσο:  

 Ώλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ήπηεο θαη θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ αεηθφξν ηνπξηζκφ 
 Ήπηα αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

 ζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ 

 Ώχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο κέζα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά 

 Οφλσζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή ελφο ηνπξηζηηθνχ 

κνληέινπ έληαζεο εξγαζίαο 

 Ονπξηζηηθή αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πεξηνρήο  

 Βπηρεηξεκαηηθή θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε βάζε πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ κνληέισλ  

 Βλίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο πεξηνρήο. 

Βλέξγεηεο πνπ ηπρφλ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

Ζαηά ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

αλσηέξσ ζπλεξγαζίαο ήηαλ νη εμήο: 

 αξρηθή επαθή ηεο Οξηρσλίδα Ώ.Β Λ.Ο.Ώ κε ηηο άιιεο αλαπηπμηαθέο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 
 απνζηνιή ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ Οερληθνχ Αειηίνπ απφ ηελ Οξηρσλίδα Ώ.Β Λ.Ο.Ώ  

 νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ κεηά ηελ ζπκπιήξσζε παξαηεξήζεσλ 

 απνζηνιή Αειψζεσλ Μξφζεζεο Ξπλεξγαζίαο απφ ηνπο εηαίξνπο, 

 έληαμε ηνπ Οερληθνχ Αειηίνπ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ελ δπλάκεη εηαίξσλ  

 

Λη ΛΟΑ πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη νη αθφινπζεο : 
 Οξηρσλίδα Ώ.Β.  

 Ώλαπηπμηαθή Δπείξνπ Ώ.Β ΛΟΏ 

 Βηαηξεία Ώλάπηπμεο Ινηίνπ Δπείξνπ – Ώκβξαθηθνχ Ώ.Β. ΛΟΏ 

 Ώηησιηθή Ώλαπηπμηαθή Ώ.Β. ΛΟΏ 

 ΏραΎα – Ώλαπηπμηαθή Ώ.Β. ΛΟΏ 

 ΏΙΐΛΜΒ Ώ.Β ΛΟΏ 

Ν Ππληνληζκφο ηνπ ζρεδίνπ ζα γίλεη απφ ηελ Ρξηρσλίδα Α.Δ.  

Σξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 
Οα ζηνηρεία ηνπ Ξρεδίνπ έρνπλ σο εμήο: Ώξηζκφο εηαίξσλ: 6  - Ξπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο: 

265.000,00€. 

Μξνυπνινγηζκφο  ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ  Ώ.Β.: 95.000,00€  

Μξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 

Θεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Αηαηνπηθνχ Ξρεδίνπ ζπλεξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμήο ελέξγεηεο :  

 Ξπλάληεζε εξγαζίαο γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ εθαξκνγήο  

 Ππνγξαθή πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη νη θνηλέο δξάζεηο, νη 

ζπκβαιιφκελνη, ν ζθνπφο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ην αληηθείκελν ηνπ θάζε 

ζπκβαιιφκελνπ, νη θάζεηο πινπνίεζεο, ε αλάιεςε ηνπ θφζηνπο αλά θάζε, ν ηξφπνο 

ζπληνληζκνχ  θαη νξγάλσζεο ηνπ ζρεδίνπ, θ.ιπ.  
 Ξχληαμε θαη ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ, ζηελ αξκφδηα Ππεξεζία Αηαρείξηζεο πξνο έγθξηζε.  

 Έλαξμε πινπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

Βπηπξφζζεηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην λνκηθφ πιαίζην 
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πνπ ζα δηακνξθσζεί (Π.Ώ.) 

Δ ζηήξημε δελ θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη έσο 
100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εηαίξσλ θαη θξαηψλ.» 

 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
95.000,00 29,69 0,84 

Γεκφζηα Γαπάλε 95.000,00 29,69 1,16 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

ΛΟΑ πνπ πινπνηνχλ ζηξαηεγηθέο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Ονλ ζπληνληζκφ ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο πξνηίζεηαη λα ηνλ αλαιάβεη ε Ώλαπηπμηαθή Οξηρσλίδα Ώ.Β. Ξπκκεηέρνπλ 6 Λ.Ο.Α. 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.4,19.2.4.1,19.2.4.2,19.2.4.3,19.2.4.4,19.2.4.5 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Αξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε παξεκβάζεηο δεκηνπξγίαο/ βειηίσζεο 
ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο, βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ, πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ, ελψ 

παξάιιεια ζπλδπάδεηαη κε ηε δηαζχλδεζε νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ  θαη ηελ ζηξαηεγηθή branding 
ηεο πεξηνρήο.  

 

Ρίηινο Γξάζεο  
Γηαηνπηθφ Πρέδην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ κε ηίηιν 

«Γίθηπν Ιηκλψλ Θεληξηθήο & Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο» 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.3.2. 

Λνκηθή Βάζε 

Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΒΒ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΒΒ) 1303/2013 θαη ε 
νδεγία 2014/24/ΒΒ πεξί ζχλαςεο Αεκφζησλ  Ξπκβάζεσλ Έξγσλ, Μξνκεζεηψλ θαη 
Ππεξεζηψλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Εδαληθφ παξάδεηγκα θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο ηζηνξίαο - πνιηηηζκνχ - θπζηθνχ πεξηβάιινληνο & αλάπηπμεο, 

απνηειεί ν ηνπξηζκφο. Λη ηξείο πξψηεο έλλνηεο είλαη αιιειέλδεηεο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, δηακνξθψλνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ελφο ηφπνπ, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ηνπξηζηψλ, ηηο ζρέζεηο θηινμελνχκελσλ – πιεζπζκνχ, κε ηειηθφ απνδέθηε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη 
θνηλσλία. Έηζη, ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα κλεκεία φισλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, ηα κνπζεία, νη 

δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ παξάδνζε σο ηελ ζχγρξνλε ηέρλε θαη νη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δπλακηθνχο πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ, δηεπξχλνληαο ηηο ζεκαηηθέο 
κνξθέο ηνπξηζκνχ. Δ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ 

αλάδεημε ησλ πινχζησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πεξηνρψλ κε ππξήλα έλα 
θνηλφ ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απηφ ηνπ λεξνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ ιηκλψλ, ζα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ΜΏΏ.  

Λη ιίκλεο απνηεινχλ αλαληηθαηάζηαην παξάγνληα ηεο δσήο, θάζε είδνπο θαη κνξθήο. Βληππσζηαθνί 
θαζξέθηεο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, αληηθαηνπηξίδνπλ ζηα λεξά ηνπο ηε κνλαδηθή νκνξθηά ησλ 
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ηνπίσλ πνπ ηηο πεξηθιείνπλ. Ξηελά ζπλδεδεκέλεο κε ην αλζξψπηλν ζηνηρείν αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ ηηο πιαηζηψλνπλ, νη ιίκλεο καγεχνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο. Λη πδάηηλνη 
πφξνη ηνπο φκσο δελ είλαη αλεμάληιεηνη θαη απεηινχληαη απφ ηελ ππεξθαηαλάισζε θαη ηελ θαθή 

δηαρείξηζε, γεγνλφο πνπ θάλεη ηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο φιν θαη πην 

επηηαθηηθή.  

Δ δηαρείξηζε ησλ ιηκλψλ θαη ησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηάζηξσζε ελφο 

ζρεδίνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη δξάζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Ξηφρνο ηεο 
Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Βιιάδαο  είλαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ θαη κέζσ ηεο 

δηθηχσζεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλάδεημε ησλ πνιηηηζκηθψλ, αζιεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

Βπίζεο ζηφρν απνηειεί θαη ε ζηήξημε ησλ ελεξγεηψλ εθείλσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ 

αλάδεημε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θάζε πεξηνρήο.  

Θε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη επηηπγράλεηαη ν γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 

ηνπ Μξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 πνπ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Ξην πιαίζην απηφ 

δηεπθνιχλεηαη ν ζρεδηαζκφο αλάινγεο ζηξαηεγηθήο απφ ζπιινγηθνχο θνξείο εθπξνζψπεζεο ησλ 

πεξηνρψλ, φπσο είλαη νη ΛΟΑ, πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ θπζηθψλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θάζε πεξηνρήο. Μαξάιιεια, δηαλνίγνληαη λέεο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ελεξγεηψλ ζπλεξγαζίαο θαη εηαηξηθφηεηαο αλάκεζα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ 

πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαη ηέινο ζηελ εηζαγσγή πξαθηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ.  

Ξθνπφο ηνπ δηαηνπηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε βηψζηκε δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ ιηκλψλ 

θαη ησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ ζε ηνπξηζηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. Δ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ ηνπηθψλ εηζνδεκάησλ ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 
απηέο. Λη ιίκλεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηνπηθνχο πφινπο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

Δ δηαζπνξά ηνπο ζηελ Ζεληξηθή θαη Δπεηξσηηθή Βιιάδα αιιά θαη ε δηάρπζε ησλ σθειεκάησλ ηνπο ζην 

ζχλνιν ηεο Βιιεληθήο θνηλσλίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κία άιινπ ηχπνπ αλάπηπμε, κία ήπηα 
αλάπηπμε ζπκβαηή κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 
ΐαζηθνί ζηφρνη ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ιηκλψλ είλαη: 

 Δ δηαηήξεζε θαη ε αλάδεημε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηνπίνπ, ε αλάδεημε ηνπ ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο 

ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θάζε πεξηνρήο 

 Δ ηνπηθή αλάπηπμε αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκβαηψλ κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο δηακφξθσζεο πξνηχπσλ ελαιιαθηηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ δξάζεσλ (ζεκαηηθφο ηνπξηζκφο), ε αλάπηπμε πνιπδξαζηεξηνηήησλ, ε επηκήθπλζεο 

ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

 Δ ζπκκεηνρή ζηα νθέιε απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ιηκλψλ φισλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. 

 ε δηθηχσζε πεξηνρψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ θάζε πεξηνρήο γηα ηελ αλάπηπμε, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 

 ε αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ απφ ηηο πην ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο παξαιίκληεο 

πεξηνρέο. 

 ε αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε ζηνηρείσλ εμσζηξέθεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, 

ηδηαίηεξα ζ’ απηέο πνπ επεμεξγάδνληαη, κεηαπνηνχλ ή ηππνπνηνχλ αγξνηηθά πξντφληα. 

 

Ξην παξαπάλσ πιαίζην ζα αλαιπζνχλ νη ρσξνηαμηθέο πνιηηηθέο γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο 

ησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ, ηηο ηερλεηέο ιίκλεο θαη ηα πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα, ηε δηαρείξηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο, νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

παξαιίκλησλ πεξηνρψλ, ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, θαζψο θαη ηελ 
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επξσπατθή δηάζηαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ. 

Ζνηλή δξάζε ηνπ ζρεδίνπ κε ηίηιν «Γίθηπν Ιηκλψλ Ζπεηξσηηθήο θαη Θεληξηθήο Διιάδαο» απνηειεί 
ε ζπζηεκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε πξνβνιή ηεο πεξηνρήο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ 

ηεο πεξηβάιινληνο γχξσ απφ ηηο Ηίκλεο γηα ηε δεκηνπξγία πξφζζεησλ πξνυπνζέζεσλ αχμεζεο ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο θαη επηζθεςηκφηεηαο, ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο πξνψζεζεο 
ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Ξηφρνο επίζεο είλαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ 

παξαιίκλησλ νηθηζκψλ θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο. 

Νη ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο είλαη νη 

αθφινπζεο : 

1. Αηαρείξηζε θαη Ξπληνληζκφο ηνπ δηαηνπηθνχ ζρεδίνπ.  
2. Ζαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηαπηνπνίεζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

ζηηο ιίκλεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά απηψλ. 
3.   Μιεξνθφξεζε Αεκνζηφηεηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. 

4. Θειέηε απνηχπσζεο ζεκείσλ ζε ράξηεο θαη websites θαη εηδηθή ραξηνγξάθεζε ησλ πδάηηλσλ 

ζπζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο 
πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία, ηε κνξθνκεηξία ησλ ιηκλψλ, ηακηεπηήξσλ θαη παξαιίκλησλ 

πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο θαη ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
εθάζηνηε πεξηνρήο. 

5. Πινπνίεζε Web Portal, Apple, Android εθαξκνγέο γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ ζήκαλζε αμηφινγσλ 

ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ησλ ιηκλψλ θαη ησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ ηνπο κε πξφζβαζε ζηελ 
πιεξνθφξεζε, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. 

