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• Υπ’ αριθμ. πρωτ.  1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/04-05-2016) Θέσπιση διαδικασιών του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2014–2020». 

 

• Με την υπ’ αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/2016) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού – Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1776/23-05-2019 (ΦΕΚ 1983/Β/2019) 

απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης & Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, έγινε Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις 

Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 

Περιφερειών , ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ 

A. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών αναλαμβάνουν, ως Ενδιάμεσοι Φορείς 

Διαχείρισης (ΕΦΔ), την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

Ν.4314/2014, για τα ακόλουθα υπομέτρα / δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020 (εφεξής ΠΑΑ): 

Υπομέτρο / Δράση Τίτλος υπομέτρου / δράσης 

4.3.1  Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων  

4.3.2  Έργα Αναδασμών  

4.3.3  Δασική Οδοποιία  

4.3.4  Αγροτική Οδοποιία  

16.1  Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 

Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.  

16.4  Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων 

εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

προώθησης σε τοπικό επίπεδο.  

19.2  Στήριξης υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)  

19.4  Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση  

Ειδικότερα : 

• για τη δράση 4.3.1 εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης για επενδύσεις έως 2,2 εκατ. € 

• για το υπομέτρο 16.1 εκχωρείται η αρμοδιότητα για συνεργασίες που θα αναπτυχθούν και θα 

αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες φορέων εντός της 

συγκεκριμένης περιφέρειας 

• σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013. 
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Αρμοδιότητες που εκχωρούνται - καθήκοντα που ανατίθενται στις ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

1. Εκδίδουν προσκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο 

2. Πραγματοποιούν τους διοικητικούς ελέγχους στις αιτήσεις στήριξης 

3. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης/πράξεων 

4. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις της ως άνω 

απόφασης ένταξης 

5.  Αναφορικά με το υπομέτρο 19.2: 

a. προβαίνουν στον έλεγχο της διαδικασίας έκδοσης προσκλήσεων από τις Ομάδες 

Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ),  

b. διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο επί των αποτελεσμάτων των διοικητικών 

ελέγχων των αιτήσεων στήριξης που πραγματοποιούν οι ΟΤΔ και εισηγούνται στον 

οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης/πράξεων, στο πλαίσιο 

της οποίας αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης,  

c. εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις της ως 

άνω απόφασης ένταξης 

6. Αναφορικά με το υπομέτρο 19.4: 

a. εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ένταξης 

πράξης/πράξεων 

b. εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τυχόν τροποποιήσεις της ως άνω απόφασης 

ένταξης 

7. Διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων, 

8. Εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση των αποφάσεων ολοκλήρωσης των 

πράξεων αρμοδιότητας τους 

9. Εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των 

πράξεων: 

a. Ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που συνδέονται με την ενίσχυση που 

προβλέπεται να χορηγηθεί και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε 

κατάλληλο λογιστικό κωδικό για τις δοσοληψίες στις οποίες εμπλέκονται και οι 

οποίες σχετίζονται με την πράξη. 

b. Είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις, που αφορούν την παροχή στοιχείων και την 

καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων. 

10. Επεξεργάζονται, όπου απαιτείται, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των υπομέτρων 

δράσεων αρμοδιότητάς τους και εισηγούνται σχετικά στην ΕΥΔ ΠΑΑ, για την οριστικοποίηση 

ή/και την τροποποίησή τους 

11. Υποστηρίζουν την ΕΥΔ ΠΑΑ 

12. Παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

13. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των 

αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με 

τα υπομέτρα / δράσεις αρμοδιότητάς τους, μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

14. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνουν 

την ΕΥΕ ΠΑΑ και όπου απαιτείται εισηγούνται την αναστολή της χρηματοδότησης. 

15. Μεριμνούν για τις καταχωρίσεις και έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και 

πληρότητα των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΟΠΣΑΑ) 

16. Μεριμνούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παροχή ενίσχυσης με τρόπο 

συμβατό με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 
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B. Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 

Περιφερειών, μέσω των υπηρεσιών τους, ήτοι τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας 

(ΔΑΟΠ) και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), αναλαμβάνουν ως 

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης την άσκηση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 65 

του Ν.4314/2014, για τα ακόλουθα υπομέτρα / δράσεις του ΠΑΑ: 

Υπομέτρο / Δράση  Τίτλος υπομέτρου / δράσης  

4.1  Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

4.2.1  Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του 

Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) επενδυτικών σχεδίων  

4.2.2  Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του 

Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)  

4.2.3  Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από 

επαγγελματίες αγρότες  

6.1  Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς  

6.3  Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων  

 για τις δράσεις 4.2.1, 4.2.2 εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης για επενδύσεις 

συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 € ανά επένδυση 

 σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 

αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές της Διαχειριστικής Αρχής. 

1. Οι ΔΑΟΠ εκδίδουν προσκλήσεις 

2. Οι ΔΑΟΚ πραγματοποιούν τους διοικητικούς ελέγχους 

3. Οι ΔΑΟΠ εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ένταξης 

4. Οι ΔΑΟΠ εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις 

5. Οι ΔΑΟΠ εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη την έκδοση των αποφάσεων ολοκλήρωσης 

των πράξεων αρμοδιότητας τους 

6. Επεξεργάζονται, όπου απαιτείται, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 

7. Οι ΔΑΟΚ παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης 

8. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των 

αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της Επιτροπής Παρακολούθησης 

9. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνουν 

την EYE ΠΑΑ και όπου απαιτείται εισηγούνται την αναστολή της χρηματοδότησης. 

10. Μεριμνούν για τις καταχωρίσεις και έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και 

πληρότητα των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΟΠΣΑΑ) 

11. Μεριμνούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παροχή ενίσχυσης με τρόπο 

συμβατό με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

Για τα ανωτέρω υπομέτρα / δράσεις και για τις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση 

προσκλήσεων σε επίπεδο Περιφέρειας, οι ΕΦΔ θα ενημερώνονται από την ΕΥΔ ΠΑΑ για το 

διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς τους δυνητικούς δικαιούχους. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2353/27-09-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων αποφασίστηκε η 1η Περιφερειακή Κατανομή Πόρων εκχωρούμενων μέτρων / δράσεων 

του ΠΑΑ 2014-2020.  

 

   

 

• Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2204/ 12-9-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελ/σου εκδόθηκε η 1η 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή προτάσεων στην ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : 

«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» συνολικού 

προϋπολογισμού 4.100.000,00€. 

Εντάχθηκαν 18 έργα συνολικού προϋπολογισμού 9.878.495,86 €, το οποίο αντιστοιχεί στο 

200% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που προκηρύχθηκε. 
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Δόθηκε προέγκριση δημοπράτησης και στα 18 έργα ενώ μέχρι σήμερα έχουμε Νομικές 

Δεσμεύσεις (συμβάσεις) σε 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.828.757,79 € . 

• Για το Μέτρο 16  - Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την 

παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας » προϋπολογισμού πρόσκλησης για την 

Περιφέρεια Πελ/σου 123.333 € έχουν υποβληθεί 25 προτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε 

διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ. 

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2057/03-07-2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων αποφασίστηκε η 2η Περιφερειακή Κατανομή Πόρων εκχωρούμενων μέτρων / 

δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 η οποία αφορά τα κάτωθι: 

 

Υπομέτρο 4.2 Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των 

γεωργικών προϊόντων– 3,89 εκατ. € 

 

Δράση 4.3.1 Εγγειοβελτιωτικά έργα – 12,52 εκατ. € 

Έχει σταλεί προς έγκριση η πρόσκληση της Δράσης 4.3.1 – εγγειοβελτιωτικά έργα ύψους 

12,52 εκατ. €   

 

Μέτρο 19 – CLLD/LEADER 

Εντάχθηκαν στο Μέτρο τρεις Αναπτυξιακές Εταιρίες: 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

Μετά από αίτημα των ΟΤΔ προχώρησε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην έγκριση 

χορήγησης προκαταβολής  στις ΟΤΔ ως εξής: 

1. Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πάρνωνας Α.Ε.) : 585.000,00 € 

2. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΜΕΣ Α.Ε): 300.000,00 €  

3. Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.): 200.000,00 € 

 

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί τα κάτωθι αιτήματα πληρωμών 

 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε 

263.556.23 € (εγκεκριμένο)  

311.241.69 € (εγκεκριμένο) 

278.758,57 € (υπό έγκριση) 

ΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε 

 213.106,08 € (εγκεκριμένο) 

 

ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε 

197.885,34 € (υπό έγκριση) 
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Για το υπομέτρο 19.2 Στήριξης υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)  

Έχουν εγκριθεί οι προσκλήσεις των Δημοσίων Έργων και των 3 ΟΤΔ (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε – ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ Α.Ε 

& ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε) οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. 

Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για τα Δημόσια Έργα για την ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε ενώ είναι σε 

διαδικασία ένταξης οι προτάσεις των 2 άλλων ΟΤΔ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ Α.Ε & ΑΝ.ΜΕΣ Α.Ε). 

Όσον αφορά τα Ιδιωτικά Έργα έχουν εκδοθεί οι προσκλήσεις και των τριών ΟΤΔ, έχουν υποβληθεί 

προτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από τις ΟΤΔ.  
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα υπομέτρα – δράσεις που έχουν εκχωρηθεί στην 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

(Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π. ΠΕΛ/ΣΟΥ) 

 

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον 

εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» 

ΔΡΑΣΗ 4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

Περιγραφή του τύπου πράξης 

Ο κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές 

υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για 

περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας. 

Ως κύριος τομέας εστίασης για το υπομέτρο 4.3.1 ορίζεται η προτεραιότητα 5Α (αύξηση της 

αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη γεωργία) ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 

(προτεραιότητα 2Α) αποτελεί έμμεσο στόχο του μέτρου αυτού. Η βελτίωση της αποδοτικότητας της 

χρήσης του νερού στη γεωργία (5Α) απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στη λειτουργία και διαχείριση 

του συστήματος: υδροληψία-μεταφορά-διανομή – εφαρμογή στο φυτό. 

Τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης 

του νερού στη γεωργία και συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ. 

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή 

μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην 

άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά 

συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία. 

Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού 

(ανακυκλωμένα ύδατα). 

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν υπομέτρο, στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων 

συνοδευτικών μελετών τους όπως: 

 εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών 

υποστηρικτικών τους υποδομών, 

 ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

 χρήση ανακυκλωμένων υδάτων 

  

Συμπληρωματικά των ανωτέρω και στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της εξυπηρέτησης του 

στόχου για αύξηση της αποδοτικότητας του νερού στη γεωργία (5Α), σημαντικό ρόλο παίζει η 

καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού, που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Βασικό Μέτρο 

διαχείρισης της απόληψης αποτελεί η αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης - με 

απολήψεις από υπόγεια ή/και επιφανειακά σώματα - από συλλογικά ολοκληρωμένα έργα, η 
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διαχείριση των οποίων βασίζεται στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και στη μέτρηση του 

εφαρμοζόμενου νερού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα 

υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.  

Η καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού καθώς και ο έλεγχος των 

εφαρμοζόμενων μεθόδων άρδευσης, συμβάλλει έτσι στη μείωση των απολήψεων του νερού και 

συνεπώς στη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού.  

Σημειώνεται ότι η ανεξέλεγκτη ιδιωτική άρδευση με απόληψη κυρίως από υπόγεια υδατικά σώματα 

αποτελεί τη βασική αιτία υποβάθμισης των υπόγειων υδατικών σωμάτων στην Ελλάδα. Η 

συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, όπου η 

ζήτηση για νερό άρδευσης είναι αυξημένη, οδηγεί σε μείωση των πιέσεων των υπόγειων υδάτων. Σε 

συνδυασμό δε με την κατασκευή σύγχρονων αρδευτικών δικτύων επιτυγχάνεται συνολικά μείωση 

της κατανάλωσης του νερού και συνεπώς αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη 

γεωργία. 

Στο ίδιο πλαίσιο, και οι τεχνητοί εμπλουτισμοί, ως έργα αποκατάστασης της ποσότητας και της 

ποιότητας των υπόγειων υδάτων, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και 

στην αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων εξασφαλίζοντας παράλληλα 

νερό για την γεωργία. Τα έργα αυτά συμβάλλουν μόνο έμμεσα στη στόχευση του παρόντος 

Υπομέτρου και γι΄αυτό προτείνονται ως επιλέξιμα, μόνο όταν είναι συμπληρωματικά έργα άλλων 

προτεινόμενων δράσεων με άμεση στόχευση τη μείωση της κατανάλωσης του νερού (π.χ. 

ανακαίνιση αρδευτικού δικτύου με απόληψη από γεωτρήσεις). Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, η 

συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επιπλέον μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων: 

 ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων 

 τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις 

Στο παρόν υπομέτρο περιλαμβάνεται και η ενίσχυση για την χρηματοδότηση πιλοτικών δικτύων 

παρακολούθησης μετεωρολογικών και υδροεδαφολογικών δεδομένων, καθώς και παραμέτρων που 

αφορούν στην ποιότητα και στην ποσότητα του νερού άρδευσης. Τα προτεινόμενα δίκτυα 

εστιάζονται στο νερό άρδευσης και στα αρδευτικά έργα που υλοποιούνται σε περιοχές με έντονη 

γεωργική δραστηριότητα. Τα δίκτυα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως συστήματα υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας βιώσιμης γεωργικής πολιτικής αναφορικά με 

την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης. 

Η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. € πραγματοποιείται σε περιφερειακό 

επίπεδο, όπως αναφέρεται και στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης επιλέξιμων δαπανών που όντως 

πραγματοποιήθηκαν.  

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 

του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Δικαιούχοι 

Δημόσιος φορέας που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή πράξεων. 

Στις περιπτώσεις των δημόσιων έργων, ο δημόσιος φορέας είναι: 
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 η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει την ευθύνη για το 

σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των έργων εκείνων που ικανοποιούν τις 

αρδευτικές ανάγκες της χώρας, με βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων της 

Ελλάδας και τη βιωσιμότητα της γεωργίας ή 

 η αρμόδια τεχνική υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Α΄ ή Β΄ βαθμού) η οποία 

μπορεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να υλοποιήσει τέτοια έργα. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων 

δαπανών που απαιτούνται πχ. απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), 

κ.λπ.) των έργων. 

Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 46, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Όσον αφορά το Φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 69(3γ) του 

Καν. (ΕΕ) 1303/2013: «Ο Φ.Π.Α. είναι μη επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το Φ.Π.Α.». 

Όροι επιλεξιμότητας 

Οι προτεινόμενες επενδύσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας του Άρθρο 46 του Κανονισμού. Αναλυτικότερα: 

Α. Ύπαρξη Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη χρήση του έργου. 

Β. Οι επενδύσεις περιλαμβάνονται στο ΣΔΛΑΠ 

Διαφορετικά απαιτείται έλεγχος συμβατότητας με το ΣΔΛΑΠ από την αρμόδια Αρχή 

Γ. Ύπαρξη υδρομετρητή 

Αν όχι, αποτελεί μέρος της επένδυσης 

Δ. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε υφιστάμενη υποδομή άρδευσης είναι επιλέξιμη. 

Ε. Επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, όπως αυτή έχει 

καθοριστεί στα ΣΔΛΑΠ, είναι επιλέξιμες εφόσον στοχεύουν στις προτεραιότητες του Κανονισμού. 

ΣΤ. Οι απαραίτητες μελέτες είναι επιλέξιμες (Άρθρο 45/2γ) εφόσον στοχεύουν στις προτεραιότητες 

του Κανονισμού. 

Ζ. Επένδυση που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο νερό και δεν επηρεάζει υπόγειο ή επιφανειακό 

υδατικό σύστημα είναι επιλέξιμη. 

Η. Δράσεις σχετικές με την παρακολούθηση των εδαφο-υδατικού περιβάλλοντος, σε περιοχές με 

αυξημένη γεωργική δραστηριότητα είναι επιλέξιμες 

Αυτές οι δράσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές του Εθνικού Δικτύου παρακολούθησης 

και θα χρησιμοποιούνται ως συστήματα λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή αγροτικής πολιτικής. 

Θ. Βελτιώσεις σε υφιστάμενες υποδομές άρδευσης είναι επιλέξιμες: 
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1. Αν επιτυγχάνουν εκ των προτέρων Ελάχιστη Δυνητική Εξοικονόμηση νερού*, της τάξης του 

10% για όλη την επικράτεια 

2. Για υδάτινα σώματα των οποίων η κατάσταση έχει κριθεί ως λιγότερο από καλή για λόγους 

που σχετίζονται με την ποσότητα***, ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθοι όροι: Η επένδυση 

πρέπει να 50% διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού** ανερχόμενη 

τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που καθίσταται δυνατή χάρη σε αυτής. 

Η πραγματική μείωση της χρήσης του νερού θα υπολογίζεται με τυποποιημένη μελέτη για 

την οποία οι προδιαγραφές θα εγκριθούν από το ΥΠΑΑΤ. 

Ι. Για επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 46(5) και 46(6) του Κανονισμού. 

Δηλαδή: 

1. Η επένδυση είναι επιλέξιμη όταν: 

η κατάσταση του υδατικού συστήματος το οποίο επηρεάζεται από την επένδυση δεν έχει 

κριθεί ως λιγότερο από καλή για λόγους που άπτονται της ποσότητας*** και υπάρχει 

εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρμόδια Περιβαλλοντική 

Αρχή, η οποία αποδεικνύει ότι η επένδυση δεν θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

2. Η επένδυση είναι επιλέξιμη όταν: 

Δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ι.1, αλλά η επένδυση συνδυάζεται με επένδυση για 

βελτίωση αρδευτικής εγκατάστασης εάν κριθεί εκ των προτέρων ότι συνεπάγεται δυνητική 

εξοικονόμηση τουλάχιστον 5 με 25% και η επένδυση εξασφαλίζει μείωση της χρήσης του 

νερού σε επίπεδο συνολικής δαπάνης, που είναι ίση με το 50% της δυνητικής 

εξοικονόμησης, η οποία καθίσταται δυνατή από την επένδυση στην υπάρχουσα αρδευτική 

εγκατάσταση. 

3. Η επένδυση είναι επιλέξιμη όταν: 

Δεν ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ι.1. αλλά η επένδυση θέτει σε λειτουργία νέα 

εγκατάσταση που εφοδιάζεται με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο από τις 

αρμόδιες αρχές πριν από την 31.10. 2013 με δεδομένο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

Άρθρο 46 του Κανονισμού.****. 

Κ. Έργα ταμίευσης χειμερινών απορροών είναι επιλέξιμα (Άρθρο 46(4) του Κανονισμού). 

Οι σωρευτικές επιπτώσεις της κατασκευής ενός ταμιευτήρα θα συνεκτιμηθούν με τυχόν άλλες 

παρεμβάσεις στη σχετική Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) ως εκ τούτου όλα τα εν δυνάμει έργα που 

αφορούν στη σχετική ΛΑΠ θα επανεξετάζονται στο πλαίσιο του άρθρου 4(7) της Οδηγίας 2000/60. 

Επιπλέον θα πραγματοποιείται ΜΠΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή της περαιτέρω 

υποβάθμισης των υδάτων της ΛΑΠ και της αύξησης της συνολικής κατανάλωσης υδατικών πόρων 

στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένων και των αδειών χρήσης νερού. 

