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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2020 

 

Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 καταρτίστηκε από το 
Υπουργείο  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – 
ΕΣΠΑ 2014-2020). 
 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 είναι η Ολοκληρωμένη 
Χωρική Ανάπτυξη με στρατηγικούς στόχους την επίτευξη της απασχόλησης, 
της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των πόρων, εστιάζοντας στη 
φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρικών 
ενοτήτων χρησιμοποιώντας ως κινητήρες της, την ανταγωνιστικότητα και την 
τοπική επιχειρηματικότητα. 

  

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 
(ΠΑΑ 2014-2020) 

 

Όραμα: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του 
αγροτικού χώρου» 

 

Στρατηγικοί στόχοι:  

 

 Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα  

 

 Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών 

  

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020) 

Όραμα: «Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής» 

 

Στρατηγικές επιλογές:   

 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και της 
Υδατοκαλλιέργειας  
 

 Προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

  

 

 



COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT (CLLD) 

Ως εργαλείο επίτευξης της αναπτυξιακή στρατηγικής του ΕΣΠΑ και κατά 
συνέπεια των οραμάτων και των στρατηγικών στόχων και επιλογών του ΠΑΑ 
2014-2020 & του ΕΠΑλΘ 2014-2020 αποτελεί το εργαλείο της Τοπικής 
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, «CLLD», από τα αρχικά του 
«COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT». 

 

 Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 

 

 Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» 
του ΕΠΑλΘ 2014-2020 

  

 

 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CLLD 

Τα τελευταία 25 χρόνια η πρωτοβουλία LEADER έχει αναδειχθεί στο πλέον 
αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης στις περιοχές 
υλοποίησής του. 
 

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT», 
δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» είναι η 
μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών 
στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER «εκ των κάτω προς τα 
επάνω» (bottom-up), η οποία θα ισχύσει για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020 και αποτελεί το πιο πρωτοποριακό στοιχείο, διότι  προβλέπει την 
από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων, δηλαδή:  
 

• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

  

 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ CLLD / LEADER 

 

• «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός για: 
 

 Περιοχή εφαρμογής  

 Εταιρικό σχήμα  

 Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης / στόχοι / δράσεις  
 

• Πολύ-τομεακή προσέγγιση  
 

• Ενίσχυση δράσεων συνεργασίας  
 

• Πολύ-ταμειακή προσέγγιση (συνδυασμός δράσεων του ΕΓΤΑΑ και δράσεων 
των ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ) 

  

 

 



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

 

 

CLLD/Leader του ΠΑΑ (Μ.19) 
 

• Αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (όλη η 
Ελλάδα – αγροτική περιοχή) 

CLLD/Leader του ΕΠΑλΘ (Προτ. 4.2) 
 

• Περιοχή «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», περιοχή 
δηλαδή  που βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή 
περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού. 

Οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, 
οικονομική και κοινωνική άποψη. 

  

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
• «Από κάτω προς τα επάνω» προσέγγιση.  

• 10.000 - 150.000 κατοίκους.  

• Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος 
πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι 
μικρότερος των 15.000 κατοίκων  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ: 

• Η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ. 

• Όχι πάνω από 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο 
λιμνοθάλασσας  

• Απασχόληση στην αλιεία σε σχέση με τη συνολική: 0,36%  
 

Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές:  

α) με μικρές αλιευτικές κοινότητες, ή  

β) φθίνουσα αλιευτική δραστηριότητας, ή  

γ) με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.  