6. Βθδφζεηο εληχπσλ, νδεγψλ θαη ραξηψλ ηνπξηζηηθνχ θαη ινηπνχ ελδηαθέξνληνο θαη αληίζηνηρσλ 
ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ θαη κέζσλ, φπσο: Έθδνζε πιεξνθνξηαθνχ νδεγνχ γηα φιε ηελ δηαδξνκή. Λ 

νδεγφο απηφο ζα δηαλέκεηαη δσξεάλ ζε φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο νη νπνίεο ππνδέρνληαη 
επηζθέπηεο θαζψο θαη ζηνπο νξγαλσηέο επηζθέςεσλ θαη νξγαλσκέλσλ εθδειψζεσλ, έθδνζε 

θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο, έθδνζε ηξίπηπρνπ εληχπνπ, φπνπ ζα απνηππψλνληαη (θπθιηθέο) ηνπξηζηηθέο 

δηαδξνκέο  
7. Αεκηνπξγία ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα 

ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ιηκλψλ. 
8. Ξπκκεηνρή θαη δηνξγάλσζε αγξνηνπξηζηηθψλ εθζέζεσλ, πεξηπαηεηηθψλ θαη πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη 

ινηπψλ πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ εθδειψζεσλ δεκνζηφηεηαο θαζψο θαη δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ αγξνηνπξηζηηθψλ παθέησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
9. Ζνηλή δξάζε θαη ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη ηδξχκαηα θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη ε δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ κνξθψλ πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο, 
απφιπηα ζπκβαηψλ κε ην θπζηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ κειψλ ηνπ. 

10. Ξπλαληήζεηο, έμνδα ηαμηδηνχ θαη θηινμελίαο γηα αληαιιαγή ηδεψλ, γλψζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Αηθηχνπ, αιιά θαη κε άιινπο θνξείο κε παξφκνηνπο ζηφρνπο θαη ε 
ρξήζε λέσλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ.. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ππάξρεη ήδε ζηελή ζπλεξγαζία κε Ώλαπηπμηαθέο εηαηξείεο πνπ ζα 
ζπλεξγαζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Ρξηρσλίδα 

Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ν.Ρ.Α., ηελ Αλαπηπμηαθή Θαξδίηζαο Αλψλπκε Δηαηξεία Ν.Ρ.Α., 
ηελ Αηησιηθή Α.Δ ΝΡΑ θαη ηελ Αλάπηπμε Λνηίνπ Ζπείξνπ - Ακβξαθηθνχ - Αλαπηπμηαθή 

Αλψλπκε Δηαηξία Ν.Ρ.Α. (ΔΡΑΛΑΚ Α.Δ. Ν.Ρ.Α.). 

Ζαηά ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

αλσηέξσ ζπλεξγαζίαο ήηαλ νη εμήο: 

 αξρηθή επαθή ηεο Ώλαπηπμηαθήο Φζηψηηδαο Ώ.Β Λ.Ο.Ώ κε ηηο άιιεο αλαπηπμηαθέο γηα λα 

δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

 απνζηνιή ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ Οερληθνχ Αειηίνπ απφ ηελ Ώλαπηπμηαθήο Φζηψηηδαο Ώ.Β Λ.Ο.Ώ 

 νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ κεηά ηελ ζπκπιήξσζε παξαηεξήζεσλ απφ εηαίξνπο ηνπ 

ζρεδίνπ 
 απνζηνιή Αειψζεσλ Μξφζεζεο Ξπλεξγαζίαο απφ ηνπο εηαίξνπο, 
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 έληαμε ηνπ Οερληθνχ Αειηίνπ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ελ δπλάκεη εηαίξσλ. 

 

Ρεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
Αηαλνίγνληαη λέεο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ελεξγεηψλ ζπλεξγαζίαο θαη εηαηξηθφηεηαο 

αλάκεζα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζηελ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο 
ηαπηφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαη ηέινο ζηελ εηζαγσγή πξαθηηθψλ γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ, πνπ ζπλάδνπλ απφιπηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 
Οξηρσλίδα Ώ.Β.. 

 

Ν Ππληνληζκφο ηνπ ζρεδίνπ ζα γίλεη απφ ηελ :  Αλαπηπμηαθή Φζηψηηδαο Α.Δ Ν.Ρ.Α  

Θεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Αηαηνπηθνχ Ξρεδίνπ ζπλεξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμήο ελέξγεηεο :  

 Ξπλάληεζε εξγαζίαο γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ εθαξκνγήο.  

 Ππνγξαθή πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη νη θνηλέο δξάζεηο, νη 

ζπκβαιιφκελνη, ν ζθνπφο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ην αληηθείκελν ηνπ θάζε 
ζπκβαιιφκελνπ, νη θάζεηο πινπνίεζεο, ε αλάιεςε ηνπ θφζηνπο αλά θάζε, ν ηξφπνο 

ζπληνληζκνχ  θαη νξγάλσζεο ηνπ ζρεδίνπ, θιπ.  

 Ξχληαμε θαη ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ, ζηελ αξκφδηα Ππεξεζία Αηαρείξηζεο πξνο έγθξηζε.  

 Έλαξμε πινπνίεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 
Βπηπξφζζεηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

ζα δηακνξθσζεί (Ζ.Π.Ώ.) 
 

ΞΝΟΝΗ ΞΝ ΘΑ ΓΗΑΡΔΘΝΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ (ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ 

ΓΛΑΚΗΘΝ, ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ) 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξρεδίνπ ζα εμαζθαιηζηνχλ ζπλεξγαζίεο σο εμήο: 

 Θε ζηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα, κε εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, φπνπ απαηηεζεί θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.  

 

 Σξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 

Οα ζηνηρεία ηνπ Ξρεδίνπ έρνπλ σο εμήο: Ώλακελφκελνο αξηζκφο εηαίξσλ: 5  - Ξπλνιηθφο εθηηκψκελνο 

πξνυπνινγηζκφο: 300.000,00€  (Ξην ζρέδην κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη Αήκνη, ΙΜΕΑ,ΘΖΛ θαη ινηπνί 

θνξείο ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ) 
Μξνυπνινγηζκφο  εηαίξνπ: ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ  Ώ.Β.: 40.000,00€  

 
Ξξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 

Μξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ν παξαθάησ ηξφπνο εθαξκνγήο. 
 Λξηζκφο νκάδαο ζπληνληζκνχ. 

 Λξηζκφο ζπληειεζηψλ πινπνίεζεο γηα ηηο ηνπηθέο δξάζεηο θάζε εηαίξνπ θαζψο θαη γηα ηηο θεληξηθέο 

δξάζεηο. 

 Ώλαδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη 

θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ Ξρεδίνπ. 

 Αηαξθήο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ απφ ηνλ ζπληνληζηή εηαίξν. 

 Αηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νκάδαο ζπληνληζκνχ, δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά, κέζσ internet, 

γηα αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ιήςε αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. 
 Ώμηνιφγεζε παξαδνηέσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηεζεί. 

 Ώμηνιφγεζε ζπλνιηθήο πινπνίεζεο Ξρεδίνπ. 

 

Δ ζηήξημε δε θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο 
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αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εηαίξσλ θαη θξαηψλ.» 
 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
40.000,00 12,50 0,36 

Γεκφζηα Γαπάλε 40.000,00 12,50 0,49 

Ηδησηηθή 

Ππκκεηνρή 
0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Λ.Ο.Α πνπ πινπνηνχλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, Φνξείο πνπ 

εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα ηνπ Αεκνζίνπ ή ζπιινγηθά ζπκθέξνληα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 
 

 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.3.,19.2.4.3.,19.2.4.4.,19.2.4.5. 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 

Δ ελ ιφγσ Αξάζε ππνζηεξίδεηαη απφ Αξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ην 

ζπλδπαζκφ ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. Βλδεηθηηθά ζηφρνη πνπ επηηπγράλνληαη: 
 «Αηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ», ΜΒΜ 

Απηηθήο Βιιάδαο. 

 «Αηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο & ηνπ ρψξνπ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βησζηκφηεηαο», ΜΒΜ Ενλίσλ 
Ιήζσλ 

 «Ώχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ», RIS 3 Μεξηθέξεηαο Απηηθήο 
Βιιάδαο 

Μαξάιιεια ε δξάζε δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ γεληθή θαηεχζπλζε ηεο πεξηφδνπ 2014 – 2020, γηα 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 
πεξηνρψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

 
 

Ρίηινο Γξάζεο  
Δλψλνληαο ηνπο Γπλακηθνχο ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ - Πρέδην 

Γηαηνπηθήο Ππλεξγαζίαο  

Θσδηθφο Γξάζεο  19.3.3 

Λνκηθή Βάζε 

Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΒΒ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΒΒ) 1303/2013 
θαη ε νδεγία 2014/24/ΒΒ πεξί ζχλαςεο Αεκφζησλ  Ξπκβάζεσλ Έξγσλ, 
Μξνκεζεηψλ θαη  
Ππεξεζηψλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 
Ώληηθείκελν ηνπ Ξρεδίνπ είλαη ε νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ησλ «Απλακηθψλ Βπηρεηξεκαηηψλ ησλ Ονπηθψλ 

Ζνηλνηήησλ» ζηελ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε κφριεπζε ζεηηθήο πξφζεζεο ζηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Ξηφρνη ηνπ Ξρεδίνπ είλαη: ε ελεξγνπνίεζε αλαπηπμηαθήο 
ςπρνινγίαο ησλ Απλακηθψλ Βπηρεηξεκαηηψλ, ε κφριεπζε επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ε ζσξάθηζε κε ηηο 

ελδεδεηγκέλεο γλψζεηο. 
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ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΛ ΓΛΑΚΔΗ ΔΡΑΗΟΥΛ 

Ώπφ ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο.  
 

Ρεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο  
Ώπφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Οξηρσλίδα Ώ.Β., πξνθχπηεη 

ε ζπγθξάηεζε ησλ επελδπηψλ λα πινπνηήζνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα, ιφγσ θπξίσο ησλ 
ζπγθερπκέλσλ γλψζεσλ θαη ηεο αξλεηηθήο ςπρνινγίαο. Βπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε ελεξγνπνίεζεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, ζσξάθηζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε ελδεδεηγκέλεο γλψζεηο θαη εξγαιεία, θαζψο 

θαη δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζπλεξγαζηψλ. 
 

 
ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝ ΘΑ ΓΗΔΜΑΣΘΝΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ 

ΞΟΝΞΑΟΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΦΑΠΖ 

Βλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ θαη ππνζηήξημεο ηνπ Ξρεδίνπ θαη δηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο. 
ΘΟΗΥΠ ΦΑΠΖ 

1. Δθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε εηήζησλ εξγαζηεξίσλ θαη εηήζησλ 
ζπλεδξίσλ Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο   

2. Γηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ: Πινπνίεζε εξγαζηεξίσλ θαη ζπλεδξίσλ Ώγξνηηθήο 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ξρεδηαζκφο, δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηζηνζειίδαο γηα ηε δηθηχσζε ησλ 
"Απλακηθψλ Βπηρεηξεκαηηψλ".  

3. "Γίθηπν Γπλακηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ": Ξρεδηαζκφο Αηθηχνπ Απλακηθψλ Βπηρεηξεκαηηψλ.   
4. Γξάζεηο πξνβνιήο θαη εμσζηξέθεηαο: Βλέξγεηεο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ξρεδίνπ. Ζακπάληα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, κέζσ ησλ 

Θ.Θ.Β. θαη ηεο θνηλσληθήο Αηθηχσζεο. Αεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο.  
5. Γαπάλεο ζπληνληζηηθψλ ελεξγεηψλ: Ααπάλεο ζπληνληζκνχ ηνπ Ξρεδίνπ. Ππεξεζίεο 

Ξπκβνχινπ. 
 

ΞΝΟΝΗ ΞΝ ΘΑ ΓΗΑΡΔΘΝΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ  

Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Ξηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, ζηαζεξνί εμσηεξηθνί 
ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα, εμεηδηθεπκέλνη εμσηεξηθνί Ξχκβνπινη, φπνπ 

απαηηεζεί. 
Σξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη: Ξπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο Ξρεδίνπ: 307.000,00€,  

A. Ξξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε: 30.000,00€, B. Θπξίσο Φάζε: 277.000,00€ (ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ Ώ.Β.: 

30.000,00€) 
 

ΞΟΝΠΓΝΘΥΚΔΛΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ  

ΒΙΒΝΓΛΜΛΕΔΞΔ ΟΔΞ ΏΙΏΜΟΠΚΕΏΖΔΞ ΠΡΛΗΛΓΕΏΞ ΟΣΙ ΒΟΏΕΝΣΙ, ΘΛΡΗΒΠΞΔ ΒΜΒΙΑΠΟΕΖΣΙ 

ΜΝΣΟΛΐΛΠΗΕΣΙ, ΘΣΝΏΖΕΞΔ ΟΣΙ ΒΜΒΙΑΠΟΣΙ ΘΒ ΓΙΣΞΒΕΞ, ΏΠΚΔΞΔ ΟΔΞ ΏΜΛΟΒΗΒΞΘΏΟΕΖΛΟΔΟΏΞ 

ΟΣΙ ΒΜΕΡΒΕΝΔΞΒΣΙ, ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ ΒΠΖΏΕΝΕΣΙ ΞΠΙΒΝΓΏΞΕΣΙ ΘΒΟΏΚΠ ΟΣΙ ΒΜΒΙΑΠΟΣΙ ΟΣΙ ΛΟΑ. 