Για το χαρακτηρισμό της κατάστασης των υδατικών σωμάτων θα ληφθούν υπόψη τα 

αναθεωρημένα σχέδια των ΣΔΛΑΠ, όταν τεθούν σε ισχύ. 

Πίνακας Μ04-7 Μεθοδολογία υπολογισμού δυνητικής και πραγματικής εξοικονόμησης ύδατος  
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Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Ως προς τα κριτήρια επιλογής πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες αρχές: 

 Βαθμός περιβαλλοντικής επίπτωσης. 

Προκρίνονται έργα που στοχεύουν σε μεγάλες εξοικονομήσεις ειδικά σε περιοχές όπου πρέπει 

να επιτευχθεί καλή κατάσταση των υδατίνων σωμάτων αλλά και ανάντι προστατευόμενων 

περιοχών. 

Επίσης τα έργα που προτείνονται στα ΣΔΛΑΠ ως συμπληρωματικά Μέτρα παίρνουν επιπλέον 

βαθμούς στην επιλογή. 

 Οικονομική ευστάθεια των έργων (κόστος- όφελος). 

Α. Μέγεθος επένδυσης σε σχέση με την αρδευόμενη περιοχή και συνεπώς το γεωργικό 

Εισόδημα  

Β. Μέγεθος της επένδυσης σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού 

 Συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης 

 Βαθμός διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας των έργων όπως απαιτείται για την άμεση 

εφαρμογή των επενδύσεων (μελέτες και ειδικές αδειοδοτήσεις). 

 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία. 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή για το γεωργικό τομέα και το ποσοστό ενίσχυσης 

ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 61 του 

Καν. (ΕΕ) 1303/2013. 
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ΔΡΑΣΗ 4.3.2. Έργα Αναδασμών 

Περιγραφή του τύπου πράξης 

Σημαντικό χαρακτηριστικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι ότι οι περισσότερες 

από αυτές αποτελούνται από μικρά αγροτεμάχια (μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου 0,48Ha), τα οποία 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Η υλοποίηση της δράσης των αναδασμών κρίνεται 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της βιωσιμότητας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων στις περιοχές, που θα εφαρμόζονται αναδασμοί, μέσω της μείωσης των εισροών, 

την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. 

Στόχος της Δράσης είναι η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας με την παράλληλη κατασκευή 

στοιχειωδών παράλληλων έργων (οδοποιία, αποστραγγιστικά, κ.λπ.) που θα καταστήσουν 

λειτουργικό το νέο κτηματικό καθεστώς και θα αντιμετωπίσουν μια από τις σημαντικότερες 

διαρθρωτικές αδυναμίες του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα, που είναι ο μικρός και 

κατακερματισμένος κλήρος. Το αναμενόμενο όφελος από τους αναδασμούς ως προς την μέση 

ιδιοκτησία θα είναι κατ’ ελάχιστο 3:1. 

Η δράση αφορά σε: 

 Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου, με τα παράλληλα έργα 

αυτών 

 Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών 

Επισημαίνεται ότι οι μελέτες, οι οποίες δεν ακολουθούνται από σχετικό έργο δεν αποτελούν 

ολοκληρωμένη επένδυση υποδομής και ως εκ τούτου δεν αφορούν στη σχετική δράση. 

Ο προγραμματισμός των αναδασμών προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραμμα αναδασμών κάθε 

Περιφέρειας. 

Η δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 2Α. Επίσης, με τις απαραίτητες για την υλοποίηση της 

δράσης, περιβαλλοντικές μελέτες και τη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση συμβάλλει έμμεσα 

στην προτεραιότητα 4Α και στον οριζόντιο στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η στήριξη αφορά επιχορήγηση επιλέξιμων δαπανών, που όντως πραγματοποιήθηκαν και 

πληρώθηκαν. Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 

του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Δικαιούχοι 

Δημόσιοι Φορείς που εκ του Νόμου και των οργανισμών τους, έχουν την αρμοδιότητα ανάθεσης 

του αναδασμού και των μικρών παράλληλων έργων αυτού και που, σύμφωνα με το άρθρο 2 καν. 

1303/2013, έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και εφαρμογή των σχετικών πράξεων. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε: 
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 Μελέτες απαραίτητες για τη διενέργεια των αναδασμών ή των στοιχειωδών παράλληλων 

έργων αυτών όπως: μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη αναδασμού, μελέτη 

παράλληλων έργων αναδασμού (βάσει του άρθρου 45§2γ του Καν. 1305/2013) 

 Δαπάνες, που αφορούν την κατασκευή των συνοδών αποστραγγιστικών έργων και του 

απαραίτητου αγροτικού δικτύου, όπως: κατασκευή τάφρων άρδευσης ή αποστράγγισης των 

τεμαχίων, μικρών τεχνικών έργων (οχετών, μικρών σωληνωτών, κ.λπ.) καθώς και οδών 

πρόσβασης στα νέα τεμάχια που θα δημιουργηθούν. 

 Δαπάνες αρχαιολογίας (δαπάνες επιστασίας από Υπηρεσία Αρχαιολογίας) και μεταφοράς 

δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (μετατόπιση στύλων ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.). 

 Δαπάνες που αφορούν στην καταβολή αποζημιώσεων στις εκτάσεις που θίγονται από τα 

έργα. 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Όροι επιλεξιμότητας 

Η σχετική επένδυση υποδομής: 

 Είναι ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Αναδασμού της Περιφέρειας, που αφορά. 

 Το έργο θα πρέπει να αφορά σε: 

o Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου, με τα παράλληλα 

έργα αυτών, 

o Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών. 

 Είναι συμβατή με τα οριζόμενα στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 

Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης και στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 Μαΐου 1992 για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που αφορούν: 

 Κατασκευή παράλληλων έργων σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών. 

 Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μετά 

τη μελέτη αναδασμού. 

 Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο από 15Ha για την καλλιέργεια 

αροτραίων, με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητάς τους. 

Επίσης αποδεικνύουν ότι έχουν: 

 Ωριμότητα μελέτης αναδασμού και έργων (αδειοδοτήσεις Δασικών Υπηρεσιών, 

Αρχαιολογίας, Περιβάλλοντος, Δ/νσεις Υδάτων κ.α.), 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 61 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. 
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ΔΡΑΣΗ 4.3.3 Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου 

Περιγραφή του τύπου πράξης 

Το συγκεκριμένο υπομέτρο έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις 

και περιλαμβάνει δράσεις σχετικά με την διάνοιξη και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των 

υπό εκμετάλλευση δασών και δασικών εκτάσεων. 

Το δασικό οδικό δίκτυο των δημοσίων και μη δημοσίων δασών (το 70% του συνόλου των δασών 

είναι δημόσια και το υπόλοιπο 30% μη δημόσια) αποτελεί τη βάση για την ορθολογική διαχείρισή 

τους την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευσή τους και την προστασία τους. 

Η πρόσβαση/προσπέλαση και διάνοιξη των δασών με δασοδρόμους – συμβάλλει στην ορθολογική 

διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο καθώς 

και στην προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που εγγυάται την αειφόρο ανάπτυξη και την 

καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Επίσης εξασφαλίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των ορεινών βοσκοτόπων, η υλοποίηση των 

αναγκαίων ενεργειών για δράσεις πρόληψης αλλά και αποκατάστασης των δασών καθώς και η 

πρόσβαση σε αισθητικά τοπία με θετικές συνέπειες στην τουριστική ανάπτυξη. Μεγάλο μέρος του 

δασικού οδικού δικτύου καλύπτει τις ανάγκες κατοίκων σε ορεινές περιοχές, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα, όταν ακραία καιρικά φαινόμενα το καταστρέφουν. Για τον λόγο 

αυτό επιβάλλεται η διαρκής βελτίωση του δασικού δικτύου, ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές 

συνθήκες προσπέλασης. 

Το Υπομέτρο περιλαμβάνει Μελέτες και Έργα Διάνοιξης νέων δασικών οδών σε δάση και δασικές 

εκτάσεις, έργα βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, συνοδά αυτών έργα καθώς και 

υποδομές μετατόπισης μεταφοράς δασικών προϊόντων όπως κορμοπλατείες, σχοινογερανοί κ.λ.π. 

Σημειώνεται ότι οι δράσεις του υπομέτρου υλοποιούνται και σε περιπτώσεις συνένωσης μικρών 

ιδιοκτησιών με σκοπό την ορθολογικότερη περιβαλλοντικά και οικονομικά διαχείρισή τους. 

Όπως αναφέρεται και στα κριτήρια επιλογής, δίνεται προτεραιότητα σε αραιά δασικά οδικά δίκτυα  

Η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την πυκνότητα του δασικού οδικού δικτύου εμφανίζεται στον 

Πίνακα Μ04-8 Δασική οδοποιία. 

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην περιοχή εστίασης 6(β), προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

στις αγροτικές περιοχές καθώς και στην περιοχή εστίασης 5(ε) προώθηση της διατήρησης και 

δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και στη δασοκομία, ενώ συμβάλλει στον 

εγκάρσιο στόχο για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Η διαχείριση της δράσης εφαρμόζεται, εξ ολοκλήρου σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αναφέρεται 

και στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. 

Σκοπός του συγκεκριμένου υπομέτρου είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση, ανάπτυξη και η 

προστασία των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσμού και η ανάπτυξη του τουρισμού. Το δασικό οδικό 

δίκτυο προκειμένου να είναι προσπελάσιμο απαιτείται η συνεχής βελτίωσή του ενώ εξυπηρετεί 

κυρίως τους παρακάτω σκοπούς : 
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1. Την εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, με την ευρύτερη έννοιά της, που 

περιλαμβάνει όλες τις συναφείς φάσεις από την αναδάσωση και καλλιέργεια των 

δασοσυστάδων μέχρι την συγκομιδή των δασικών προϊόντων. 