  

 

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

CLLD/Leader του ΠΑΑ (Μ.19) 

α/α ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Βορείων Τζουμέρκων Όλος ο Δήμος 

2 Δωδώνης Όλος ο Δήμος 

3 Ζαγορίου Όλος ο Δήμος 

4 Ζίτσας Όλος ο Δήμος 

5 Ιωαννιτών 
Όλος ο Δήμος εκτός της Δημοτικής Κοινότητας 

Ιωαννιτών 
6 Κόνιτσας Όλος ο Δήμος 

7 Μετσόβου Όλος ο Δήμος 

8 Πωγωνίου Όλος ο Δήμος 

9 Ηγουμενίτσας Όλος ο Δήμος 

10 Σουλίου Όλος ο Δήμος 

11 Φιλιατών Όλος ο Δήμος 

Πληθυσμός: 145.914 

  

 

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

CLLD/Leader του ΕΠΑλΘ (Προτ. 4.2) 

α/α ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Ηγουμενίτσας 

Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας, Τοπική 

Κοινότητα Γραικοχωρίου, Τοπική Κοινότητα 

Λαδοχωρίου, Τοπική Κοινοτήτα Μαυρουδίου, 

Τοπική Κοινοτήτα Νέας Σελεύκειας, Δημοτική 

Κοινότητα Πέρδικας, Τοπική Κοινότητα 

Πλαταριάς, Τοπική Κοινοτήτα Συβότων, Τοπική 

Κοινοτήτα Φασκομηλιάς 

2 Φιλιατών 

Τοπική Κοινοτήτα Ασπροκκλησίου, Τοπική 

Κοινοτήτα Κεστρίνης, Τοπική Κοινοτήτα Ράγιου, 

Τοπική Κοινοτήτα Σαγιάδας, Τοπική Κοινοτήτα 

Σμέρτου 

Πληθυσμός: 22.203 

  

 

 



ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ CLLD/LEADER  
του ΠΑΑ 

  

 

 



ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ CLLD/LEADER  
του ΕΠΑλΘ 

  

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά μπορούν να αφορούν τα παρακάτω:  

• Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της 
τοπικής ταυτότητας. 

• Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής 
και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

• Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 
κρατών. 

• Την ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή. 

• Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσμού. 

• Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 

• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

• Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

  

 

 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δράσεις στο πλαίσιο 
εφαρμογής του υπο-μέτρου 

19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 

Δημόσιου χαρακτήρα 
παρεμβάσεις 

Ιδιωτικού χαρακτήρα 
παρεμβάσεις 

Δράσεις στο πλαίσιο 
εφαρμογής του μέτρου 4.2. 

του ΕΠΑλΘ 2014-2020 

Ιδιωτικές επενδύσεις για 
την αειφόρο ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών 

Δημόσιες επενδύσεις για 
την αειφόρο ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών  

  

 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 19.2 
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 

Μέσω του υπομέτρου μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν:  
 

• Α) Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές 
συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής 
στρατηγικής. Οι δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις δεν μπορούν 
να υπερβούν το 40% της Δημόσιας Δαπάνης του υπο-μέτρου. 

 

• Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα 
της τοπικής οικονομίας, είναι συνδεδεμένες με την επίτευξη των 
στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, είναι σύμφωνες με 
τα όσα προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν 
επιχειρηματικό χαρακτήρα. 

 

  

 

 



ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ)  
ΤΟΥ 19.2 

Εντάσσονται 4 βασικές δράσεις 

1. 
Μεταποίηση, 
εμπορία και 

ανάπτυξη 
γεωργικών 
προϊόντων 

2. Ανάπτυξη 
επιχειρήσεων 

3. Επενδύσεις σε 
δασοκομικές 

τεχνολογίες και στην 
επεξεργασία, 

κινητοποίηση και 
εμπορία δασικών 

προϊόντων 

4. Συνεργασίες 
και 

Συμπλέγματα 
(clusters) 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 1: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Περιλαμβάνει 2 υποδράσεις: 

1. Μεταποίηση, εμπορία και 
ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) 
όπως π.χ .Κρέας ,Γάλα, Αυγά, Μέλι, 
Δημητριακά, Οίνος, Λάδι, Άνθη, 
Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά 
κ.α. 