 
ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΑΛΑΙΖΦΘΔΗ ΓΗΑ ΡΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΞΠΙΟΏΚΔ ΞΡΒΑΕΛΠ ΑΕΏΟΛΜΕΖΔΞ ΞΠΙΒΝΓΏΞΕΏΞ, ΏΜΛΞΟΛΗΔ ΟΔΞ ΜΝΛΟΏΞΔΞ ΞΒ ΠΜΛΔΦΕΛΠΞ 

ΒΟΏΕΝΛΠΞ ΖΏΕ ΜΏΝΏΗΏΐΔ ΒΓΓΝΏΦΔΞ ΜΝΛΘΒΞΔΞ ΞΠΙΒΝΓΏΞΕΏΞ ΏΜΛ ΛΟΑ.  

 

ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝΠ ΡΟΝΞΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ 

ΛΝΕΞΟΕΖΛΜΛΕΔΞΔ ΒΟΏΕΝΕΖΛΠ ΞΡΔΘΏΟΛΞ ΖΏΕ ΑΝΏΞΒΣΙ, ΞΠΙΏΙΟΔΞΒΕΞ ΖΏΕ ΒΜΕΖΛΕΙΣΙΕΏ ΟΣΙ 

ΒΟΏΕΝΣΙ ΓΕΏ ΟΔΙ ΛΝΓΏΙΣΞΔ ΟΣΙ ΑΝΏΞΒΣΙ, ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΟΔΞ ΜΛΝΒΕΏΞ ΠΗΛΜΛΕΔΞΔΞ ΖΏΕ ΗΔΔ 

ΏΙΏΓΖΏΕΣΙ ΏΜΛΦΏΞΒΣΙ ΖΏΕ ΑΕΛΝΘΣΟΕΖΣΙ ΒΙΒΝΓΒΕΣΙ, ΑΝΏΞΒΕΞ ΑΔΘΛΞΕΛΟΔΟΏΞ – ΒΙΔΘΒΝΣΞΔΞ – 

ΒΠΏΕΞΘΔΟΛΜΛΕΔΞΔΞ, ΞΠΙΒΝΓΏΞΕΏ ΘΒ ΒΚΣΟΒΝΕΖΛΠΞ ΒΚΒΕΑΕΖΒΠΘΒΙΛΠΞ ΞΠΙΒΝΓΏΟΒΞ ΖΏΕ ΦΛΝΒΕΞ ΓΕΏ 

ΟΔΙ ΠΗΛΜΛΕΔΞΔ ΟΛΠ ΞΡΒΑΕΛΠ. 
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Ζ ζηήξημε δελ θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ 
ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εηαίξσλ θαη θξαηψλ.» 

 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

30.000,00 9,38 0,27 

Γεκφζηα Γαπάλε 30.000,00 9,38 0,37 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

ΛΟΑ πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο: Ώλαπηπμηαθή Μάξλσλα (Ππληνλίζηξηα), Θεζζελίαο, 
Μειίνπ, Οξηρσλίδαο, Αξάκαο, Φιψξηλαο, ΏΖΛΘΘ-εινξείηεο, Αεκνζπλεηαηξηζηηθή Έβξνο, Λξγαληζκφο 

Ώλάπηπμεο Ζξήηεο, Αίθηπν Ξπλεξγαζίαο Αήκσλ 

 
 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, εθφζνλ θχξηνο 

ζηφρνο είλαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΛΟΑ. Ξηα πιαίζηα απηνχ ε ζπλέξγεηα σο πξνο ηηο δξάζεηο έγθεηηαη ζηελ ελεκέξσζε θαη 

ηελ εμσζηξέθεηα ηεο ΛΟΑ θαη ζηε δπλαηφηεηα απηήο λα ζπιιέγεη, λα νξγαλψλεη θαη λα αμηνπνηεί λέεο ηδέεο 

θαη θαιέο πξαθηηθέο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.     

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 

Ξπκκεηέρνπζεο Λ.Ο.Α.. Βηαίξνη πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ: Ώλαπηπμηαθή Μάξλσλα, Αίθηπν 
Ιήζσλ ΜΒ Ιήζσλ Ώηηηθήο, Ώλαπηπμηαθή Οξηρσλίδαο, Ώλαπηπμηαθή Οξηθάισλ, Ώλαπηπμηαθή Θεζζελίαο, 

Ώλαπηπμηαθή Μειίνπ, Ώλαπηπμηαθή Αξάκαο, Λξγαληζκφο Ώλάπηπμεο Ζξήηεο, ΏΖΛΘΘ-εινξείηεο, 

Βηαηξία Ώλάπηπμεο Ινηίνπ Δπείξνπ – Ώκβξαθηθνχ, Αεκνζπλεηαηξηζηηθή Έβξνο, Ώλαπηπμηαθή Δπείξνπ 

 
 

Ρίηινο Γξάζεο  
Πρέδην Γηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο: «Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 
ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ» 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.3.4. 

Λνκηθή Βάζε Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΒΒ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΒΒ) 1303/2013 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 

Ον παξφλ Ξρέδην αθνξά ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ, κε 
παξάιιεινπο ηξφπνπο εκπνξηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο.  

Λ ζρεδηαζκφο ηεο πξφηαζεο εκπιέθεη άκεζα ηνπο παξαθάησ θξίθνπο ηεο αιπζίδαο: 
 Ονπο ρξήζηεο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ, πνπ θαινχληαη λα ηνπνζεηνχλ ζε εηδηθνχ 

ηχπνπ θαη ρξψκαηνο αηνκηθέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζπιινγήο ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο κεηά ηελ ρξήζε ηνπο 

ζην ρσξάθη θαη ηελ απφζεζε ηεο ζαθνχιαο ζπιινγήο ζε εηδηθνχ ρξψκαηνο θάδνπο ηνπ ηνπηθνχ δήκνπ. 

 Ονπο Αήκνπο πνπ ηνπνζεηνχλ ηνπο εηδηθνχ ρξψκαηνο (κεγάινπο) θάδνπο ζπιινγήο ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία 

θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πεξηζπιινγή θαη ηελ κεηαθνξά ησλ αηνκηθψλ ζαθνπιψλ κε ηηο πιαζηηθέο 
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ζπζθεπαζίεο ζηα ηδησηηθά ηνπηθά θέληξα πξψηεο επεμεξγαζίαο ή απιψο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο θαη 

δηαινγήο. 
 Εδηψηεο επελδπηέο ή άιια επελδπηηθά ζρήκαηα νη νπνίνη ηδξχνπλ ηνπηθά θέληξα πξψηεο επεμεξγαζίαο (έλα 

αλά πεξηνρή). 

 Θεγάιν ηδηψηε επελδπηή ν νπνίνο αθνχ έρεη εμαζθαιίζεη ηελ πξψηε (αλαθπθιψζηκε) χιε ηδξχεη έλα 

θεληξηθφ – δεπηεξνβάζκην θεληξηθφ θέληξν ηειηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ. 

Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ 
Βιιεληθέο ΛΟΑ πνπ πινπνηνχλ Ο.Μ. CLLD/LEADER 2014-2020 ζηελ Βιιάδα ηφζν ζε πεδηλέο φζν θαη ζε 

νξεηλέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο είλαη αλεπηπγκέλνο ν πξσηνγελήο ηνκέαο. Μξνο ην παξφλ πξφζεζε  
ζπκκεηνρήο έρνπλ εθδειψζεη νη ΏΒΙΛΗ Ώ.Β, Οξηρσλίδα Ώ.Β., Μάξλσλαο Ώ.Β θαη ΖΒΙΏΖΏΜ Ώ.Β Ξπληνλίζηξηα 

Λ.Ο.Α ζα είλαη ε Β.Ώ.Μ Ώ.Β. 
Ρεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
Δ πεξηνρή παξέκβαζεο απνηειεί αγξνηηθή πεξηνρή κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα λα θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο. Αεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ απνηειεί ζεκαληηθφ 
παξάγνληα ππνβάζκηζεο ησλ εδαθψλ θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ζπλεπψο νδεγεί ζηε ζηαδηαθή 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηέρεη θαη απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο νπζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. 
Ξηα πιαίζηα απηνχ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ θιάδν, ε 

παξνχζα δξάζε ζπλδξάκεη ζηελ ελεκέξσζε θαη ηειηθά ζηελ αζθαιή ρξήζε θαη ηειηθή δηάζεζε απηψλ, γηα 

ηελ νξζή δηαρείξηζή ηνπο.  
 

Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Πρεδίνπ Ππλεξγαζίαο 
Ξξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε 

 - Μαξαγσγή πιηθνχ γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ ΛΟΑ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 - Βλαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ησλ εηαίξσλ γηα νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ δηαηνπηθνχ ζρεδίνπ 

Θπξίσο Φάζε 
Ώ. Αηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφο ζρεδίνπ 

- Αηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφο ηεο πινπνίεζεο ηνπ δηαηνπηθνχ ζρεδίνπ 
- Ξπκκεηνρή ζε ηξεηο ελδηάκεζεο ζπλαληήζεηο ησλ εηαίξσλ γηα παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ζρεδίνπ   

ΐ. Μξνβνιή θαη δηάρπζε απνηειεζκάησλ - Ώμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ 
- Αεκηνπξγία ηζηνρψξνπ ηνπ ζρεδίνπ ζην portal ηνπ ζπληνληζηή εηαίξνπ θαη δηαζχλδεζε κε ηα portal φισλ 

ησλ εηαίξσλ  

- Αεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ 
- Μαξαγσγή ηειενπηηθνχ ζπφη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αγξνηψλ 

- Αεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν 
Γ. Ώλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

- Βθπφλεζε κειέηεο θαζνξηζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

- Ώμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ 
- Αηελέξγεηα έξεπλαο εξσηεκαηνινγίσλ,  αμηνιφγεζεο νξζψλ πξαθηηθψλ,  θαηαγξαθή ρψξσλ αλεμέιεγθηεο 

δηάζεζε 
Α. Ζαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε εκπιεθνκέλσλ 

- Μαξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο αγξφηεο 
- Μαξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο παξαιήπηεο 

- Μαξαγσγή  πιηθνχ παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

- Ζαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε αγξνηψλ θαη παξαιεπηψλ 
Β. Βθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

- Μηινηηθή εθαξκνγή ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο 
- Ώμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

- Βθπφλεζε Business Plan επέλδπζεο αμηνπνίεζεο ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ 

Ξφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη) 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξρεδίνπ ζα εμαζθαιηζηνχλ ζπλεξγαζίεο σο εμήο: 

 - Θε ζηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε. Μξνβιέπεηαη ε 

απαζρφιεζε κε κεξηθή/πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε, αλάινγα κε ηελ πνξεία θαη ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο, 
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 - Θε ζηαζεξνχο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

 - Θε εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, φπνπ απαηηεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.  

 Σξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 

Οα ζηνηρεία ηνπ Ξρεδίνπ έρνπλ σο εμήο: 
Ώλακελφκελνο αξηζκφο εηαίξσλ: 5  

Ξπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο: 334.000,00€ γηα 5 εηαίξνπο  

Μξνυπνινγηζκφο  εηαίξνπ: ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ  Ώ.Β.: 35.000,00€  
Ξξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή (βξαρππξφζεζκα, 

καθξνπξφζεζκα) 
Οα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ζε πξψην βαζκφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ, ηα νπνία απνξξίπηνληαη ζε ΡΠΟΏ, ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ ζπζθεπαζίεο πνπ 
απνξξίπηνληαη ζε ξέκαηα θαη ρσξάθηα. Ξε δεχηεξν βαζκφ αθνξνχλ ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ζπιινγήο, δηαινγήο θαη 

αλαθχθισζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ. Θαθξνπξφζεζκα πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ αγξνηψλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα θαη ηνπ πδαηηθνχ 

δπλακηθνχ εηδηθφηεξα. 
Δλέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

 - Αηαδηθαζία αλαδήηεζεο εηαίξσλ. Βπηθνηλσλία (επηζηνιέο, e-mail) κε ηηο ΛΟΑ πνπ επέδεημαλ ελδηαθέξνλ 

ζπκκεηνρήο. 

 - Ώπνζηνιή πξφηαζεο θαη ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ ζε ππνςήθηνπο εηαίξνπο. 

 - Μαξαθνινχζεζε αληαπφθξηζεο. 

Ξξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 
Μξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ν παξαθάησ ηξφπνο εθαξκνγήο: 

- Λξηζκφο νκάδαο ζπληνληζκνχ. 

- Λξηζκφο ζπληειεζηψλ πινπνίεζεο γηα ηηο ηνπηθέο δξάζεηο θάζε εηαίξνπ θαζψο θαη γηα ηηο θεληξηθέο 

δξάζεηο. 
- Ώλαδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη 

θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ Ξρεδίνπ. 

- Αηαξθήο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ απφ ηνλ ζπληνληζηή εηαίξν. 

- Αηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νκάδαο ζπληνληζκνχ, δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά, κέζσ internet, γηα 

αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ιήςε αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. 
- Ώμηνιφγεζε παξαδνηέσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηεζεί. 