2. Την πρόσβαση προς στις υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις όπως δασοφυλάκεια, 

παρατηρητήρια, δασικοί οικισμοί, κ.λ.π. εγκαταστάσεις μεταποίησης δασικών προϊόντων (η 

οδοποιία δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες του αντίστοιχου μέτρου του 

άρθρου 26), δασικά φυτώρια, εκτροφεία θηραμάτων, κ.λπ. 

3. Την εκμετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο στον τουρισμό και 

στην αναψυχή, που βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών Την συγκομιδή (παραλαβή και 

μετατόπιση) των προϊόντων και κυρίως του ξύλου και ρητίνης και τη μεταφορά τους από 

τον τόπο υλοτόμησης μέχρι τους τόπους συγκέντρωσης ή τα κέντρα επεξεργασίας ή 

κατανάλωσής τους. 

4. Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται με την διαχείριση και προστασία των 

δασών και δασικών εκτάσεων από κάθε κίνδυνο 

Μ04-8 Δασική οδοποιία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ha) 
ΜΗΚΟΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ (Km) 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ (m/ha) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 789.771 3.058 4 

 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης, βάσει επιλέξιμων δαπανών που όντως 

πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν. 

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 

του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Δικαιούχοι 

 Διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου 

 Δήμοι και ενώσεις τους 

 Ενώσεις των ανωτέρω ωφελουμένων 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Το Υπομέτρο περιλαμβάνει Μελέτες και Έργα Διάνοιξης νέων δασικών οδών σε δάση και δασικές 

εκτάσεις, έργα ς βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, συνοδά αυτών έργα καθώς 

και υποδομές μετατόπισης μεταφοράς δασικών προϊόντων όπως κορμοπλατείες, σχοινογερανοί 

κ.λ.π. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία ενέργειας ενδεικτικά είναι οι εξής: 

• Δασική οδοποιία 

1.α. Μελέτη δρόμου – Τεχνικών έργων 

Χάραξη δρόμου (οριζοντιογραφία -κατά μήκος τομή - κατά πλάτος τομές – Τεχνικά έργα – 

Προϋπολογισμός ) 
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1.β. Διάνοιξη νέων δασικών οδών και βελτίωση υφισταμένων 

 Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές – Επιχώσεις) 

 Κατασκευή Υποδομών - Υπόστρωσης - Ασφαλτικών 

 Τεχνικά έργα ( Οχετοί – Γέφυρες - Τοίχοι αντιστήριξης – Δανειοθάλαμοι – Τάφροι – Κόμβοι 

σύνδεσης) 

 Έργα Ασφάλειας – Σήμανσης (Πινακίδες, Διαγράμμισης κ.λ.π.) 

 

• Κορμοπλατείες 

 Υλοτόμηση της επιφάνειας της κορμοπλατείας 

 Εκπρέμνωση της ίδιας επιφάνειας 

 Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές- Επιχώσεις) 

 Χαλικόστρωση (όπου κρίνεται αναγκαίο) 

 Χώροι αποθήκευσης εργαλείων-μηχανημάτων ( συνοδό έργο) 

 

• Σχοινογερανοί 

 Μελέτες 

 Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Έργα και εργασίες για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία αυτών , εντός των δασών 

και δασικών εκτάσεων ( εκπρεμνώσεις / εκθαμνώσεις μικρών επιφανειών καθώς και μικρές 

εκσκαφές και 

 έργα πάκτωσης των στελεχών των μηχανημάτων , σημειακές κλαδεύσεις , διάνοιξη 

μονοπατιών διέλευσης, κλπ) 

Όροι επιλεξιμότητας 

Ισχύουν οι ίδιοι όροι επιλεξιμότητας ανεξάρτητα από τον δικαιούχο (ιδιώτης ή δημόσιο) 

- Επικαιροποιημένη εγκεκριμένη μελέτη από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες 

- Το έργο να είναι ενταγμένο στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας 

 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Ισχύουν οι ίδιες αρχές κριτηρίων ανεξάρτητα από τον δικαιούχο (ιδιώτης ή δημόσιο) 

 Δάση και δασικές εκτάσεις, όπου η πυκνότητα του δασικού οδικού δικτύου δεν ξεπερνά τα 

20/και μεταξύ αυτών δίνεται προτεραιότητα όσον αφορά τις διανοίξεις νέων δασικών οδών 

σε εκτάσεις που έχουν το πιο αραιό δασικό δίκτυο 

 Δίνεται προτεραιότητα σε οδούς όπου έχει ελεύθερη πρόσβαση το κοινό και οι οποίες 

εξυπηρετούν τις πολλαπλές λειτουργίες του δάσους 

 Δίνεται προτεραιότητα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 

 Δίνεται προτεραιότητα όπου υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε δασικές περιοχές ιδιαίτερης 

σημασίας (π.χ. περιοχές δικτύου 2000, προστατευόμενες περιοχές – περιοχές ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους, όπως αυτές έχουν ορισθεί με το Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο) 

 Δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές με εδαφοκλιματικά στοιχεία, που δυσχεραίνουν την 

πρόσβαση (ακραίες καιρικές συνθήκες, κλίση εδάφους) 

 Δίνεται προτεραιότητα σε πυρόπληκτες περιοχές 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 
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Για τα δημόσια έργα, που αποσκοπούν αποκλειστικά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής αξίας των 

δασών και επενδύσεις για δασικές οδούς, στις οποίες έχει δωρεάν πρόσβαση το κοινό και οι οποίες 

εξυπηρετούν τις πολλαπλές λειτουργίες του δάσους , η ένταση ενίσχυσης φθάνει στο 100% των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Για τα ιδιωτικά έργα, που βελτιώνουν το βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο οικονομικό δυναμικό 

των δασών η ένταση ενίσχυσης φθάνει : 

 στο 75 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους· 

 στο 50 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και 

σε όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περίοδο από 1ης 

Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν μικρότερο του 75 % του μέσου όρου της 

ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερο 

του 75 % του μέσου ΑΕΠ στην ΕΕ-27· 

 στο 40 % του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις άλλες περιφέρειες. 
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ΔΡΑΣΗ 4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Αγροτική 

οδοποιία) 

 

Περιγραφή του τύπου πράξης 

Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί η δράση για την επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε 

γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των 

προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την 

ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και 

ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές 

περιοχές, καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των 

καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει 

στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό 

εισόδημα. 

Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή 

έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτο-

τσιμεντόστρωση. 

Η βασική διαφορά με την οδοποιία που δυνητικά μπορεί να ενισχυθεί σε περιοχές LEADER, μέσω 

του άρθρου 20§1β «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων 

υποδομών μικρής κλίμακας» είναι ότι η ενισχυόμενη οδοποιία, από την παρούσα δράση, ως κύριο 

ωφελούμενο έχει το γεωργό – κτηνοτρόφο και στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του στη 

γεωργική εκμετάλλευση. 

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνεται με βάση τις ανάγκες που προβλέπονται στο σχετικό 

περιφερειακό ή δημοτικό σχεδιασμό. Η εν λόγω δράση συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 2Α. 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η στήριξη αφορά επιχορήγηση επιλέξιμων δαπανών, που όντως πραγματοποιήθηκαν και 

καταβλήθηκαν. 

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 

του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας (ΟΤΑ) που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και 

υλοποίησης της σχετικής πράξης και ως εκ τούτου η δράση αφορά στην υλοποίηση δημόσιου 

έργου. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Δαπάνες για τη κατασκευή [συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών, που απαιτούνται όπως 

απαλλοτριώσεις, μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)] του έργου και δαπάνες 

αρχαιολογικών εργασιών. 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Όροι επιλεξιμότητας 
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Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες 

βασικές προϋποθέσεις: 

 Αφορά έργο που υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορά πρόσβαση σε γεωργική 

γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 

 Η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες επιλεξιμότητας που τίθενται στην πρόσκληση (όπως 

ύπαρξη τεχνικών μελετών , καθορισμός τιμής μονάδας από δικαστήριο για την απόκτηση 

γης) 

 Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του μέτρου 

 Η πρόταση συνοδεύεται από τα υποχρεωτικά έγγραφα (αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις), που 

ορίζονται στην πρόσκληση (όπως αίτηση ενίσχυσης, τεχνικό δελτίο, περιβαλλοντικές και 

λοιπές αδειοδοτήσεις) 

 Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 

2014-2020. 

Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν 

μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων εξετάζονται τα εξής : 

 Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών 

αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 

 Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα 

 Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή 

οδικό δίκτυο 

 Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές 

περιοχές) 

 Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 61 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. 
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M16 - Συνεργασία (άρθρο 35) 

Α. Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο 

Δράσεις: 

• Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα της γεωργίας 

• Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της 

ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας 

Β. Υπομέτρο 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και 

δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 

2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις: 

• Δράση 1: Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την 

προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

• Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την 

προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  

Οι δύο Δράσεις και στα δύο Υπομέτρα αντιστοιχούν και σε δύο φάσεις.  

Η πρώτη φάση / Δράση 1 αφορά στις ενέργειες που πραγματοποιεί η δυνητική Ε.Ο. για την 

εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών ενώ στη  

δεύτερη φάση / Δράση 2 η Ε.Ο. έχει πλέον συσταθεί και υλοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο.  

Το Υπομέτρο 16.1-16.2 υλοποιείται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο και τις 

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών (ΕΥΔ ΕΠ) σε 

περιφερειακό επίπεδο, μέσω ενιαίας πρόσκλησης.  

Οι ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών υλοποιούν το τμήμα εκείνο του Υπομέτρου που έχει εκχωρηθεί. Η 

εκχώρηση αφορά στην υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών επιλογών και των Στρατηγικών 

Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) κάθε Περιφέρειας σχετικά με τον 

αγροδιατροφικό τομέα, κατά ποσοστό 40% του συνολικού προϋπολογισμού του Υπομέτρου για 

προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης 

Περιφέρειας, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή 

της κτηνοτροφίας  έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.    