2. Μεταποίηση, εμπορία και 
ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του 
Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν) 
όπως π.χ. Μπύρα, Ηδύποτα κ.α. 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Περιλαμβάνει 2 υποδράσεις: 

1. Ίδρυση επιχειρήσεων μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων 

2. Επέκταση / εκσυγχρονισμός μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων 

  

 

 



ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 1. Ίδρυση επιχειρήσεων μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ιδρύσεις επιχειρήσεων: 

Τουρισμού 

Καταλύματα, εστιατόρια, 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ. 

Δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα της οικονομίας εκτός 

τουριστικού κλάδου 

Βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών.  

Ενδεικτικά αναφέρονται, αρτοποιία, 
ζαχαροπλαστικής, γλυπτική, 

επιπλοποιία, χειροτεχνία κλπ. 

  

 

 



ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 2. Επέκταση / εκσυγχρονισμός μη 
γεωργικών δραστηριοτήτων 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται επεκτάσεις / εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων: 

Τουρισμού 

Καταλύματα, εστιατόρια, 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ. 

Δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα της οικονομίας εκτός 

τουριστικού κλάδου 

Βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών.  

Ενδεικτικά αναφέρονται, αρτοποιία, 
ζαχαροπλαστικής, γλυπτική, 

επιπλοποιία, χειροτεχνία κλπ. 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την 

πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου και των δασικών προϊόντων (πρωτογενής 

επεξεργασία πρωτογενών δασικών προϊόντων π.χ. καυσόξυλα, φελός, 

στρογγυλή ξυλεία για παραγωγή πριστής ξυλείας, στύλων ΔΕΗ, σχίζες, 

ξυλάνθρακες κλπ) . 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ (CLUSTERS) 

Α/Α Τίτλος Υποδράσης 

1 Πιλοτικά  έργα (εκτός γεωργικού τομέα). 

2 
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον 
τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας. 

3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 
μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 
και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που 
συνδέονται με τον αγροτουρισμό. 

4 
Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής 
κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή. 

5 
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που 
αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή. 

Περιλαμβάνει 9 ενδεικτικές υποδράσεις στις οποίες ο «ωφελούμενος» δεν 
είναι ο γεωργικός τομέας: 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ (CLUSTERS) 

Α/Α Τίτλος Υποδράσης 

6 
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες 
που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και τη 
γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες. 

7 
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων 
και τοπικών αγορών. 

8 
Δραστηριότητες προώθησης, σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με την 
ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών. 

9 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις 
τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων. 

  

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση έργων: 
 

 Καινοτόμα ή περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες. 
 Προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και 

συμπληρωματικών επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη συλλογικών δράσεων. 

 Συμβάλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών. 
 Ενισχύουν τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα. 
 Λαμβάνουν υπόψη την αναγκαιότητα υποστήριξης των κοινωνικά 

ευάλωτων ομάδων. 
 Υλοποιούνται από μόνιμους κάτοικους της περιοχής. 
 Οι δικαιούχοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 
 Συμβάλουν στη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της 

οικονομίας και συμβάλουν στην καθετοποίηση των επιχειρήσεων. 
 Συμβάλουν στην μείωση της ανεργίας. 

  

 

 



ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ)  
ΤΟΥ 19.2 

1 

• Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό 
ή την προσαρμογή της γεωργίας 

2 
• Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

3 

• Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση 
της βιωσιμότητας των δασών 

Εντάσσονται 3 βασικές δράσεις: 
 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Περιλαμβάνει 3 υποδράσεις: 

1. Βελτίωση πρόσβασης 
σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις 
(αγροτική οδοποιία)  

2. Υποδομές εγγείων 
βελτιώσεων (μόνο 
εφόσον εξυπηρετούν 
συγκεκριμένες δράσεις 
μεταποίησης και 
σύμφωνα με τη 
στρατηγική του τοπικού 
προγράμματος) 

3. Κτηνοτροφικά πάρκα 
(υπό προϋποθέσεις) 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Α/Α Τίτλος Υποδράσης 

1 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, δρόμοι, πλατείες 
κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια (Δύναται να χρηματοδοτηθεί η 
κατασκευή ή η αναβάθμιση τοπικών υποδομών που αφορά υποδομές οι 
οποίες συμβάλλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος όπως π.χ. υποδομές 
λαϊκής αγοράς, στέγαση υπηρεσιών ή / και τοπικών επαγγελματιών ). 