- Ώμηνιφγεζε ζπλνιηθήο πινπνίεζεο Ξρεδίνπ. 

Δ ζηήξημε δε θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εηαίξσλ θαη θξαηψλ.» 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο  
35.000,00 10,94 0,31 

Γεκφζηα Γαπάλε 35.000,00 10,94 0,43 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Ξπκκεηέρνπζεο ΛΟΑ: ΏΒΙΛΗ Ώ.Β, Οξηρσλίδα Ώ.Β., Μάξλσλαο Ώ.Β θαη ΖΒΙΏΖΏΜ Ώ.Β Ξπληνλίζηξηα Λ.Ο.Α ζα 

είλαη ε Β.Ώ.Μ Ώ.Β. 

 
 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.1.1.,19.2.1.2.,19.2.3.1.,19.2.4.5.,19.2.7.3. 
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Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

 ΒΜ 6a: «Βπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο». ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο.  

Δ Αξάζε δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο 
κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπλεξγαζία θνξέσλ, ζηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο θαη ηελ πηνζέηεζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ, ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.  

 
 
 

Ρίηινο Γξάζεο  
Γεχζεηο Διιήλσλ Δθιεθηέο ΗΗ: Διιεληθφο γαζηξνλνκηθφο πνιηηηζκφο - 

Πρέδην Γηαηνπηθήο Ππλεξγαζίαο  

Θσδηθφο Γξάζεο  19.3.5. 

Λνκηθή Βάζε 

Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΒΒ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΒΒ) 1303/2013θαη ε 
νδεγία 2014/24/ΒΒ πεξί ζχλαςεο Αεκφζησλ  Ξπκβάζεσλ Έξγσλ, Μξνκεζεηψλ 
θαη  
Ππεξεζηψλ 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 

Ώληηθείκελν ηνπ Ξρεδίνπ, ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ δηαηνπηθνχ Ξρεδίνπ «Γεχζεηο Βιιήλσλ Βθιεθηέο»,  
είλαη ε αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ γαζηξνλνκηθνχ πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ εθιεθηψλ γεχζεσλ ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη ζχγρξνλεο γαζηξνλνκίαο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο γαζηξνλνκηθήο 

παξάδνζεο ηεο Βιιάδνο, κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δηθηχσζεο. 
 

Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ 
Βηαίξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξνεγνχκελν Ξρέδην θαη λένη εηαίξνη απφ πεξηνρέο κε αμηφινγα 

αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα θαη ζεκαληηθέο ππνδνκέο γαζηξνλνκηθνχ πνιηηηζκνχ. 

 
Ρεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο  

Ώπφ ηελ κειέηε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Οξηρσλίδα Ώ.Β. πξνθχπηεη φηη 
νη ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο κεηαπνίεζεο πξνζθέξνπλ αξθεηά πξντφληα πςειήο αμίαο, ελψ ε ηνπηθή 

γαζηξνλνκία αληαλαθιά ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ησλ θαηνίθσλ ηεο, αιιά θαη 

ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. Ώπηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πεξηνρήο, δεκηνπξγνχλ έλα δπλακηθφ ζπλνιηθφ πξντφλ, ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θιάδνπο ππεξεζηψλ εζηίαζεο, θαηάιπζεο, κεηαπνίεζεο θ.ιπ.. 
Ον ζπλνιηθφ γαζηξνλνκηθφ θαη γαζηξνηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ηδηνηήησλ θάζε 

πεξηνρήο. Ζαη’ αλαινγία κε ηελ πεξηνρή ηεο Οξηρσλίδαο Ώ.Β., νη ππφινηπεο πεξηνρέο ησλ ππαξρφλησλ 
εηαίξσλ δηαζέηνπλ παξφκνηεο ηδηφηεηεο ζηελ παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε, ηε γαζηξνλνκία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Πρεδίνπ  
 

ΘΟΗΥΠ ΦΑΠΖ   
1. Γηεχξπλζε θαη αλάπηπμε Γηθηχνπ: Αξάζεηο δηεχξπλζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Αηθηχνπ Γ.Β.Β. 

2. Πρεδηαζκφο δξάζεσλ θαη ζπληνληζκφο πινπνίεζεο Έξγνπ: Ξρεδηαζκφο ηαπηφηεηαο πεξηνρψλ θαη 

ηνπηθψλ ζεζκψλ, Ξρεδηαζκφο δηαδηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη marketing, Ξρεδηαζκφο Ξήκαλζεο πεξηνρψλ θαη 
Ξπζηήκαηνο πξνβνιήο ησλ Βθιεθηψλ Γεχζεσλ, Ξρεδηαζκφο δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ franchise εθιεθηψλ 

γεχζεσλ, Λκάδα έξγνπ ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο, Ονπηθή 
δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε πινπνίεζεο απφ ηηο ΛΟΑ, Ξπλαληήζεηο εηαίξσλ.  

3. ινπνίεζε δξάζεσλ Γηθηχνπ: Ώλάπηπμε brand θαη δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ, Διεθηξνληθέο θαη 
δηαδηθηπαθέο ππνδνκέο, Πινπνίεζε marketing plan θαη νξγάλσζεο πξνβνιήο, Ξπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, 

Ξχζηεκα πξνβνιήο Γ.Β.Β. ζε ηνπξηζηηθέο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο, Ώλάδεημε ειιεληθνχ νίλνπ, 

νηλνπλεπκαησδψλ θαη γαζηξνλνκίαο, Ώλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ειηάο θαη ηνπ ειαηνιάδνπ, Βξγαζίεο 
δηαζχλδεζεο ηεο γλψζεο κε ηελ παξαγσγή, Ξρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ.  
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Ξφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο  

Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Ξηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, ζηαζεξνί εμσηεξηθνί 
ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα, εμεηδηθεπκέλνη εμσηεξηθνί Ξχκβνπινη, φπνπ απαηηεζεί. 

Σξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη: Ξπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο Ξρεδίνπ: 850.000,00€ 

(ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ ΏΒ 90.000,00 €). 
 

Ξξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή 
Βλίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηφλσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη 

ελζάξξπλζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δεκηνπξγψληαο παξάιιεια «ηαπηφηεηα - branding» γηα ην 

γεπζηηθφ ηδίσκα, κε ζηφρν ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο. 

 
Δλέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

Θειέηε θαη επεμεξγαζία ηνπ Ξρεδίνπ δξάζεο ηνπ Αηθηχνπ Αήκσλ Γ.Β.Β., ζχληαμε Ξρεδίνπ δηαηνπηθήο 
ζπλεξγαζίαο, απνζηνιή ηεο πξφηαζεο ζε ππνςήθηνπο εηαίξνπο θαη παξαιαβή έγγξαθεο πξφζεζεο 

ζπλεξγαζίαο απφ ΛΟΑ. 

 
Ξξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ 

Λξηζηηθνπνίεζε εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη δξάζεσλ, ζπλαληήζεηο θαη επηθνηλσλία ησλ εηαίξσλ γηα ην ζρέδην, 
αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ιήςε αλαγθαίσλ απνθάζεσλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, δξάζεηο 

δεκνζηφηεηαο – ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο, ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο 

θαη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξρεδίνπ. 
 

Ζ ζηήξημε δελ θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ 
ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εηαίξσλ θαη θξαηψλ.» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν - 
κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν Ρνπηθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

90.000,00 28,13 0,80 

Γεκφζηα Γαπάλε 90.000,00 28,13 1,10 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

ΛΟΑ πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο: Ώλαπηπμηαθή Μάξλσλα (Ππληνλίζηξηα), ΏραΎαο, 

ΐνξείνπ Μεινπνλλήζνπ, Αεκνζπλεηαηξηζηηθή Έβξνπ, Αίθηπν Ξπλεξγαζίαο Αήκσλ ΜΒ Ιήζσλ Ώηηηθήο, 
Απηηθήο Θαθεδνλίαο, Δπείξνπ, Θεζζαινλίθεο, Ζαβάιαο, Ζαξδίηζαο, Ζαζηνξηάο, Ζηιθίο, Ηάξηζαο, Ηήκλνπ, 

Θεζζελίαο, Μειίνπ, Οξηρσλίδαο, Οξηθάισλ, Φιψξηλαο, Φζησηηθήο, Φσθηθήο, Ραιθηδηθήο, Λιπκπίαο, Αίθηπν 
Αήκσλ ησλ Βθιεθηψλ Βιιεληθψλ Γεχζεσλ, Βηαηξεία Ονπηθήο Ώλάπηπμεο Ρίνπ 

 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.1,19.2.3.3,19.2.3.4,19.2.4.3,19.2.4.4,19.2.4.5,19.2.7.3, 19.3.1, 19.3.2,19.3.3 θαη 19.3.6 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 Αξάζεηο: «Βλίζρπζε ηεο γαζηξνλνκηθήο ηνπηθφηεηαο» θαη Μξνψζεζε θαη αλάδεημε ηνπηθήο 

γαζηξνλνκίαο», RIS 3 Μεξηθέξεηαο Ενλίσλ Ιήζσλ. 
Δ δξάζε ζπλάδεη κε ηηο δξάζεηο ησλ ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο θαη Ενλίσλ Ιήζσλ φπσο επίζεο θαη ηνπ 

ΒΜΏλΒΖ θαη νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ ησλ Μεξηθεξεηψλ.    
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Ρίηινο Γξάζεο  Ρν βηνινγηθφ ηξαπέδη ηεο Λνηηνδπηηθήο Διιάδαο ΗΗ 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.3.6 

Λνκηθή Βάζε Άξζξν 44§61 θαλ. (ΒΒ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΒΒ) 1303/2013 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππφ – δξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Ξηφρνο ηνπ δηαηνπηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε δηθηχσζε ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Απηηθήο Βιιάδαο κε ηνπο κεηαπνηεηέο αιιά θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 
Εδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε ζχλδεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ γαζηξνλνκία 

 Δ δξάζε ηεο δηθηχσζεο ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ  Ονπηθνχ Μξνγξάκκαηνο, αθνχ καδί κε ηελ 
πξνψζεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο ζα αλαδεηρζεί θαη γεσξγηθή παξαγσγή ηεο  πεξηνρήο σο βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο  ηαπηφηεηάο ηεο,  
Ον ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο αθνξά ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ πξνψζεζεο  θαη πξνβνιήο ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο, ζε ζπλέρεα ηνπ Αηαηνπηθνχ ζρεδίνπ  "ην 

βηνινγηθφ ηξαπέδη", πξνβάιινληαο ηελ πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ εζηθή δηάζηαζε, ελεκεξψλνληαο ηνπο 
θαηαλαισηέο θαη δεκηνπξγψληαο δηθηπψζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα κε ηνλ 

θιάδν ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. 
Λη ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

• Ζαηαγξαθή ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ  ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο θαη δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Αίθηπν  
• Ζαηαγξαθή  ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αεπηεξνγελή θαη Οξηηνγελή ηνκέα πνπ ζα εθθξάζνπλ ελδηαθέξνλ 

γηα ην πξφγξακκα  
• Έθδνζε εληχπνπ κε ηα πξντφληα ηνπ Αηθηχνπ  

• Ξπκκεηνρή ηνλ κειψλ ηνπ Αηθηχνπ ζε Ονπξηζηηθέο εθζέζεηο  
• Αεκηνπξγία Ξήκαηνο Μηζηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηνπ Αηθηχνπ  

• Αεκηνπξγία δηθηχνπ εζηηαηνξίσλ θαη μελνδνρείσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζην δίθηπν 
• Αεκηνπξγία θαλνληζκνχ ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο ηνπ Αηθηχνπ  

• εθπαίδεπζε, κέζσ workshop ησλ κειψλ ηνπ Αηθηχνπ γηα ηελ ρξήζε θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο ζήκαηνο 
ηνπ Αηθηχνπ  

• Αεκηνπξγία Εζηνζειίδαο ηνπ Αηθηχνπ κε ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηα Αηαζέζηκα πξντφληα ηνπ δηθηχνπ θαη 

ηηο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ απηψλ.  
• Ζαηαρψξεζε ηνπ εληχπνπ ηνπ Αηθηχνπ ζε εθεκεξίδα Μαλειιαδηθήο θπθινθνξίαο  

• Έξεπλα αγνξάο γηα ηελ δεκηνπξγία βηνινγηθψλ ιατθψλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο  
• Αεκηνπξγία aplication γηα Smartphone's γηα εληνπηζκφ απφ ηνλ ρξήζηε ησλ πιεζηέζηεξσλ  βηνινγηθψλ 

ιατθψλ ή ηνπ παξαγσγνχ γηα άκεζε πψιεζε ή γηα online παξαγγειίεο ησλ πξντφλησλ ηνπ Αηθηχνπ  

• Ονπξηζκφο ηξνθίκσλ. Βχξεζε θαη αλάδεημε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ πεξηνρσλ  θάζε λνκνχ σο ηνπξηζηηθφο 
πξννξηζκφο ηξνθίκσλ. (π.ρ. Φξάνπια , ξφδη , απγνηάξαρν )  