Το υπόλοιπο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού υλοποιείται από τη Μονάδα Συνεργασίας και 

Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ). 

Το Υπομέτρο 16.1 -16.5 υλοποιείται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ). 
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Α. Υπομέτρο 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο 

Δράσεις: 

• Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 

και βιωσιμότητα της γεωργίας 

• Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων 

της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας 

Το θέμα ενεργοποίησης μιας επιχειρησιακής ομάδας μπορεί να είναι τόσο εθνικού όσο 

περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού χαρακτήρα. 

Οι επιχειρησιακές ομάδες υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματα του έργου τους τόσο σε 

εθνικό επίπεδο (μέσω Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και οποιονδήποτε ανταλλαγών μεταξύ των 

επιχειρησιακών ομάδων του παρόντος μέτρου δυνατόν προκύψουν και όχι μόνο) όσο και σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου ΕΣΚ. 

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης 

εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας αλλά και για την εκπόνηση του 

επιχειρηματικού τους σχεδίου (project). 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα ενισχυθούν και μορφές συνεργασίες μεταξύ φορέων που 

προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη. 

Οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν να ωφεληθούν και από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. 

Συμπληρωματικά των δράσεων αυτών θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ - πολιτική Συνοχής, 

παρεμβάσεις που αφορούν σε προϊόντα του αγρο-διατροφικού τομέα, που αποτελούν μη γεωργικό 

προϊόν, είτε αφορούν αποκλειστικά βασική και εφαρμοσμένη έρευνα ιδίως μέσω περιφερειακών 

στρατηγικών καινοτομίας (RIS3) καθώς επίσης και σε διασυνοριακό, ή ενωσιακό επίπεδο από την 

πολιτική της Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». 

 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου για την ίδρυση και λειτουργία των ΕΣΚ, χορηγείται 

με τη μορφή επιχορήγησης. 

Ειδικότερα, η ενίσχυση για την κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΣΚ και την υλοποίηση 

αυτού, τα έξοδα δημοσιοποίησης, εμψύχωσης και κινητοποίησης χορηγούνται με τη μορφή 

επιχορήγησης και το ύψος τους υπολογίζεται ως ποσοστό επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 

Η ενίσχυση για την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

της ΕΣΚ χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. 

Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 

του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή των δικαιούχων για την υλοποίηση του 

επιχειρηματικού τους σχεδίου υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων τους τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου ΕΣΚ. 
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Δικαιούχοι 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής 

εταίρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας και 

θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα 

απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, 

πανεπιστήμια, συμβούλους, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της 

γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων ή άλλοι φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις 

και ΜΚΟ). 

Επιλέξιμες δαπάνες 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων 

έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά Δράση, όπως αυτό ορίζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

Η υλοποίηση του επιχειρησιακού  
σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε: 

Δράση 1 Δράση 2 Σύνολο (€) 

Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει  
τοπικό χαρακτήρα 

5.000 145.000 150.000 

Σύνολο της Χώρας 5.000 295.000 300.000 

Διακρατική Συνεργασία 5.000 445.000 450.000 

 

Δράση 1 : Για την ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) ΕΣΚ και την προετοιμασία των 

επιχειρηματικών τους σχεδίων επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: 

-Μελέτες- Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση των επιχειρηματικών τους 

σχεδίων) 

-Εμψύχωση (), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών προκειμένου να 

καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά στη διοργάνωση 

κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών. 

-Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, το 

συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή) και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Δράση 2 : Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων 

επιλέξιμες είναι οι άμεσες δαπάνες που προκύπτουν, όπως : 

-το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί είτε 

τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου 

-Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την 

προσαρμογή ή τη δοκιμής της εφαρμογής)αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που 

σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν την υλοποίηση 

του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου. 

-Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του 

Μέτρου 4 



23 
 

-Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουργία 

ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης και διατροφής, κόστος 

μεταφράσεων) 

Όροι επιλεξιμότητας 

Για τους εν δυνάμει δικαιούχους θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι: 

-η δραστηριότητά τους συμβάλλει τουλάχιστον σε μία από τις προτεραιότητες της ΕΣΚ και του ΠΑΑ 

και ιδιαίτερα στη 2Α, 3Α, 4Α, 4Β,4Γ 5Α, 5Γ και 5Ε, στην Εθνική αλλά και στις Περιφερειακές 

Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. 

-αποτελούν νέες μορφές συνεργασίας ή υφιστάμενες που ξεκινούν μία νέα δραστηριότητα 

-υφίσταται η απαραίτητη ικανότητα στο φορέα για τη διαχείριση και υλοποίηση του προτεινόμενου 

επιχειρηματικού σχεδίου 

Ειδικότερα: 

Οι επιχειρησιακές ομάδες (Ε.Ο.): 

-απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα μέλη και μπορούν να συμβάλλουν στους 

στόχους των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αυτοί αναφέρονται 

στο άρθρο 55 καν. 1305/2013 

-τουλάχιστον ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας 

-δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό (παραγωγή & εμπορία 

γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων) και τον τομέα τροφίμων, εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα 

του παραρτήματος Ι της Συνθήκης 

-καταρτίζουν επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας έως 3 έτη που περιγράφει: 

 το καινοτόμο/πιλοτικό/επιδεικτικό έργο το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί, να τεθεί υπό 

δοκιμή ή να υλοποιηθεί 

 τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή στο στόχο των ΕΣΚ 

 το σκοπό που θα αφορά στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με πρακτική 

εφαρμογή ή στην εξερεύνηση μιας ευκαιρίας που θα οδηγήσει σε καινοτομία 

 τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε Εθνικό επίπεδο αλλά και σε Ευρωπαϊκό μέσω του 

Δικτύου ΕΣΚ με τουλάχιστον μία δράση διάδοσης καθώς και κοινοποίησή τους στην 

ηλεκτρονική βάση έργων καινοτομίας του δικτύου ΕΣΚ που έχει δημιουργηθεί 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Δράση 1 : 

-Σύνθεση της Ε.Ο. ως προς τις γνώσεις και προσόντα που απαιτούνται που να συμβάλουν στην 

επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων 

-Ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων 

-Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά την ανταλλαγή 

γνώσεων/εμπειριών 
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-Συμμετοχή υφιστάμενων και τοπικών δικτύων 

Δράση 2 : 

-Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα 

-Στοχευμένη σύνθεση που να καλύπτει όλες τις γνώσεις και τα προσόντα κατά περίπτωση που θα 

συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδίου 

-Ποιότητα και συνοχή της οργάνωσης των δραστηριοτήτων της ομάδας και αποδειγμένη 

διαχειριστική ικανότητα του συντονιστή. 

-Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά την ανταλλαγή 

γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας 

-Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου 
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ΔΡΑΣΗ 16.4 - Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας για 

τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων και τοπικών αγορών και στήριξη για 

δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών 

αλυσίδων και τοπικών αγορών 

 

Περιγραφή του τύπου πράξης 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα ενισχυθεί η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας 

μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές 

οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής) με σκοπό : 

-τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και (Δράση 1) 

-τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με την 

ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία) (Δράση 2) 

Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών – Farmers’ Markets προκειμένου να συμμετέχουν 

αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η απευθείας διάθεση στο 

καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα (νωπά ή / και μεταποιημένα) 

προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες. 

Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν δυνάμει του εν λόγω υπομέτρου θα έχουν σαν σκοπό τη 

διάθεση του προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του 

ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Όλες οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν 

σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των Αγορών 

Παραγωγών. 

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή/διευκολυντή (Innovation Broker/Facilitator) για τη διευκόλυνση της 

εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών. 

Οι ενέργειες προώθησης που θα ενισχύονται στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου, θα συμβάλλουν στην 

ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη βραχείων αλυσίδων ή τοπικής αγοράς και θα 

προβάλλουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων μέσω αυτού του τρόπου. 

Το καθεστώς συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 3Α. 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. 

Ειδικότερα, η ενίσχυση για την κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Συνεργασίας και την 

υλοποίηση αυτού που δεν αφορά όμως σε παραγωγική επένδυση, τα έξοδα δημοσιοποίησης, εμψύχωσης 

και κινητοποίησης χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος τους υπολογίζεται ως ποσοστό 

επί των συνολικών επιλέξιμων. Η καταβολή των ενισχύσεων θα γίνεται και με κατ’ αποκοπή ποσά για 

συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το οποία θα αφορά σε παραγωγική επένδυση, η 

ενίσχυση θα χορηγηθεί βάση του κανόνα de minimis. 

Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 

45 (4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 



26 
 

Δικαιούχοι 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος 

και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών 

δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι 

λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους. 

Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική 

Νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές 

διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη 

λειτουργία τους. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Για την οργάνωση και το συντονισμό των συνεργασιών στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου 

επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: 

-Μελέτες – Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση των επιχειρησιακών τους 

σχεδίων) 

-Εμψύχωση (), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών προκειμένου να 

καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά στη διοργάνωση 

κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών. 

-Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας και το συντονισμό 

της (όπως ο μισθός του συντονιστή). 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου επιλέξιμα είναι: 

-Τα άμεσα κόστη (όπως διαμόρφωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και 

λειτουργία του φορέα της συνεργασίας, δημιουργία και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για 

ηλεκτρονικό εμπόριο) που προκύπτουν για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου 

-Δαπάνες ενεργειών προώθησης (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, 

συμμετοχή σε εκθέσεις) 

Όροι επιλεξιμότητας 

Η ενίσχυση παρέχεται σε : 

Όσον αφορά στις Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets) σε συνεργασίες (αυτοδιαχειριζόμενους 

φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία) στις οποίες : 

 Συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων 

 Παραγωγοί είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 

 Παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργούν οι Αγορές 

Παραγωγών ενώ επιτρέπονται και σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 σημείο α) 

του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), όπως ισχύει κάθε φορά. 