2 
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 
υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.). 

Περιλαμβάνει 7 υποδράσεις: 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

  

 

 

Α/Α Τίτλος Υποδράσης 

3 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών αναψυχής, 
καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. αθλητικές υποδομές και 
πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές με εξαίρεση τα πάρκα 
αναψυχής και τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις). 

4 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, 
καθώς και των σχετικών υποδομών (μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, 
καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, 
αίθουσες συναυλιών, άλλοι οργανισμοί στον τομέα του ζωντανού 
θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες 
παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές). 

5 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, 
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 
(π.χ. κέντρο τουριστικής πληροφόρησης, σημάνσεις, μονοπάτια, θέσεις 
θέας, παρατηρητήρια, πάρκα αναψυχής, φυλλάδια κλπ). 



ΔΡΑΣΗ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Α/Α Τίτλος Υποδράσης 

6 

Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με 
υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-
οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (γεφύρια, νερόμυλοι, αναπλάσεις τοπίων κλπ). 
 

Ενδεικτικές ενέργειες της υποδράσης: 
• υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης, των 

αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των ιστορικών χώρων και κτιρίων·  
• φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναγνωρίζεται επισήμως ως πολιτιστική ή 

φυσική κληρονομιά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές κράτους μέλους· 
• άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής 

παράδοσης 
• καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές 

δραστηριότητες·  
• πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης της σημασίας 

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

• σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων.  

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Α/Α Τίτλος Υποδράσης 

7 

Στήριξη για επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση κτιρίων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εξαιρουμένων του εκσυγχρονισμού και της 
αύξησης παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων. 
 

Η μετεγκατάσταση του κτιρίου γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να 
εξυπηρετεί στόχο δημοσίου συμφέροντος. 
 

 συνίσταται στην κατεδάφιση, την απομάκρυνση και ανακατασκευή των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων  

 

 αφορά δραστηριότητες πλησίον αγροτικών οικισμών, με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής ή τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
αγροτικού οικισμού. 

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΔΑΣΩΝ 

  

 

 

Περιλαμβάνει 2 υποδράσεις: 

1. Πρόληψη, αποκατάσταση 
δασών και δασικών εκτάσεων από 
πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
συμβάντα 

2. Ενισχύσεις για επενδύσεις για 
τη βελτίωση της ανθεκτικότητας 
και της περιβαλλοντικής αξίας των 
δασικών οικοσυστημάτων 



ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 19.2 

  

 

 

 4.1 «Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της 
βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

 

 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» 
 

 6.2 «Εκκίνηση μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας» 
 

 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 
 

 7.1 «Εκπόνηση μελετών δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων 
και έργων, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών» 

 

 7.3 «Ανάπτυξη δημόσιων υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης στις 
αγροτικές περιοχές» 

 

 16.1 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας» 



ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  

 

 

• Ο μέγιστος προϋπολογισμός έργων: 600.000 €. 

• Έργα ύδρευσης: μέχρι 2.000.000 €. 

• Άυλες ενέργειες: 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και 
100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα. 

• Για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα τα ποσοστά ενίσχυσης 
κυμαίνονται από 45% έως 65%  σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
και κοινοτική Νομοθεσία και την τοπική στρατηγική ανάπτυξης. 

• Για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα τα ποσοστά ενίσχυσης 
κυμαίνονται από 70% έως 100%  σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
και κοινοτική Νομοθεσία,  την τοπική στρατηγική ανάπτυξης και την 
ανταποδοτικότητα των παρεμβάσεων. 