• ΑΔΘΕΛΠΝΓΕΏ VIDEO ΜΝΛΐΛΗΔΞ ΞΟΏ SOCIAL MEDIA ΘΒ ΟΏ ΜΝΛΤΛΙΟΏ , ΟΕΞ ΒΜΕΡΒΕΝΔΞΒΕΞ ΖΏΕ ΟΣΙ 

ΜΛΗΕΟΕΞΘΛ ΟΣΙ ΜΒΝΕΛΡΣΙ  

 

ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΔΛ ΓΛΑΚΔΗ ΔΡΑΗΟΥΛ 

Θε βάζε ηελ πξνεγνχκελε πινπνίεζε ηνπ Ξρεδίνπ ΐηνινγηθφ Οξαπέδη ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο, έρνπλ ήδε 
θαηαζέζεη ελδηαθέξνλ 6 Βζληθνί εηαίξνη. Ξπγθεθξηκέλα έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ νη: 

Ώηησιηθή Ώλαπηπμηαθή – ΏΒ Λ.Ο.Ώ., Ώλαπηπμηαθή Λιπκπίαο – Ώ.Ώ.Β Λ.Ο.Ώ., ΏραΎα Ώ.Β. – Ώ.Ώ.Β Λ.Ο.Ώ., 
Ώλαπηπμηαθή Ι. Δπείξνπ θαη Ώκβξαθηθνχ –Ώ Ώ.Β Λ.Ο.Ώ., Ώλαπηπμηαθή Θεζζελίαο – Ώ.Ώ.Β Λ.Ο.Ώ., Οξηρσλίδα 

Ώ.Β. – ΏΏΒ Λ.Ο.Ώ.  
Ονλ ζπληνληζκφ ζα αλαιάβεη ε Ώλαπηπμηαθή Λιπκπίαο ΏΒ ΛΟΏ 

Οα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εηαίξσλ είλαη: 

Ώ. Μαιηνί εηαίξνη: φζνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξνεγνχκελν Ξρέδην. 
ΐ. Ιένη εηαίξνη/ πεξηνρέο: 
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 Μεξηνρέο ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθή παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ  

 

Ρεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο ζηφρνπο 
ηεο ζηξαηεγηθήο 

Δ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Οξηρσλίδαο Ώ.Β. ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπηθά πξντφληα πνηφηεηαο. Μαξάιιεια 

ζχκθσλα θαη κε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ε δπλακηθή ηεο πεξηνρήο ζε θαιιηέξγεηα 
βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη ζπλερψο απμαλφκελε. Ξχκθσλα κε ηελ θχξηα ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζηφρν έρεη ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε 
ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη δεδνκέλνπ φηη ν παξαγσγηθφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο απνηειεί 

απνηχπσκα παξαδνζηαθήο θαηεχζπλζεο ε ζπκκεηνρή ζην δηαηνπηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, αλακέλεηαη λα ζπλδξάκεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  
 

ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΝ ΘΑ ΓΗΔΜΑΣΘΝΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Λη δξάζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ξρεδίνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

 Θπξίσο Φάζε  
Α. Πρεδηαζκφο πινπνίεζε δξάζεσλ θαη ζπληνληζκφο πινπνίεζεο Έξγνπ 

1. Ζαηαγξαθή ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ  ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο θαη δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Αίθηπν  

2. Ζαηαγξαθή  ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αεπηεξνγελή θαη Οξηηνγελή ηνκέα πνπ ζα εθθξάζνπλ ελδηαθέξνλ 

γηα ην πξφγξακκα  
3. Αηεξεχλεζε θαη ζρεδηαζκφο Αηθηχνπ  

4. Ξρεδηαζκφο θνηλνχ ζήκαηνο ηνπ Αηθηχνπ θαη δεκηνπξγία θαλνληζκνχ ρξήζεο ζήκαηνο   
5. Αηεξεχλεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ιατθψλ αγνξψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ    

6. Βχξεζε θαη αλάδεημε πεξηνρψλ  θάζε λνκνχ σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηξνθίκσλ 

7. Ξρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ ηνπ ζρεδίνπ κέζα απφ ηελ έθδνζε εληχπσλ 
ηελ δεκηνπξγία aplication γηα Smartphone's , Εζηνζειίδαο θαη video πξνβνιήο ζηα social media 

8. Λκάδα έξγνπ ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε πινπνίεζεο απφ ηηο Λ.Ο.Α. 
9. Ξπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νξγάλσλ δηαρείξηζεο ηνπ Ξρεδίνπ  

10. Ηνηπέο Αξάζεηο 
 

 

ΞΝΟΝΗ ΞΝ ΘΑ ΓΗΑΡΔΘΝΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ (ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ, 

ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ) 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξρεδίνπ ζα εμαζθαιηζηνχλ ζπλεξγαζίεο σο εμήο: 
 Θε ζηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα, κε εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, φπνπ απαηηεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε 

ησλ δξάζεσλ.  

 Σξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 
Οα ζηνηρεία ηνπ Ξρεδίνπ έρνπλ σο εμήο: 

Ώλακελφκελνο αξηζκφο εηαίξσλ: 6 
Μνζφ ζπκκεηνρήο ηεο Οξηρσλίδαο Ώ.Β..: 30.000,00 Βπξψ. 

 

 

ΞΟΝΠΓΝΘΥΚΔΛΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ (ΒΟΑΣΞΟΝΘΔΠΚΑ, 

ΚΑΘΟΝΞΟΝΘΔΠΚΑ) 

Δ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Ξρεδίνπ ζα ζπκβάιιεη: 
 Ξηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κε ηνπο ινηπνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

(θπξίσο ηνλ ηξηηνγελή) , ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, ησλ κεηαπνηεηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ.  
 Ξηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ κεηά απφ ηελ πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε κε 

ζήκα ηνπ Αηθηχνπ 
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 Ξηελ πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο  

 Ξηελ Ώλάδεημε πεξηνρψλ ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο σο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηξνθίκσλ 

 Ξηνλ Ζαζνξηζκφ ησλ βάζεσλ  γηα ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ έξγνπ (κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ) σο 

ζεκειηψδε δηαδηθαζία γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. 
 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΖΓΖ ΑΛΑΙΖΦΘΔΗ ΓΗΑ ΡΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 Ξχληαμε πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο, κε πεξηγξαθή θαη απνζαθήληζε δξάζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ Ξρεδίνπ 

ΑΟΞ. 
 Αηαδηθαζία αλαδήηεζεο εηαίξσλ. Βπηθνηλσλία (επηζηνιέο, e-mail) κε ηηο ΛΟΑ πνπ επέδεημαλ ελδηαθέξνλ 

ζπκκεηνρήο. 

 Ώπνζηνιή πξφηαζεο θαη ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ ζε ππνςήθηνπο εηαίξνπο. 

 Μαξαθνινχζεζε αληαπφθξηζεο. 

 

 

ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝΠ ΡΟΝΞΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Μξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ν παξαθάησ ηξφπνο εθαξκνγήο. 

 Λξηζκφο νκάδαο ζπληνληζκνχ. 

 Λξηζκφο ζπληειεζηψλ πινπνίεζεο γηα ηηο ηνπηθέο δξάζεηο θάζε εηαίξνπ θαζψο θαη γηα ηηο θνηλέο δξάζεηο. 

 Σξίκαλζε δηαγσληζηηθψλ θαη ινηπψλ ζεζκηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο 

ζπλεξγάηεο θαη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ Ξρεδίνπ. 
 Αηαξθήο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ απφ ηνλ ζπληνληζηή εηαίξν. 

 Αηαηνπηθέο  ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νκάδαο ζπληνληζκνχ, δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά, κέζσ internet, γηα 

αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ιήςε αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. 

 Ώμηνιφγεζε παξαδνηέσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηεζεί. 

 Ώμηνιφγεζε ζπλνιηθήο πινπνίεζεο Ξρεδίνπ. 

 

Θεκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

«Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εηαίξσλ θαη θξαηψλ.» 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

30.000,00 9,38 0,27 

Γεκφζηα Γαπάλε 30.000,00 9,38 0,37 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Ξπκκεηέρνπζεο ΛΟΑ πνπ πινπνηνχλ  Ο.Μ. CLLD/LEADER 2014-2020. Έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ νη: 
Ώηησιηθή Ώλαπηπμηαθή – ΏΒ Λ.Ο.Ώ., Ώλαπηπμηαθή Λιπκπίαο – ΏΏΒ Λ.Ο.Ώ., ΏραΎα Ώ.Β. – ΏΏΒ Λ.Ο.Ώ., 

Ώλαπηπμηαθή Ι. Δπείξνπ θαη Ώκβξαθηθνχ –Ώ ΏΒ Λ.Ο.Ώ., Ώλαπηπμηαθή Θεζζελίαο – ΏΏΒ Λ.Ο.Ώ., Οξηρσλίδα 

Ώ.Β. – ΏΏΒ Λ.Ο.Ώ. Ονλ ζπληνληζκφ ζα αλαιάβεη ε Ώλαπηπμηαθή Λιπκπίαο ΏΒ ΛΟΏ. 

 

 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Δ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ηηο δξάζεηο 

19.2.1.1.,19.2.1.2,19.2.3.1.,19.2.3.4.,19.2.3.3.,19.2.7.2.,19.2.4.3.,19.2.4.5.,19.2.7.3.,19.3.1.,19.3.3. 

Ππλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

  Αξάζεηο: «Βλίζρπζε ηεο γαζηξνλνκηθήο ηνπηθφηεηαο» θαη Μξνψζεζε θαη αλάδεημε ηνπηθήο 

γαζηξνλνκίαο», RIS 3 Μεξηθέξεηαο Ενλίσλ Ιήζσλ. 
Δ δξάζε ζπλάδεη κε ηηο δξάζεηο ησλ ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο θαη Ενλίσλ Ιήζσλ φπσο επίζεο θαη ηνπ ΒΜΏλΒΖ 
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θαη νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ησλ πξντφλησλ ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ ησλ Μεξηθεξεηψλ.    

 
 
 

Ρίηινο Γξάζεο  Πηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηελ εκςχρσζε ΝΡΓ 

Θσδηθφο Γξάζεο  19.4. 

Λνκηθή Βάζε  

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο 

Δ επηηάρπλζε κηαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή, θ.ιπ.) ζέηεη σο 

πξναπαηηνχκελν ηελ χπαξμε αλαγθαίσλ θαη ηθαλψλ δνκψλ ζηήξημεο.  

Δ Βηαηξεία, δηαζέηεη αμηφινγε ζηειέρσζε κε πνιπεηή εκπεηξία, δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, πνπ απνηππψλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε θαηά ην πξφηππν ΒΗΛΟ EN ISO 

9001:2008 ην νπνίν ειέγρεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο απνηππψζεθαλ αλάγθεο 
αλαλέσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη αλάγθε γηα αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο, ζπλεξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο, ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηαξθνχο 

ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο, ψζηε λα κεηαθεξζεί απηή ε ηερλνγλσζία, επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ 
θνξέσλ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θαη 

πεξηνξηζκέλν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλελλφεζεο. Οέινο, ζηηο αλάγθεο 
θαηαγξάθεηαη θαη ε αλάγθε εμεηδίθεπζεο δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, βάζεη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

πηνζεηείηαη θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο 
θαη ησλ δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηνπ νξάκαηνο ηεο βηψζηκεο αιηείαο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο 

Οξηρσλίδα Ώ.Β.      

Δ δξάζε αθνξά ζηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο Λ.Ο.Α., γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο  αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο  

Μεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ: ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο, πάγηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο, ελέξγεηεο εκςχρσζεο, θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο 

(εθπφλεζε κειεηψλ, ελέξγεηεο επηκφξθσζεο, απηφ-αμηνιφγεζε). 

 
Λη θαηεγνξίεο δαπαλψλ εθηηκψληαη σο εμήο:   

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ: 924.000,00 € 
Θε βάζε ην νξγαλφγξακκα πνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζην Φάθειν Ώ πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε 8 ή 9  αηφκσλ 

ΜΒ ή ΟΒ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ (φπσο πνιηηηθψλ κεραληθψλ, νηθνλνκνιφγσλ, γεσηερληθψλ, λνκηθψλ 

δηνηθεηηθψλ, ινγηζηή θ.ά.) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.  
Ώλαιπηηθφηεξα πξνβιέπνληαη: 

1) Θία (1) ζέζε Γεληθνχ Αηεπζπληή  ηεο εηαηξείαο- ζπληνληζηή ηνπ Ονπηθνχ Μξνγξάκκαηνο  κε δηάζεζε 
απφ ηνλ Αήκν Ώγξηλίνπ. 