 Υπάρχει ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία του φορέα καθώς και κατάρτιση εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας του. 
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 Λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 

32/Α/2014), όπως ισχύει κάθε φορά. 

Όσον αφορά στις βραχείες αλυσίδες σε νομικές οντότητες - συνεργασίες : 

 που διαθέτουν την ικανότητα για τη διαχείριση και υλοποίηση του προτεινόμενου 

επιχειρηματικού σχεδίου και θεσπίζουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (Σύμφωνο 

Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα που εξασφαλίζουν τη 

διαφάνεια της λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων και αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων 

 που διασφαλίζουν κατά τη διακίνηση των προϊόντων την ποιότητα και υγιεινή τους 

 που προβάλλουν στον καταναλωτή την ύπαρξη βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και τα 

πλεονεκτήματα αυτής 

 κατά τις οποίες μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών δεν παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός 

μεσολαβητή (Intermediary). 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής θα διασφαλίζουν ότι η στήριξη απευθύνεται σε : 

Δράσεις 1 και 2 : 

 Συνεργασίες με ικανό αριθμό παραγωγών ή ομάδων παραγωγών ή άλλων φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού που συμμετέχουν στη συνεργασία ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής. 

 Συνεργασίες με ικανοποιητικό βαθμό ικανότητας της συνεργασίας στην υλοποίηση του έργου 

(εμπειρία προσωπικού/συνεργάτες) 

 Συνεργασίες που αφορούν στη διάθεση βιολογικών, ΠΟΠ, ΠΓΕ προϊόντων 

Δράση 1 : 

 Συνεργασίες που υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις ή πρακτικές και ειδικότερα τις συνεργασίες 

από τις οποίες προκύπτουν εναλλακτικοί τρόποι διανομής τροφίμων που δεν μοιάζουν με τους 

συμβατικούς τρόπους διανομής και απομακρύνονται από τις συνήθεις πρακτικές που ασκούνται 

στην υφιστάμενη πραγματική τοπική αγορά 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας στο πλαίσιο αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 150.000 

€.  

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών το ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 

100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το οποία θα αφορά σε παραγωγική επένδυση, η 

ενίσχυση θα χορηγηθεί βάση του κανόνα de minimis. 

Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 

45 (4) και 63 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013) 

 

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, 

είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με 

τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των 

τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι 

οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές 

περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές 

κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, 

βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», β) να 

«καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα των αγροτικών 

περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. 

Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά 

δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση 

βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού 

τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό 

και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη. 

Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την «ευελιξία» και τη 

δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και 

πολυτομεακό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας αλλά και της 

Περιφέρειας (πχ ΠΕΠ, Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης), με την υλοποίηση παρεμβάσεων 

δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και 

της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη 

των τοπικών ικανοτήτων), καθώς και με δράσεις συνεργασίας, συνδυάζοντας έναν αριθμό υπομέτρων του 

ΕΓΤΑΑ, και γενικότερα έργων και δράσεων στο πλαίσιο επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΕ) 1305/2014, καθώς 

και δράσεων από το ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταμειακής προσέγγισης). 

Το παρόν μέτρο εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής. 

Με την υπ’ αριθμ. 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

εγκρίθηκαν τα  προγράμματα τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την 

επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή 

πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης.  

Επιλέχθηκαν 49 περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου οι οποίες συνολικά μπορούν να 

καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.  

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου εγκρίθηκαν τα κάτωθι:  
 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΓΤΑΑ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΤΘΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Α.Ε. 

Ο.Τ.Α.  
(Πάρνωνας Α.Ε.) 

8.900.000 2.800.000 11.700.000 

2 
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 

Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
6.850.000 1.700.000 8.550.000 

3 Αναπτυξιακή Βόρειου 8.100.000  8.100.000 
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Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
(ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.) 

 

 

Το μέτρο περιλαμβάνει 4 υπομέτρα: 

 

Υπομέτρο 19.1 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης 

Το παρόν υπομέτρο αφορά την προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και την 

ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τα τοπικά τους προγράμματα. 

Ειδικότερα, αφορά στον «από κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμό για την υλοποίηση των τοπικών 

στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων της κινητοποίησης – δικτύωσης – συμμετοχής των τοπικών φορέων 

και των τοπικών κοινωνιών.  

Σκοπός είναι (Α) η προετοιμασία και (Β) η κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων, με στοχευμένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η 

προστιθέμενη αξία τους. Οι περιοχές οι οποίες επιλέχθηκαν από τις ΟΤΔ αποδεδειγμένα παρουσιάζουν 

υστέρηση στην ανάπτυξη με οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή άλλους όρους.  

Τα τοπικά προγράμματα και η στρατηγική ανάπτυξης εστιάζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

περιοχές αυτές, αναλύονται οι τομείς υστέρησης, καθώς και προτείνονται επεμβάσεις για την ανάπτυξη 

τους στο πλαίσιο μιας στρατηγικής με τον κατάλληλο συνδυασμό των υπομέτρων, δράσεων και έργων και 

ενεργειών.  

Οι ΟΤΔ, βάσει του παρόντος υπομέτρου, μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, συλλογικούς 

φορείς του επιχειρηματικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού τομέα, φορείς του δημοσίου, 

προέβησαν σε ενέργειες εμψύχωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού με σκοπό την κατάρτιση 

της τοπική στρατηγική ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περιοχή η οποία είναι σύμφωνη με τα κριτήρια του 

υπομέτρου.  

Οι ανωτέρω ενέργειες ενισχύονται στο πλαίσιο του υπομέτρου σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα των 

δαπανών όπως αυτή θα ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική προκήρυξη. 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου. 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι για την Περιφέρεια Πελ/σου είναι  τρεις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): 

1. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΜΕΣ Α.Ε) 

2. Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πάρνωνας Α.Ε.) &  

3. Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)  

Επιλέξιμες δαπάνες 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες άυλου χαρακτήρα, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την 

προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, όπως: 

i) δράσεις επιμόρφωσης για τοπικούς φορείς (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων 

που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες), 
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ii) δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής όπως η διαβούλευση με την 

τοπική κοινωνία, μελέτη οικείας περιοχής ή άλλων σχετικών μελετών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

iii) λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη με σκοπό 

την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ομάδα έργου, εμπλεκόμενα στελέχη), 

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 45 και 46 (όπου έχει εφαρμογή) του 

καν. 1305/2013 και το άρθρο 13 του υπ’ αριθ. 808/2014 εξουσιοδοτικού κανονισμού καθώς και των 

άρθρων 65-71 και του άρθρου 69§3 του καν. 1303/2013. 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σε 100%. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή επιχορήγησης 

 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Στο παρόν υπομέτρο δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 

με σκοπό την επίτευξη του σημαντικότερου μέρους των στόχων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 

Το σύνολο των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη στρατηγική και το τοπικό 

πρόγραμμα και να απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού. Παράλληλα, μέσω της παρούσας 

δράσης έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας 

και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και 

την αύξηση της επισκεψιμότητας, στην ενίσχυση της διαφοροποίησης και των ενεργειών συνεργασίας, 

καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων, στη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας, στη μείωση της κάθε μορφής μετανάστευσης, στην εισαγωγή 

πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της 

φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης, την υποστήριξη των κοινωνικά 

ευάλωτων ομάδων, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και στην περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και έργων με σκοπό την βελτίωση της διαβίωσης του 

τοπικού πληθυσμού.  

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. 

Με την υπ’ αριθμ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών 

Προγραμμάτων 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων: 
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Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει 

τις ακόλουθες υποδράσεις: 

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 

εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. 

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που 

μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / 

βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. 

Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες 

υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της 

διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα 

αντιστήριξης πρανών). 

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, 

αγροτικά ιατρεία). 

Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, 

αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, 

αθλητικοί χώροι. 

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 

ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, 

προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές). 

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση 

της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, 

αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης 

μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική προβολή και 

εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία 

ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές 

που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους 

χώρους. Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα 

και με ιδιωτικές επενδύσεις. 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της 

περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι 

πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την 

προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η 

παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η 

ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. 

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

τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
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κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική 

αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / 

συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, 

γεφύρια). 

19.2.4.6 Στήριξη για επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση κτιρίων γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, εξαιρουμένων του εκσυγχρονισμού και της αύξησης παραγωγικής 

ικανότητας των εγκαταστάσεων. 

Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα, η οποία 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις: 

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και 

τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της 

υποδράσης είναι η ύπαρξη και εξυπηρέτηση μεταποιητικών μονάδων (τουλάχιστον μίας) 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του ΤΠ, παράλληλα με την 

εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

19.2.5.2 Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (ενδεικτικά: 

εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές). 

Η υποδράση αφορά στη δημιουργία ή βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων όπως 

λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές, έργων για την μεταφορά και διανομή του ταμιευμένου 

ύδατος, αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων και δεξαμενών, καθώς και λοιπά έργα 

διαχείρισης υδάτων. 

Δράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

υποδράσεις: 

19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την πρόληψη ζημιών σε δάση από 

δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά 

οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την 

κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα 

προστατευτικών υποδομών, πρόληψης πυρκαγιών. 

19.2.6.1.2 Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από 

δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά 

οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την 

κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα 

αποκατάστασης δασικού δυναμικού. 
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Στο πλαίσιο του ΤΠ είναι δυνατή η υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα των οποίων η δημόσια δαπάνη 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (υπομέτρο 

19.2) και θα αναφέρεται στην πρόσκληση. 

 

Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της 

εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και 

έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα. 