• Δυνατότητα προκαταβολής. 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2  
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020 

ΔΡΑΣΗ 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για 
την αειφόρο ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών 

1. α. Επενδύσεις που συμβάλλουν 
στην διαφοροποίηση του 
εισοδήματος των αλιέων   

1.β. Επενδύσεις από μη αλιείς 

ΔΡΑΣΗ 2: Δημόσιες επενδύσεις για 
την αειφόρο ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών  

  

 

 



ΔΡΑΣΗ 1.α. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων   

  

 

 

I. Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων, όπως οι επενδύσεις στο 
σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.   

 

Στήριξη χορηγείται σε αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν 
μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία) οι οποίοι:  
 

• α) υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων 
δραστηριοτήτων τους· και 

• β) διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να 
αποκτηθούν μέσω δράσεων κατάρτισης, δια βίου μάθησης κλπ.  

• Μόνον αν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων συνδέονται 
με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα. 



ΔΡΑΣΗ 1.α. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων   

  

 

 

II. Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων. 
Συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.  

 

Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου 
την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 
ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 
 

Αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τη σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ 



ΔΡΑΣΗ 1.β. Επενδύσεις από μη αλιείς 

  

 

 

• Οι επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα, που 
κατοικούν μόνιμα, ή που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
παρέμβασης) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Οδηγίας 
2003/361/ΕΚ. 

 

• Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, 
μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η 
παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. 



ΔΡΑΣΗ 2. Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο 
ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών   

  

 

 

Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της 
τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν:  

α. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

β. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας: όπως η δημιουργία 
θαλάσσιων πάρκων, η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και 
παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι υποδομές μικρής κλίμακας για την 
ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του 
πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας) κλπ. Δεν επιτρέπονται 
παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού. 

γ. Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές: 
όπως αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση π.χ. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα 
κτίρια για τη μετατροπή τους σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
(θέατρο, κινηματογράφος), ωδεία, βιβλιοθήκες και γενικώς βελτίωση και ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων. 



  

 

 

• Δικαιούχοι της δράσης 2 είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες 
τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή 
του περιβαλλοντικού τομέα.  

• Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων για τις δράσεις 
1.α.II, 1.β. και δράσεις 2 α, β και γ μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €.  

• Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των  50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα 
και το ποσό των 100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.  

• Τα ποσοστά στήριξης θα αφορούν σε κάθε κατηγορία ενέργειας που θα 
περιγράφεται στην τοπική στρατηγική. Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ΟΤΔ να 
προσαρμόζει αιτιολογημένα, βάσει της στρατηγικής σημασίας της κάθε 
παρέμβασης, τα ποσοστά ενίσχυσης έως και του ανώτατου επιτρεπτού ορίου. 

Α) Για παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην τοπική στρατηγική και αφορούν σε 
ενέργειες που καλύπτονται από το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ 
ισχύουν, κατ’ ανώτατο, τα ποσοστά και ύψη ενίσχυσης που περιγράφονται στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014. 

Β)  Για παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην τοπική στρατηγική και αφορούν σε 
ενέργειες κρατικών ενισχύσεων, ισχύουν, κατ’ ανώτατο, τα ποσοστά και ύψη 
ενίσχυσης, που περιγράφονται στα σχετικά με τις παρεμβάσεις άρθρα, των 
Κανονισμών (ΕΕ) 1388/2014, 651/2014 ή 1407/2013 ανάλογα. 

 

 



Σχέδια συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)  

  

 

 

• Συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. 
 

• Διακριτοί και μετρήσιμοι στόχοι. 
 

• Διάχυση των αποτελεσμάτων. 
 

• Κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα 
προσχέδιο συνεργασίας. 

 

• Δικαιούχοι: ΟΤΔ & φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή έχουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2020 

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
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