2) Θία (1) ζέζε Ληθνλνκνιφγνπ κέινπο νκάδαο έξγνπ κε δηάζεζε απφ ηνλ Αήκν Ώγξηλίνπ. 
3) Αχν (2) ζέζεηο Οερληθνχ/ Θεραληθνχ ζην Οκήκα Οερληθήο Ππνζηήξημεο Μαξαθνινχζεζεο, κε 

ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 

4) Θία (1) ζέζε Ηνγηζηή ζην Οκήκα Ηνγηζηεξίνπ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ . 
5) Θία (1) ζέζε Γξακκαηέσο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

6) Θηα (1) ζέζε γεσηερληθνχ (θαηά πξνηίκεζε γεσπφλνπ) κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ε νπνία ζα 
θαιπθζεί κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππφ- δηακφξθσζε ΠΏ ηνπ 19.4., νινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία 

πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο  αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 1εο πξφζθιεζεο ηεο ΛΟΑ ζην 

πιαίζην ηνπ ππφ- κέηξνπ 19.2.. 
7) Θία (1) ζέζε επηζηήκνλα , εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα δηακνξθσζεί γηα ηελ 

ππνζηήξημε δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Αηαηνπηθέο – Αηαθξαηηθέο 
ζπλεξγαζίεο, κε ηελ αληαιιαγή θαηλνηνκίαο θαζψο θαη κε ηηο δξάζεηο αιηείαο.    

Βμσηεξηθνί ζχκβνπινη: 
1) Θία (1) ζέζε Ινκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ινκηθνχ Οκήκαηνο ηεο εηαηξείαο 
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Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο: 176.400,00 €  

Θέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δαπαλψλ θαιχπηνληαη δαπάλεο ηεο Λ.Ο.Α. φπσο: κεηαθηλήζεηο, 
ζπληήξεζε – βειηίσζε γξαθείσλ εηαηξείαο, γξαθηθή χιε, έμνδα δεκνζηεχζεσλ θαη άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.  

 
Ξάγηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο: 33.600,00 € 

Μξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο νκαιήο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ε ΛΟΑ ζα 
πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε – βειηίσζε κέξνπο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ (πξνκήζεηα Δ/Π, θσηνηππηθψλ 

θαη εθηππσηψλ, εηδηθνχ Δ/Π εμππεξέηεζεο θαη πξνζηαζίαο αξρείσλ γηα αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζηψλ, 

απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ web–site ηεο εηαηξείαο), θιπ. 
 

Δλέξγεηεο εκςχρσζεο: 63.000,00 € (ην 5% ηνπ Ξ/) 
Βπηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ελεξγεηψλ-εθδειψζεσλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ εκςχρσζε ησλ δπλεηηθψλ 

δηθαηνχρσλ ψζηε λα ππάξμεη ν κέγηζηνο δπλαηφο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλνληαη απφ ην 
ηνπηθφ πξφγξακκα. Μξνηείλνληαη ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο - επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ: αλαβάζκηζε ηζηνζειίδαο θαη θαζεκεξηλή αλάξηεζε πιεξνθνξίαο, θνηλσληθά δίθηπα, 

θπιιάδηα, εθδφζεηο, δεκνζηεχζεηο δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ -ζπλαληήζεσλ, αλαβάζκηζε 
ηζηνζειίδαο. 

Βηδηθφ βάξνο ζα δνζεί α) ζηελ ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ, δνκψλ θαη ππεξεζηψλ, 
εληζρχνληαο ηε δπλακηθή ηνπο σο «πνιιαπιαζηαζηέο» ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη β) ζηελ ελεκέξσζε 

εηδηθψλ νκάδσλ – ζηφρσλ φπσο λένη, γπλαίθεο θα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα επηδησρζεί λα γίλνπλ ζπλαληήζεηο, ζπζθέςεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ φιεο νη 
δπλαηφηεηεο-επθαηξίεο  πνπ δίλνληαη απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα. 

Λη αλσηέξσ ελέξγεηεο ζρεδηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 

πνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο:  
 

Δλέξγεηεο Δπηκφξθσζεο: Μξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα εξγαζηεξίσλ επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο ΛΟΑ 

αιιά θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. 
κέιε ηνπ Βπηπέδνπ Ηήςεο Ώπνθάζεσλ), κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζή ηνπο ζηελ πινπνίεζε 

ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 
Βλδεηθηηθά, πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή επηκφξθσζεο ζηα εμήο ζεκαηηθά αληηθείκελα: 

 Ζξαηηθέο Βληζρχζεηο – Ζαηάξηηζε ζε ζέκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΜΞΖΒ  

 Θεζκηθφ θαη Μξνγξακκαηηθφ Μιαίζην 2014-2020, ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ζε ζέκαηα Ζνηλνχ Μιαηζίνπ Μαξαθνινχζεζεο θαη Ώμηνιφγεζεο (ΖΜΜΏ)  ζην πιαίζην 

ηνπ ΒΓΟΏΏ,  
 Θεζνδνινγία Ώμηνιφγεζεο & Ώπηφ-αμηνιφγεζεο  

 Θέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο έξγσλ θαη πξνζσπηθνχ  

 Οερλνινγηθέο Βθαξκνγέο ζηελ νξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Έξγσλ  

 Ξρεδηαζκφο θαη σξίκαλζε έξγσλ-Πινπνίεζε έξγσλ κέζσ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  

 

Δλέξγεηεο Απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο ΝΡΓ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο:   
Ξην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο, πξνβιέπνληαη δξάζεηο απηφ-αμηνιφγεζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ε απνηίκεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ – ζρεδηαζκνχ – πινπνίεζεο θαη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ΛΟΑ. Δ 
απηφ-αμηνιφγεζε απνηειεί κία εζσηεξηθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλερή βάζε κε ζηφρν ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη κε 

πξνγξακκαηηζκφ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο νκάδαο κε δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
έξγνπ ηεο ΛΟΑ.  

 
Κειέηεο: 63.000,00 €   

1) Θειέηε εμεηδίθεπζεο ηεο ζχκβαζεο κε ην Μαλεπηζηήκην ζχκθσλα κε ην ζπλαθζέλ Ξχκθσλν 

Ξπλεξγαζίαο  
2) Βκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηε Αεκηνπξγία πξνηχπνπ ηρλειαζηκφηεηαο ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ 

πιψλ ζε ηειηθά κεηαπνηεκέλα πξντφληα. 
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3) Θειέηε γηα ηελ αλάδεημε κηαο εληαίαο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο 
4) Βκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ  πξνβνιή πξνψζεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (ζαιάζζηνο, πεξηεγεηηθφο, πεξηπαηεηηθφο, θ.ιπ.) ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

Δ έληαζε ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη ζε 100%. 

 

 

Σξεκαηνδνηηθά Πηνηρεία 

 Ξνζφ (€) Ξνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν - κέηξνπ 

Ξνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

19.4.1 : Ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

924.000,00 73,33 8,22 

Γεκφζηα Γαπάλε 924.000,00 73,33 11,27 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

19.4.2 : Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

176.400,00 14,00 1,57 

Γεκφζηα Γαπάλε 176.400,00 14,00 2,15 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

19.4.3 : Ξάγηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

33.600,00 2,67 0,30 

Γεκφζηα Γαπάλε 33.600,00 2,67 0,41 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

19.4.4 : Δλέξγεηεο εκςχρσζεο 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

63.000,00 5,00 0,56 

Γεκφζηα Γαπάλε 63.000,00 5,00 0,77 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

19.4.5 : πνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο (εθπφλεζεο κειεηψλ, ελέξγεηεο επηκφξθσζεο, απηφ-

αμηνιφγεζε) 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

63.000,00 5,00 0,56 

Γεκφζηα Γαπάλε 63.000,00 5,00 0,77 

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00 0,00 0,00 

 

Ππλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο  

1.260.000,00   

Γεκφζηα Γαπάλε 1.260.000,00   

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή 0,00   

Ξεξηνρή Δθαξκνγήο 

Ον ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο   

Γηθαηνχρνη 

Λ.Ο.Α. Οξηρσλίδα Ώ.Β. 

 
 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ππάξρεη ζπλέξγεηα κε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ππλέξγεηα/ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  
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Δ ιεηηνπξγία ηεο Λ.Ο.Α. ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηελ επηηπρία φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ 

πεξηνρή. Βηδηθφηεξα εμππεξεηεί ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο πεξηφδνπ 2014-
2020 πνπ απνηεινχλ νη Λινθιεξσκέλεο Ρσξηθέο Βπελδχζεηο, αθνχ ζε απηέο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Ονπηθή 

Ώλάπηπμε κε Μξσηνβνπιία Ονπηθψλ Ζνηλνηήησλ, πνπ ππεξεηνχλ νη Λ.Ο.Α.. 

 

4.4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΚΔΡΑΜ ΡΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ 
ΡΝΞΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ (ΔΓΡΑΑ Ζ/ ΘΑΗ ΔΡΘΑ) 

ιεο νη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο άκεζα ή έκκεζα, ζηεξίδνπλ ηελ θεληξηθή 
ζεκαηηθή θαηεχζπλζε «Ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  θαη ε αλάδεημε ηεο 

ηνπηθήο ηαπηφηεηαο». Μαξάιιεια νη δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνληαη απφ επηιεγκέλεο δξάζεηο, επηιέρζεθαλ ππνβνεζεηηθά ηεο θεληξηθήο ζεκαηηθήο 
θαηεχζπλζεο. 

Δ θεληξηθή ζεκαηηθή θαηεχζπλζε αθνξά ζηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην 
δεπηεξνγελή, ζηνλ ηξηηνγελή θαη έκκεζα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Λη θεληξηθνί ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζηνρεχεη ην ηνπηθφ πξφγξακκα είλαη ε κεηαπνίεζε θαη ν ηνπξηζκφο. 
Θε κνριφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηήξημε απηψλ ησλ δχν ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζπλεξγαηηθά 

αλαπηχζζνληαη θαη νη ππφινηπνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγψληαο ηνπηθή πξνζηηζέκελε 

αμία. Δ θεληξηθή ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ζηεξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνλ δξάζεσλ.  

Σο θνηλφο παξαλνκαζηήο ηεο αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία 

θαη ε αλάδεημε κηαο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ζηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Δ 
ηνπηθή ηαπηφηεηα δηεπθνιχλεη ζην ρηίζηκν ελφο πξντφληνο κε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία. 

Λη δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο κε ηηο ππνζηεξηδφκελεο δξάζεηο θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο θεληξηθήο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Λη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεπηεξεχνπζεο 

ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαινχληαη λα: ζπληνλίζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο κεηαμχ ηνπο,  
λα εηζάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,  λα 

ελζαξξχλνπλ ηα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα βειηηψζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ 
θνηλσληθέο θαη δεκφζηεο ππνδνκέο, λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, λα 

ζηεξίμνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη λα δψζνπλ κηα ηνπηθή ιχζε ζην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. 

Μέξαλ απφ ηελ ζπλνρή πνπ παξνπζηάδνπλ νη δξάζεηο κε ηηο δεπηεξεχνπζεο θαη ηελ θεληξηθή 
θαηεχζπλζε, απηέο αιιεινζπκπιεξψλνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε 

δξάζε «Ξηήξημεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 
ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν» ζπκπιεξψλεη φιεο ηηο δξάζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Βπίζεο νη δξάζεηο «Ππνδνκέο γηα ηε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο» 

θαη «Ξηήξημε (δεκηνπξγία/ βειηίσζε) ππεξεζηψλ θαζψο θαη ππνδνκψλ αλαςπρήο θαη 
πνιηηηζκνχ (επηζθέςηκνη ρψξνη, δηαδξνκέο θ.ιπ.)» νη νπνίεο είλαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη 

δεκηνπξγνχλ ππνδνκέο αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε ηηο δξάζεηο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ 
ηνπξηζκνχ. ια ηα ζρέδηα ζπλεξγαζίαο ζηεξίδνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ώλαιπηηθά, ε αιιειεπίδξαζε ησλ δξάζεσλ παξνπζηάζηεθαλ ζηα ηερληθά 
δειηία. Ξηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ε αιιειεπίδξαζε ησλ δξάζεσλ 

θαζψο θαη ησλ ζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, ζεκεηψλνληαο πσο ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θχξηα ζεκαηηθή θαηεχζπλζε. 
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Ξίλαθαο 8: Αιιειεπίδξαζε δξάζεσλ θαη ζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεηο/πνδξάζεηο ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Αιιειεπίδξαζε 
Γξάζεσλ 

Γεπηεξεχνπζεο 
Θεκαηηθέο 

θαηεπζχλζεηο 
βάζεη Ρνπηθήο 
Πηξαηεγηθήο 

Λέεο Θεκαηηθέο 
θαηεπζχλζεηο 

19.2.1.1 Θεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο 
ζην γεσξγηθφ θαη δαζηθφ ηνκέα 

19.2.3.1 Ώ2, Ώ3, Ώ4 

ΐειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
αιπζίδαο αμίαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

19.2.1.2 Θεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο 
ζε ΘΘΒ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

19.2.3.1 Ώ2, Ώ3, Ώ4 

ΐειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
αιπζίδαο αμίαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