Με την υπ’ αριθμ. 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/08-12-2017) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών 

Προγραμμάτων 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων: 

 Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης. 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων. 

 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 

 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ. 

Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση του Μέτρου 

Όσον αφορά στα Δημόσια & Ιδιωτικά έργα: 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ 2014 - 2020), η οποία, σύμφωνα με το Ν. 

4314/2014, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020 με αποδοτικό, 

αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020), στην οποία, σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β/2016), εκχωρούνται αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και είναι 

αρμόδια για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία, της ορθής εφαρμογής των ΤΠ σε όλη 

τη χώρα. 

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) των οικείων 

Περιφερειών, δυνάμει της 2545/17-10-16 Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων, οι οποίες είναι αρμόδιες 

για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΤΠ σε Περιφερειακό επίπεδο. 

Ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ορισθεί ως ο Οργανισμός Πληρωμών για το ΠΑΑ 2014-2020. 

Οι ΟΤΔ, οι οποίες είναι τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα οι οποίες σχεδιάζουν και 

μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), υλοποιούν, σε 

7 

προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές ΤΠ, με ολοκληρωμένο πολυτομεακό ή/και πολυταμειακό χαρακτήρα 

στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. 
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Όσον αφορά τα Δημόσια έργα: 

Οι ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα εξής: 

i. Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & δειγματοληπτικός έλεγχος αποτελεσμάτων. 

ii. Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης, τροποποίηση και ανάκληση αυτής. 

iii. Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση-εκκαθάριση των δαπανών. 

iv. Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου 19.2. 

v. Αποστολή στοιχείων προς τη ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 & ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. 

vi. Έγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης εκτός διακριτών τμημάτων της πράξης (πλην 

των έργων που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις). 

vii. Έλεγχος διαδικασίας εξέλιξης των δημοσίων συμβάσεων (προέγκριση διακήρυξης, 

προέγκριση σύμβασης, έλεγχος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), παρατάσεις 

χρονοδιαγραμμάτων). 

Οι ΟΤΔ και η ΕΔΠ ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρμογή των ΤΠ, είναι οι 

αρμόδιοι φορείς για τα παρακάτω: 

i. Διαδικασία προκήρυξης & αξιολόγηση (καθορισμός κριτηρίων, προετοιμασία και δημοσίευση 

προκηρύξεων, παραλαβή προτάσεων υποψηφιότητας και αξιολόγηση αυτών, εξέταση 

ενστάσεων), 

ii. Κατάρτιση της νομικής δέσμευσης, και τροποποιήσεις αυτής, όσον αφορά διαφοροποιήσεις 

του φυσικού αντικείμενου εντός των διακριτών τμημάτων της (πλην των έργων που 

εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις). 

iii. Εισήγηση προς τις ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών, στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας 

των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων. 

iv. Παρακολούθηση πράξεων (παραλαβή αιτημάτων πληρωμής, διοικητικός έλεγχος, επιτόπια 

επιθεώρηση, επιβεβαίωση οικονομικού/φυσικού αντικειμένου, καταβολή ενίσχυσης). 

v. Ολοκλήρωση Πράξης. 

Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των αντίστοιχων πληρωμών. 

 

Όσον αφορά τα Ιδιωτικά έργα: 

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα εξής: 

i. Έλεγχος της διαδικασίας προκήρυξης και δειγματοληπτικός έλεγχος αποτελεσμάτων.  

ii. Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης / τροποποίησης και ανάκλησης αυτής. 

iii. Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος και αναγνώριση-εκκαθάριση των δαπανών. 

iv. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2. 

v. Αποστολή στοιχείων προς τη ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 

vi.  Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) εκτός διακριτών τμημάτων της πράξης. 

Οι ΟΤΔ και η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη 

διαχείριση και εφαρμογή των ΤΠ, είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα παρακάτω: 

i. Διαδικασία προκήρυξης & αξιολόγησης: καθορισμός κριτηρίων, προετοιμασία και δημοσίευση 

προκηρύξεων, παραλαβή προτάσεων υποψηφιότητας και αξιολόγηση αυτών, εξέταση 

προσφυγών, 
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ii. Σύνταξη ΤΔΠ, και τροποποιήσεις αυτού, όσον αφορά διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικείμενου 

εντός των διακριτών τμημάτων της πράξης 

iii. Παρακολούθηση πράξεων: παραλαβή αιτημάτων πληρωμής, διοικητικός έλεγχος, επιτόπια 

επιθεώρηση, επιβεβαίωση οικονομικού/φυσικού αντικειμένου, καταβολή ενίσχυσης. 

iv. Ολοκλήρωση Πράξης. 

Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των αντίστοιχων πληρωμών. 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 

επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής (άρθρα 45 § 4 & 63 του Καν. 

1305/2013). 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 

εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η 

ΟΤΔ ή μέλος αυτής. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 45 και 46 (όπου έχει εφαρμογή) του 

καν. 1305/2013 και το άρθρο 13 του υπ’ αριθ. 808/2014 εξουσιοδοτικού κανονισμού καθώς και των 

άρθρων 65-71 και του άρθρου 69§3 του καν. 1303/2013. 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες των 

υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α. εκτός της 

περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013). 

Όροι επιλεξιμότητας 

Τα έργα θα πρέπει να είναι: 

 στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των 

επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των τοπικών προγραμμάτων, 

 σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το 

CLLD/Leader, 

 να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

αυτής, 

 σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους 

εθνικό δίκαιο. 

 να τεκμηριώνεται ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται. 

Καθορισμός των κριτηρίων επιλογής 

Η ΟΤΔ, βάσει και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής τα οποία 

ενδεικτικά μπορεί να βασίζονται στις ακόλουθες αρχές: 

 Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων. 
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 Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τη δικτύωση και τη συνεργασία. 

 Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες. 

 Έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με απτά 

αποτελέσματα. 

 Περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, ή να έργα φιλικά προς το περιβάλλον με αειφόρο 

χαρακτήρα. 

 Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

 Υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 

 Έργα που υλοποιούνται από μόνιμους κάτοικους της περιοχής ή από κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες. 

 Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας ή συμβάλουν στην 

καθετοποίηση των επιχειρήσεων. 

 Μείωση της ανεργίας. 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € εκτός 

των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία 

ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €. Για τα έργα τα οποία αφορούν 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. 

Ποσοστά Ενίσχυσης: 

Τα ποσοστά στήριξης θα αφορούν σε κάθε κατηγορία ενέργειας που 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 Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Β) Για παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην τοπική στρατηγική και αφορούν σε ενέργειες που δεν 

καλύπτονται από το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ ισχύουν, κατ’ ανώτατο, τα ποσοστά 

και ύψη ενίσχυσης, που περιγράφονται στα σχετικά με τις παρεμβάσεις άρθρα, των Κανονισμών (ΕΕ) 

702/2014, 651/2014 ή 1407/2013 ανάλογα. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής μετά από σχετικό αίτημα 

του δικαιούχου. Παράλληλα, είναι δυνατή η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Ιδιωτικά Έργα: Ο προϋπολογισμός της πράξης που διαμορφώνεται με το πέρας της διαδικασίας 

αξιολόγησης, αποτελεί τον εγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό της. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί 

οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης. 

Δημόσια έργα: Ο προϋπολογισμός της πράξης που διαμορφώνεται μετά το πέρας της διαδικασίας 

διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης, αποτελεί τον εγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό της. Δεν 

μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Εξαιρείται 

η περίπτωση που αυτή ανακύπτει από σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις όπως αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, 

αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων έργων, με την επιφύλαξη του ανωτάτου συνολικού κόστους ανά 
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δράση της Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του κόστους, βαρύνει 

αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο. 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και 

διατοπική) 

Περιγραφή του τύπου πράξης 

Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση 

της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και 

διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. 

Τα σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών 

παρέμβασης των εταίρων, να αποτυπώνουν διακριτούς και μετρήσιμους στόχους, καθώς και να 

αποδεικνύεται η διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στον τοπικό πληθυσμό. Τα οφέλη των σχεδίων 

συνεργασίας μπορούν να έχουν επιπτώσεις /αποτελέσματα και σε περιοχές εκτός της περιοχής 

εφαρμογής των εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων. Είναι υποχρεωτικό η κάθε υποβαλλόμενη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης να περιέχει τουλάχιστον ένα προσχέδιο διατοπικής ή / και διακρατικής 

συνεργασίας στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προτάσεις για το/τα δυνητικά σχέδια συνεργασίας. 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του υπομέτρου είναι οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα του Καν. 1303/2013 (ειδικά άρθρα 32-35). Στα 

σχέδια συνεργασίας, απαιτείται ο ορισμός ενός εκ των εταίρων ως συντονιστή. Δυνητικά, δικαιούχοι του 

υπομέτρου μπορούν να είναι και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά 

συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των τοπικών 

προγραμμάτων ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το θέμα της συνεργασίας και από το 

καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την προετοιμασία του 

σχεδίου (προπαρασκευαστική φάση), καθώς και την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο 

σχέδιο. 

Η προπαρασκευαστική φάση περιλαμβάνει την περιγραφή του σχεδίου και των ενεργειών που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, τη συνάφεια του σχεδίου με τη στρατηγική του τοπικού 

προγράμματος, το συμφωνητικό συνεργασίας των εταίρων του σχεδίου, την κατανομή ανά δράση / 

ενέργεια και εταίρο, των στόχων του σχεδίου, καθώς και των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων 

αυτού. Η φάση αυτή είναι προαιρετική και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για τα σχέδια συνεργασίας 

που υλοποιήθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2014 και συνεχίζουν στη νέα προγραμματική 

περίοδο. Αναλυτικότερα, κατά την προπαρασκευαστική φάση επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που 

συνδέονται με την αναζήτηση και επιλογή εταίρων, δαπάνες για τον σχεδιασμό των δράσεων του σχεδίου 

συνεργασίας, καθώς και δαπάνες για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο κατάρτισης 

και εξειδίκευσης των ενεργειών του σχεδίου. Οι δαπάνες της προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορούν 

να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας. 
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Οι ενέργειες και οι επιλέξιμες δαπάνες μεταξύ της προπαρασκευαστικής και της φάσης υλοποίησης 

πρέπει να είναι διακριτές. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής μετά από σχετικό 

αίτημα του δικαιούχου. 