19.2.2.3 Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 
ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

19.2.3.1, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.3, 
19.2.7.3, 19.3.1, 
19.3.5, 19.3.6 

Ώ1, Ώ2, ΐ1 

ΐειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη 
ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο 

19.2.2.4 Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο 
ηεο βηνηερλίαο, νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, 
παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη 
ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

19.2.3.1, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.3, 
19.2.7.3, 19.3.1, 
19.3.5, 19.3.6 

Ώ1, Ώ2, ΐ1 
Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε 
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

19.2.2.5 Βλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, 
ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θ.ι.π) 
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

19.2.3.1, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.3, 
19.2.7.3, 19.3.1, 
19.3.5, 19.3.6 

Ώ1, Ώ2, ΐ1 
Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε 
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

19.2.2.6 Βλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο 

θαη πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

19.2.1., 19.2.1.2, 

19.2.3.1, 19.2.3.3, 
19.2.3.4, 19.2.3.5, 
19.2.7.2, 19.2.7.3, 
19.3.5, 19.3.6 

Ώ2 

ΐειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
αιπζίδαο αμίαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

19.2.3.1 Λξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο , 
εκπνξίαο θαη /ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ 
πξνηφλησλ κε απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξνηφλ κε 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

19.2.2.6 Ώ2 

ΐειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
αιπζίδαο αμίαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

19.2.3.3 Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 
επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

19.2.3.1, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.3, 
19.2.7.3, 19.3.1, 
19.3.5, 19.3.6 

Ώ1, Ώ2, ΐ1 

ΐειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη 
ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο 

19.2.3.4 Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 
επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
βηνηερλίαο,νηθνηερλίαο,ρεηξνηερλίαο,παξαγσγήο 
εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε,θαη ηνπ 
εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

19.2.3.1, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.3, 
19.2.7.3, 19.3.1, 
19.3.5, 19.3.6 

Ώ1, Ώ2, ΐ1 
Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε 
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

19.2.3.5 Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο 
επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ(παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη 
αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θ.ι.π) κε 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

19.2.3.1, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.3, 
19.2.7.3, 19.3.1, 
19.3.5, 19.3.6 

Ώ1, Ώ2, ΐ1 
Αηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε 
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 
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Γξάζεηο/πνδξάζεηο ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Αιιειεπίδξαζε 
Γξάζεσλ 

Γεπηεξεχνπζεο 
Θεκαηηθέο 

θαηεπζχλζεηο 
βάζεη Ρνπηθήο 
Πηξαηεγηθήο 

Λέεο Θεκαηηθέο 
θαηεπζχλζεηο 

19.2.4.1Ξηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο 
θιίκαθαο (π.ρ. χδξεπζε, απνρέηεπζε, θ.ιπ.), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα 

Ον ζχλνιν ησλ 
Αξάζεσλ 

ΐ1, ΐ2 
ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο 
ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

19.2.4.2 Ξηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε 
ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα 
ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ 
ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί, 
αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ιπ.) 

19.2.3.3, 19.2.3.4, 
19.2.3.5, 19.2.4.1, 
19.2.4.3, 19.2.4.4, 
19.2.4.5 

ΐ1 
ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο 
ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

19.2.4.3 Ξηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα 

ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο , 
αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ , 
ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο 
ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ ζεκάλζεηο , 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη , πξνβνιή πξνψζεζε 
πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.ι.π) 

19.2.3.1, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.5, 
19.2.7.4, 19.3.1, 
19.3.3, 19.3.6, 
19.3.7 

Ώ1, ΐ1 
ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο 
ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

19.2.4.4 Βλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

19.2.3.3, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.5, 
19.2.4.3, 19.3.2-
19.3.8 

Ώ1, ΐ1 
ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο 
ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

19.2.4.5 Ξηήξημε γηα κειέηεο,ππεξεζίεο θαη 
επελδχζεηο,πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
πνιηηηζκφ,κε ηε δηαηήξεζε,απνθαηάζηαζε θαη 
αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 
θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ,ησλ αγξνηηθψλ 
ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή 
αμία,θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
πνιηηηζηηθψλ/ζπλεδξηαθψλ 
θέληξσλ,κνπζείσλ,πνιηηηζηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ-κχινη, γεθχξηα 
θ.ι.π)(κειέηε γηα ηελ ιίκλε) 

19.2.3.3, 19.2.2.6, 
19.2.3.6, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.4, 

19.2.4.3, 19.3.2-
19.3.8 

Ώ1, Ώ2, Ώ4, ΐ1, 
ΐ2 θαη ΐ3 

ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο 

ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

19.2.7.2 Ώλάπηπμε λέσλ πξνηφλησλ , 
πξαθηηθψλ , δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ 
ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο. 

Ον ζχλνιν ησλ 
Αξάζεσλ 

Ώ1, Ώ2, Ώ3 θαη 
Ώ4 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 
ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

19.2.7.3 Ξπλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ 
εξγαζίαο θαη ηελ θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ 
θαη πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη /ή 
ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

Ον ζχλνιν ησλ 
Αξάζεσλ 

Ώ1, Ώ2, Ώ4 θαη 
ΐ2 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 
ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

19.2.7.4 Ζνηλή δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε 
ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο θιίκαηνο ή 

ηελ πξνζαξκνγή ζε απηή. 

19.2.1.1, 19.2.1.2, 
19.2.4.5 

Ώ1, Ώ3, Ώ4, ΐ1 
θαη ΐ2 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 
ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

19.2.7.8 Ζνηλέο πξνζεγγίζεηο ζε φηη αθνξά ηα 
πεξηβαιινληηθά έξγα θαη ηηο ηξέρνπζεο 
πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνηειεζκαηηθήο 
δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ηεο ρξήζεο 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηάο θαη ηεο 
δηαηήξεζεο ησλ γεσξγηθψλ ηνπίσλ. 

19.2.1.1, 19.2.1.2, 
19.2.4.5 

Ώ1, Ώ3, Ώ4, ΐ1 
θαη ΐ2 

Βλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 
ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

19.3.1 Ώλάπηπμε δηθηχνπ πνδειαηηθνχ 
ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

19.2.3.4, 19.2.4.1, 
19.2.4.2, 19.2.4.3, 
19.2.4.4, 19.2.4.5 

Ώ1, Ώ4, ΐ1, ΐ2 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη 
ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ 
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Γξάζεηο/πνδξάζεηο ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Αιιειεπίδξαζε 
Γξάζεσλ 

Γεπηεξεχνπζεο 
Θεκαηηθέο 

θαηεπζχλζεηο 
βάζεη Ρνπηθήο 
Πηξαηεγηθήο 

Λέεο Θεκαηηθέο 
θαηεπζχλζεηο 

19.3.2 Αίθηπν ηερλεηψλ ιηκλψλ Ζεληξηθήο 
θαη Δπεηξσηηθήο Βιιάδαο 
 

19.2.3.3, 19.2.4.3, 
19.2.4.4, 19.2.4.5 

Ώ1, Ώ3, Ώ4, ΐ1 
θαη ΐ2 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη 
ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

19.3.3 Βλψλνληαο ηνπο δπλακηθνχο ησλ 
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

Ον ζχλνιν ησλ 
Αξάζεσλ 

Ώ1, Ώ2, Ώ3 θαη 
Ώ4 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη 
ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

19.3.4 Λινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 
ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ - πιαζηηθψλ 
γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

19.2.1.1, 19.2.1.2, 
19.2.3.1, 19.2.4.5, 
19.2.7.3 

Ώ1, Ώ2, Ώ3, Ώ4, 
ΐ1 θαη ΐ2 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη 
ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

19.3.5 Γεχζεηο Βιιήλσλ Βθιεθηέο ΕΕ 

19.2.3.1, 19.2.3.4, 
19.2.3.3, 19.2.4.3, 
19.2.4.4,  
19.2.4.5, 19.2.7.3, 
19.3.1, 19.3.2 , 
19.3.3, 19.3.6 

Ώ1, Ώ2, Ώ4 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη 
ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

19.3.6 Ον βηνινγηθφ ηξαπέδη ηεο 
Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο ΕΕ 

19.2.1.1, 19.2.1.2, 
19.2.3.1, 19.2.3.4, 
19.2.3.3, 19.2.7.2, 
19.2.4.3, 19.2.4.5, 
19.2.7.3, 19.3.1, 
19.3.3 

Ώ2, Ώ4 

Μξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη 
ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

 

 

4.5. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΙΝΗΞΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΠΡΖΛ 
ΔΟΡΔΟΖ ΞΔΟΗΝΣΖ 

Έλα ηνπηθφ πξφγξακκα CLLD δελ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη φιεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο κηαο 
πεξηνρήο. Ον ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο αιιά ην ΜΒΜ Ενλίσλ Ιήζσλ έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ 

κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπο, ζε πνζνηηθά κεγέζε θπξίσο, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ώπηφ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηηο παξεκβάζεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 
ραξαθηήξα.  

πσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα Οερληθά Αειηία ησλ Αξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη 
πξνηεηλφκελεο δξάζεηο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο κε ηηο δξάζεηο θπξίσο ηνπ ΜΒΜ Απηηθήο 

Βιιάδνο 2014-2020, ηνπ ΜΒΜ Ενλίσλ Ιήζσλ αιιά θαη ηεο RIS 3, ησλ αληίζηνηρσλ ΜΒΜ. 

Αξάζεηο ηνπ ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδνο θαη Ενλίσλ Ιήζσλ φπσο «Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ 
Απλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Ζνηλσληθήο Έληαμεο θαη Ζαηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ» ΜΒΜ Απηηθήο Βιιάδαο 2014 – 2020, «Μξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο 
απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ» ΒΞΜΏ 2014 – 2020, 

«Ππνζηήξημε εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο», 
RIS 3, Απηηθήο Βιιάδαο θαη Λκάδα Αξάζεσλ «Βλίζρπζε δεμηνηήησλ θαη απαζρφιεζεο ζηνπο 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηεο» RIS 3 Ενλίσλ Ιήζσλ ζπλδένληαη κε ηε δξάζε 19.2.1 ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

Ώλαιπηηθά νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ απνηππψζεθαλ ζηα ηερληθά δειηία. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ ΞΙΑΛΝ 

Ξίλαθαο 9 : Ππγθεληξσηηθφο ρξεκαηνδνηηθφο πίλαθαο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 
 

ΡΗΡΙΝΠ ΞΝΚΔΡΟΝ 
ΘΥΓΗΘ

ΝΠ 
ΠΛ. 

ΘΝΠΡΝΠ 
ΓΖΚ. ΓΑΞ. 

ΘΝΗΛ. 
ΠΚΚ. 

ΔΘΛ. 
ΠΚΚ. 

ΗΓΗΥΡ. 
ΠΚΚ. 

ΚΔΡΟΝ 19 «ΡΝΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΚE ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΑ ΡΝΞΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ (CLLD) – LEADER» ΞΑΑ 2014 -
2020 

Ξηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ζηξαηεγηθήο ηεο ηνπηθήο 
αλάπηπμεο 

19.1 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Ξηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ 
ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο 
αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία 
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 
(CLLD/LEADER) 

19.2 7.415.983€ 4.720.000€ 4.248.000€ 472.000€ 2.695.983€ 

Ξηήξημε γηα ηελ πξνπαξαζθεπή 
θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο (δηαθξαηηθή θαη 
δηαηνπηθή) 

19.3 320.000€ 320.000€ 288.000€ 32.000€ 0€ 

Ξηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο θαη ηελ εκςχρσζε 

19.4 1.260.000€ 1.260.000€ 1.134.000€ 126.000€ 0€ 

ΠΛΝΙΝ ΚΔΡΟΝ 19 ΞΑΑ 
2014 -2020 

  8.995.983€ 6.300.000€ 5.670.000€ 630.000€ 2.695.983€ 

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ 4 «ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΝΣΖΠ» ΔΞΑΙΘ 2014 - 2020 

Ξηήξημε γηα Μξνπαξαζθεπή 4.1 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Βθαξκνγή Ονπηθήο Ώλάπηπμεο  
κε ηελ Μξσηνβνπιία ησλ 
Ονπηθψλ Ζνηλνηήησλ 

4.2 1.754.333€ 1.406.000€ 1.195.100€ 210.900€ 348.333€ 

Αξαζηεξηφηεηεο Ξπλεξγαζίαο 4.3 19.000€ 19.000€ 16.150€ 2.850€ 0€ 

Ααπάλεο Ηεηηνπξγίαο θαη 
Ξπληνληζκφο 

4.4 475.000€ 475.000€ 403.750€ 71.250€ 0 € 

ΠΛΝΙΝ ΔΞΑΙΘ 2014 -
2020 

  2.248.333€ 1.900.000€ 1.615.000€ 285.000€ 348.333€ 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ   11.244.316€ 8.200.000€ 7.285.000€ 915.000€ 3.044.316€ 
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Ξίλαθαο 10 : Σξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα 