Όροι επιλεξιμότητας 

Τα σχέδια συνεργασίας θα πρέπει: 

 Να είναι συνδεδεμένα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και να αποδεικνύεται η 

συμπληρωματικότητα τους με τις επιμέρους δράσεις του τοπικού προγράμματος. 

 Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων. 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας τα οποία συμβάλουν: 

 Στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 

 Στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της 

κοινωνικής απομόνωσης. 

 Στην υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 

 Στην ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων. 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Η ενθάρρυνση ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων συνεργασίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 

ανάπτυξη συλλογικών δράσεων και ως εκ τούτου η ένταση ενίσχυσης της προπαρασκευαστικής φάσης 

αλλά και της φάσης υλοποίησης των σχεδίων συνεργασίας καθορίζεται σε 100%. Ο προϋπολογισμός της 

προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 € και το 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής. Η τελική πληρωμή του 

κάθε σχεδίου συνεργασίας θα πραγματοποιείται μετά και την εξέταση ολοκλήρωσης των ενεργειών 

διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτού. 

Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση του Μέτρου: 

Οι ΔΑ των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω: 

i. Εξέταση και έγκριση των προτεινόμενων σχεδίων συνεργασίας. 

ii. Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης. 

iii. Διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των δαπανών. 

iv. Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου. 

v. Έλεγχος διάχυσης αποτελεσμάτων σχεδίου συνεργασίας. 

vi. Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ. 

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) είναι οι αρμόδιοι φορείς 

για τα παρακάτω: 

i. 1ο στάδιο – Προπαρασκευαστική φάση (αναζήτηση εταίρων, κατάρτιση σχεδίου δράσης, σύνταξη 

ΤΔΕ, εξόφληση των δαπανών και αποστολή αιτήματος εκκαθάρισης, ολοκλήρωση 

προπαρασκευαστικής φάσης). 

ii. 2ο στάδιο – Υλοποίηση (υλοποίηση ενεργειών σχεδίου δράσης και εξόφληση αντίστοιχων 

δαπανών, αποστολή αιτήματος εκκαθάρισης, διάχυση αποτελεσμάτων, ολοκλήρωση σχεδίου). 
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Η ΔΑ του ΠΑΑ είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή του μέτρου. Για την ορθή υλοποίηση αυτού 

έχει εποπτικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης. 

Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των αντίστοιχων πληρωμών. 

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

Περιγραφή του τύπου πράξης 

Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη 

των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση προγράμματος τοπικής 

αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ως προς: 

 Την υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων των τοπικών προγραμμάτων. 

 Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των 

προγραμμάτων. 

 Αναλυτικότερα, σκοπός του υπομέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των ΟΤΔ αναφορικά με τη 

στελέχωση (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μετακινήσεων), τα λειτουργικά έξοδα, τον 

εξοπλισμός και την μηχανοργάνωση, την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, τις ενέργειες πληροφόρησης και εμψύχωσης, τις ενέργειες επιμόρφωσης, καθώς και 

ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ. 

Είδος στήριξης: Επιχορηγήσεις 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Δικαιούχοι 

Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα 

με τα άρθρα 32 και 35 του Καν. 1303/2013. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης 

του τοπικού προγράμματος και σχετίζονται με τα ακόλουθα: 

 τη στελέχωση, τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της 

υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 

 τον εξοπλισμό και την μηχανοργάνωση των ΟΤΔ, 

 την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των δικαιούχων για την προετοιμασία, την υλοποίηση, 

καθώς και την λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων, 

 την εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με το τοπικό 

πρόγραμμα, 

 τις ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή 

στρατηγική, τις ενέργειες εμψύχωσης, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του τοπικού 

προγράμματος, 
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 τις ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που 

συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (πχ τα μέλη του Επιπέδου Λήψης 

Αποφάσεων), 

 ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 

Όροι επιλεξιμότητας 

Όλες οι εγκεκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την 

λειτουργία τους, τις ενέργειες εμψύχωσης και τις λοιπές επιλέξιμες δαπάνες. 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Η εφαρμογή του υπομέτρου αφορά την κάλυψη δαπανών των εγκεκριμένων ΟΤΔ αναφορικά με την 

υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, των δαπανών εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού, 

καθώς και των λοιπών επιλέξιμων δαπανών και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή η θέσπιση κριτηρίων 

επιλογής 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 

υπομέτρου παρέχεται στους δικαιούχους ως επιχορήγηση και μπορεί να ανέλθει μέχρι το 20% της 

συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 35 του Καν. (EΕ ) 1303/2013) και του τοπικού προγράμματος. 

Στις περιπτώσεις όπου προκύπτει η ενεργοποίηση δράσεων / ενεργειών σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

έργων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των συλλογικών δράσεων, της δικτύωση και της 

συνεργασίας (όπως αυτά θα εξειδικευτούν στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής), σε ποσοστό άνω του 

10% του προϋπολογισμού των υπομέτρων 19.2 και 19.3, το ανωτέρω ποσοστό στήριξης του υπομέτρου 

μπορεί να ανέλθει μέχρι το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του τοπικού προγράμματος. Στις 

περιπτώσεις όπου μία ΟΤΔ επιθυμεί να κάνει χρήση του ανωτέρου αυξημένου ποσοστού δηλώνει το 

ποσοστό συμμετοχής του υπομέτρου στο συνολικό τοπικό πρόγραμμα κατά την υποβολή προς 

αξιολόγηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης σε σχετικό χρηματοδοτικό πίνακα. Η επιτροπή 

αξιολόγησης εγκρίνει το ποσοστό συμμετοχής που δηλώνει η ΟΤΔ και ο εγκεκριμένος χρηματοδοτικός 

πίνακας επισυνάπτεται στη σχετική σύμβαση/έγκριση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Η ΟΤΔ μπορεί να 

κάνει χρήση των πόρων που υπερβαίνουν το 20%, στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.4, μόνο αφού 

συμβασιοποιήσουν τα σχετικά έργα στο ποσοστό που προβλέπεται. Στην περίπτωση που δεν καταφέρουν 

να συμβασιοποιήσουν το σχετικό ποσό οι εν λόγο πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κάλυψη δαπανών του υπομέτρου 19.4 και κατανέμονται στα λοιπά υπομέτρα (19.2 και 19.3). 

Το 5% κατ’ ελάχιστο του συνολικού προϋπολογισμού του υπο-μέτρου θα πρέπει να αφορά 

δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού. 

Η καταβολή προκαταβολής είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου – ΟΤΔ (άρθρο 42 του 

Κανονισμού (EΕ) 1305/2013). 

Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση του Μέτρου: 

Η ΔΑ του ΠΑΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω: 

i. Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου, απαιτούμενων εγχειριδίων, κλπ. 

ii. Έλεγχοι εποπτείας επί του συνόλου του συστήματος διαχείρισης & εφαρμογής. 

iii. Συντονισμός διαχείρισης & εφαρμογής, παροχή οδηγιών & στήριξης στις ΔΑ των Περιφερειών & 

ΟΤΔ, παρακολούθηση & αξιολόγηση υλοποίησης του LEADER. 
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Οι ΔΑ των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω: 

i. Έλεγχος τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων. 

ii. Εξέταση τήρησης των ανώτατων ποσοστών που αφορούν τον προϋπολογισμό του υπομέτρου, 

καθώς και των δράσεων εμψύχωσης. 

iii. Διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των δαπανών. 

iv. Επιτόπιοι έλεγχοι. 

v. Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ. 

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) είναι οι αρμόδιοι φορείς 

για τα παρακάτω: 

i. Υλοποίηση δράσεων υπομέτρου (διοικητικές εργασίες, εμψύχωση, κλπ). 

ii. Εξόφληση των δαπανών. 

iii. Αποστολή αιτήματος για εκκαθάριση δαπανών. 

Η ΔΑ του ΠΑΑ είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή του μέτρου. Για την ορθή υλοποίηση αυτού 

έχει εποπτικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης. 

Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των αντίστοιχων πληρωμών. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Ε.Υ.Δ. Ε.Π Περιφέρειας Πελ/σου προχώρησε με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 2660/27-10-2017 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2822/07-11-2017 

απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στην ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες 

και την εμψύχωση του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού 5.700.00,00 € όπως αναλυτικά φαίνεται στο 

κάτωθι Πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

Κωδικός 

ΟΠΣΑΑ 

2014-2020 

Τίτλος 
Πράξης/Υποέργου 

Δικαιούχος 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
(Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη) (€) 

Επιλέξιμη 

Δημόσια Δαπάνη 

(€) 

Μη επιλέξιμες 
λοιπές αξίες (€) 

1 0006113056 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΗΣ 

ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΠΑΡΝΩΝΑ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 

2 0006113841 

Στήριξη για τις 

λειτουργικές δαπάνες και 
την εμψύχωση της ΟΤΔ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 

1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 

3 0006127848 

Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και 

την εμψύχωση της ΟΤΔ 
ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 

1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 

    ΣΥΝΟΛΟ  5.670.000,00 5.670.000,00   
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Στην συνέχεια και μετά από αίτημα των ΟΤΔ προχώρησε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην 

έγκριση χορήγησης προκαταβολής  στις ΟΤΔ ως εξής: 

1. Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πάρνωνας Α.Ε.) : 585.000,00 € 

2. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΜΕΣ Α.Ε): 300.000,00 €  

3. Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.): 200.000,00 € 