 
  ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΚΔΡΟΝ 19 ΞΑΑ 2014-
2020 

19.1 19.2 19.3 19.4 

Ππλνιηθφ θφζηνο 
πνκέηξνπ 

0 € 7.415.983 € 320.000 € 1.260.000 € 

Μνζνζηφ % ζπλ. θφζηνπο 
Ππνκέηξνπ επί ηνπ ζπλ. 
θφζηνπο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο 

0,00% 65,95% 2,85% 11,21% 

Γεκφζηα Γαπάλε 
πνκέηξνπ 

0 € 4.720.000 € 320.000 € 1.260.000 € 

Μνζνζηφ % δεκφζηαο 
δαπάλεο ππνκέηξνπ επί 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο 
ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο 

0,00% 57,56% 3,90% 15,37% 

Θνηλνηηθή Ππκκεηνρή 
πνκέηξνπ 

0 € 4.248.000 € 288.000 € 1.134.000 € 

Μνζνζηφ % Ζνηλνηηθήο 
Ξπκκεηνρήο Ππνκέηξνπ επί 
ηεο Ζνηλνηηθήο Ξπκκεηνρήο 
ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο 

0,00% 58,31% 3,95% 15,57% 

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ 4 
ΔΞΑΙΘ 2014 - 2020 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Ππλνιηθφ θφζηνο 
Κέηξνπ 

0 € 1.754.333 € 19.000 € 475.000 € 

Μνζνζηφ % ζπλ. θφζηνπο 
Ππνκέηξνπ επί ηνπ ζπλ. 
θφζηνπο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο 

0,00% 15,60% 0,17% 4,22% 

Γεκφζηα Γαπάλε 
Κέηξνπ 

0 € 1.406.000 € 19.000 € 475.000 € 

Μνζνζηφ % δεκφζηαο 
δαπάλεο ππνκέηξνπ επί 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο 
ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο 

0,00% 17,15% 0,23% 5,79% 

Θνηλνηηθή Ππκκεηνρή 
Κέηξνπ 

0 € 1.195.100 € 16.150 € 403.750 € 

Μνζνζηφ % Ζνηλνηηθήο 
Ξπκκεηνρήο Ππνκέηξνπ επί 

ηεο Ζνηλνηηθήο Ξπκκεηνρήο 
ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο 

0,00% 16,405% 0,22% 5,54% 
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Ξίλαθαο 11: Ππγθεληξσηηθφο ρξεκαηνδνηηθφο πίλαθαο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο αλά έηνο (εηήζηα δεκφζηα δαπάλε) 
 

ΡΗΡΙΝΠ ΞΝΚΔΡΟΝ 
ΘΥΓΗ
ΘΝΠ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΔΡΟΝ ΞΑΑ 2014-2020 

Ξηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ζηξαηεγηθήο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

19.1 - - - - - - - - - 

Ξηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε 
πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 
(CLLD/LEADER) 

19.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
1.250.000,00 

€ 
1.900.000,00 

€ 
720.000,00 € 350.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 

Ξηήξημε γηα ηελ πξνπαξαζθεπή θαη 
ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
(δηαθξαηηθή θαη δηαηνπηθή) 

19.3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 70.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 

Ξηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
θαη ηελ εκςχρσζε 

19.4 0,00 € 
70.000,00 

€ 
230.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ 4 ΔΞΑΙΘ 2014 - 2020 

Ξηήξημε γηα Μξνπαξαζθεπή 4.1. - - - - - - - - - 

Βθαξκνγή Ονπηθήο Ώλάπηπμεο κε ηελ 
Μξσηνβνπιία ησλ Ονπηθψλ 
Ζνηλνηήησλ 

4.2. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 406.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 

Αξαζηεξηφηεηεο Ξπλεξγαζίαο 4.3. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

Ααπάλεο Ηεηηνπξγίαο θαη Ξπληνληζκφο 4.4. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ   0,00 70.000,00 230.000,00 1.570.000,00 2.383.000,00 1.355.000,00 1.072.000,00 780.000,00 740.000,00 
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Ξίλαθαο 12 : Αλαιπηηθφο ρξεκαηνδνηηθφο πίλαθαο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο αλά ππνκέηξν θαη δξάζε (ΔΓΡΑΑ) 
 

ΘΥΓ. ΞΝΚΔΡΟΝ - ΓΟΑΠΖ  
ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 
ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖ 

ΔΘΛΗΘΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΗΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ 

Ξνζφ % Ξνζφ % Ξνζφ % Ξνζφ % 

19.2.1.1 
Θεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο ζην γεσξγηθφ 
θαη ην δαζηθφ ηνκέα 

20.000,00 20.000,00 0,42% 18.000,00 0,42% 2.000,00 0,42% 0,00 0,00% 

19.2.1.2 
Θεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο ζε ΘΘΒ 
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

20.000,00 20.000,00 0,42% 18.000,00 0,42% 2.000,00 0,42% 0,00 0,00% 

19.2.2.3 
Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηακνχ 
κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

384.615,38 250.000,00 5,30% 225.000,00 5,30% 25.000,00 5,30% 134.615,38 4,99% 

19.2.2.4 

Βλίζρπζε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, 
ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε 
κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

307.692,31 200.000,00 4,24% 180.000,00 4,24% 20.000,00 4,24% 107.692,31 3,99% 

19.2.2.5 

Βλίζρπζε επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί 
ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, 
θιπ) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

76.923,08 50.000,00 1,06% 45.000,00 1,06% 5.000,00 1,06% 26.923,08 1,00% 

19.2.2.6 
Βλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη 
πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

230.769,23 150.000,00 3,18% 135.000,00 3,18% 15.000,00 3,18% 80.769,23 3,00% 

19.2.3.1 

Λξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή 
αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα 
γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

2.200.000,00 1.100.000,00 23,31% 990.000,00 23,31% 110.000,00 23,31% 1.100.000,00 40,80% 

19.2.3.3 
Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

1.909.090,91 1.050.000,00 22,25% 945.000,00 22,25% 105.000,00 22,25% 859.090,91 31,87% 



Ώλακνξθσκέλε πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Θέηξνπ 19 (CLLD-LEADER)  
ηνπ Μ.Ώ.Ώ. 2014-2020 θαη ηεο Μξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΒΜΏιΘ 2014-2020 

 

 

ΟΝΕΡΣΙΕΑΏ Ώ.Β. - Ώλαπηπμηαθή Ώλψλπκε Βηαηξεία Λ.Ο.Ώ.  – Ενχληνο 2019 177 

19.2.3.4 

Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο 
εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε 
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

581.818,18 320.000,00 6,78% 288.000,00 6,78% 32.000,00 6,78% 261.818,18 9,71% 

19.2.3.5 

Λξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη 

αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

72.727,27 40.000,00 0,85% 36.000,00 0,85% 4.000,00 0,85% 32.727,27 1,21% 

19.2.4.1 

Ξηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (πρ. 
χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ 
θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα.  

135.000,00 135.000,00 2,86% 121.500,00 2,86% 13.500,00 2,86% 0,00 0,00% 

19.2.4.2 

Ξηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε 
ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ 
πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (πρ. 
παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ιπ.) 

98.500,00 98.500,00 2,09% 88.650,00 2,09% 9.850,00 2,09% 0,00 0,00% 

19.2.4.3 

Ξηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε 
ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο 
ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. 
ζεκάλζεηο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πξνβνιή πξνψζεζε 
πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.ιπ.) 

422.000,00 422.000,00 8,94% 379.800,00 8,94% 42.200,00 8,94% 0,00 0,00% 

19.2.4.4 Βλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 20.000,00 20.000,00 0,42% 18.000,00 0,42% 2.000,00 0,42% 0,00 0,00% 

19.2.4.5 

Ξηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε δηαηήξεζε, 
απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 
θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ 
ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη δξάζεηο 
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ 
θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηεο ππαίζξνπ –κχινη, γεθχξηα θ.ιπ.) 

673.000,00 673.000,00 14,26% 605.700,00 14,26% 67.300,00 14,26% 0,00 0,00% 
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19.2.7.2 
Ώλάπηπμε λέσλ πξνηφλησλ , πξαθηηθψλ , δηεξγαζηψλ 
θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 
δαζνπνλίαο. 

46.153,85 30.000,00 0,64% 27.000,00 0,64% 3.000,00 0,64% 16.153,85 0,60% 

19.2.7.3 

Ξπλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα 
δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηε θνηλή 
ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη/ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

30.000,00 19.500,00 0,41% 17.550,00 0,41% 1.950,00 0,41% 10.500,00 0,39% 

19.2.7.4 
Ζνηλή δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε ζθνπφ ην 
κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο θιίκαηνο ή ηελ πξνζαξκνγή 
ζε απηή. 

80.000,00 52.000,00 1,10% 46.800,00 1,10% 5.200,00 1,10% 28.000,00 1,04% 

19.2.7.8 

Ζνηλέο πξνζεγγίζεηο ζε φηη αθνξά ηα 
πεξηβαιινληηθά έξγα θαη ηηο ηξέρνπζεο 
πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ηεο 
ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο 
δηαηήξεζεο ησλ γεσξγηθψλ ηνπίσλ 

107.692,31 70.000,00 1,48% 63.000,00 1,48% 7.000,00 1,48% 37.692,31 1,40% 

19.3.1 
Ώλάπηπμε δηθηχνπ πνδειαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο 

πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
95.000,00 95.000,00 29,69% 85.500,00 29,69% 9.500,00 29,69% 0,00 0,00% 

19.3.2 
Αίθηπν ηερλεηψλ ιηκλψλ Ζεληξηθήο θαη Δπεηξσηηθήο 
Βιιάδαο 

40.000,00 40.000,00 12,50% 36.000,00 12,50% 4.000,00 12,50% 0,00 0,00% 

19.3.3 
Βλψλνληαο ηνπο δπλακηθνχο ησλ ηνπηθψλ 
θνηλνηήησλ 

30.000,00 30.000,00 9,38% 27.000,00 9,38% 3.000,00 9,38% 0,00 0,00% 

19.3.4 
Λινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ 
θπηνθαξκάθσλ - πιαζηηθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

35.000,00 35.000,00 10,94% 31.500,00 10,94% 3.500,00 10,94% 0,00 0,00% 

19.3.5 Γεχζεηο Βιιήλσλ Βθιεθηέο ΕΕ 90.000,00 90.000,00 28,13% 81.000,00 28,13% 9.000,00 28,13% 0,00 0,00% 

19.3.6 Ον βηνινγηθφ ηξαπέδη ηεο Ινηηνδπηηθήο Βιιάδαο ΕΕ 30.000,00 30.000,00 9,38% 27.000,00 9,38% 3.000,00 9,38% 0,00 0,00% 

19.4 Βλέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο ζηήξημεο ΛΟΑ 1.260.000,00 1.260.000,00 100,00% 1.134.000,00 100,00% 126.000,00 100,00% 0,00 100,00% 
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Ξίλαθαο 13 : Αλαιπηηθφο ρξεκαηνδνηηθφο πίλαθαο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο αλά κέηξν θαη δξάζε (ΔΡΘΑ) 

 

ΘΥΓ. ΞΝΚΔΡΟΝ - ΓΟΑΠΖ 
ΠΛΝΙΗΘΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 
ΘΝΗΛΝΡΗΘΖ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖ 

ΔΘΛΗΘΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΗΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ 

Ξνζφ % Ξνζφ % Ξνζφ % Ξνζφ % 

4.2.1 
Βληζρχζεηο αιηέσλ γηα δξάζεηο ζηήξημεο ηνπ 

αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ 
114.000   57.000   4,05% 48.450   4,05% 8.550   4,05% 57.000   16,36% 

4.2.2 
Βπηρεηξήζεηο δηαθνξνπνίεζεο αιηεπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 

658.667   494.000   35,14% 419.900   35,14% 74.100   35,14% 164.667   47,27% 

4.2.3 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία 
ζηήξημεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 
παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη εζσηεξηθψλ 
πδάησλ 

316.667   190.000   13,51% 161.500   13,51% 28.500   13,51% 126.667   36,36% 

4.2.4 
Ξπλεξγαζία θαη ζηήξημε κεγηζηνπνίεζεο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο αιηείαο ζηε βηψζηκε 
αλάπηπμε 

190.000   190.000   13,51% 161.500   13,51% 28.500   13,51% 0   0,00% 

4.2.5 
Ππνδνκέο ελζάξξπλζεο ηνπξηζηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηηο δψλεο αιηείαο 

190.000   190.000   13,51% 161.500   13,51% 28.500   13,51% 0   0,00% 

4.2.6 
ΐειηίσζε πνηφηεηαο δσήο θαη αλάδεημε 
ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ζηηο δψλεο αιηείαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

285.000   285.000   20,27% 242.250   20,27% 42.750   20,27% 0   0,00% 

4.3.1 
Αηαηνπηθφ: Γσή ζηνπο πγξνβηφηνπνπο / 
Wetland life 

19.000   19.000   100,00% 16.150   100,00% 2.850   100,00% 0   0,00% 

4.4 Ηεηηνπξγηθά έμνδα 475.000   475.000   100,00% 403.750   100,00% 71.250   100,00% 0   0,00% 

 


