
 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

LEADER ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD, Μέτρο 19: Τοπική 

Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/ 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΚΟΜΜ 

δημοσίευσε την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων 

για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. Η πρόσκληση είναι συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 1.572.200

ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» και 19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 

υποδομών του πρωτογενή τομέα

Ειδικότερα:  

ΔΡΑΣΗ  19.2.4 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ 

ΔΡΑΣΗ 19.2.5 : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 

ΤΟΜΕΑ

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 

«Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 

οικισμού, κλπ.) συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

κτίρια»  

 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης

Επέκταση ή εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης 

συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευσης όμβριων), σύστημα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση, κομποστοποίηση, κλπ.), βιολογικοί καθαρισμοί, 

εσωτερική οδοποιία, ενεργειακή αναβάθμιση χρησιμοποιούμενων κτιρίων, 

διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης, κλπ.   
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LEADER ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 
 

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2  
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD, Μέτρο 19: Τοπική 

Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/ LEADER, του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΚΟΜΜ -ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων 

για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. Η πρόσκληση είναι συνολικού ενδεικτικού 

ροϋπολογισμού 1.572.200€ και αφορά στις δράσεις 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και 

ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» και 19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 

υποδομών του πρωτογενή τομέα». 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 

ΤΟΜΕΑ 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4  

«Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 

οικισμού, κλπ.) συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

εικτικές δράσεις χρηματοδότησης 

Επέκταση ή εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης (αντλιοστάσια, 

συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευσης όμβριων), σύστημα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση, κομποστοποίηση, κλπ.), βιολογικοί καθαρισμοί, 

εσωτερική οδοποιία, ενεργειακή αναβάθμιση χρησιμοποιούμενων κτιρίων, 

άρρων, έργα αντιστήριξης, κλπ.    
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LEADER ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD, Μέτρο 19: Τοπική 

LEADER, του Προγράμματος 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων 

για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. Η πρόσκληση είναι συνολικού ενδεικτικού 

και αφορά στις δράσεις 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και 

ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» και 19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ 

«Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 

οικισμού, κλπ.) συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

οχέτευσης (αντλιοστάσια, 

συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευσης όμβριων), σύστημα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση, κομποστοποίηση, κλπ.), βιολογικοί καθαρισμοί, 

εσωτερική οδοποιία, ενεργειακή αναβάθμιση χρησιμοποιούμενων κτιρίων, 
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Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης

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 οποί

2.000.000€.  

Αναφορικά με το ποσοστό ενίσχυσης

 Για επενδύσεις χωρίς κέρδη, ενίσχυση 100%

 Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες  

 κτιριακές εγκαταστάσεις 

 μηχανολογικός εξοπλισμός 

 λοιπός εξοπλισμός  

 εξοπλισμός ΑΠΕ  

 ανάπτυξη λογισμικού 

 δαπάνες για απόκτησης γης 

 δαπάνες απαλλοτριώσεων 

 μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

έργου  

 

Δικαιούχοι  

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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)». 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης 

Ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση χ

κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, κέντρα 

φροντίδας ηλικιωμένων, νέων, ΑΜΕΑ 

εγκαταστάσεις, χώροι εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού 

 

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

μέχρι 600.000 €.  

Αναφορικά με το ποσοστό ενίσχυσης

 Για επενδύσεις χωρίς κέρδη 100%

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, 

καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 

αφορικά με το ποσοστό ενίσχυσης:  

Για επενδύσεις χωρίς κέρδη, ενίσχυση 100%. 

Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων.  

κτιριακές εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

μηχανολογικός εξοπλισμός  

ανάπτυξη λογισμικού  

δαπάνες για απόκτησης γης  

δαπάνες απαλλοτριώσεων  

μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

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

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

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης  

Ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση χώρων και εγκαταστάσεων που φιλοξενούν 

κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, κέντρα 

φροντίδας ηλικιωμένων, νέων, ΑΜΕΑ κλπ. αγροτικά ιατρεία, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, χώροι εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού κλπ. 

& Ποσοστό ενίσχυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

αφορικά με το ποσοστό ενίσχυσης: 

Για επενδύσεις χωρίς κέρδη 100%. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, 

α ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 

Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

κέρδους εκμετάλλευσης της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου  

μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

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

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

ώρων και εγκαταστάσεων που φιλοξενούν 

κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, κέντρα 

αγροτικά ιατρεία, αθλητικές 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 
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 Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προ

εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες  

 κτιριακές εγκαταστάσεις 

 μηχανολογικός εξοπλισμός 

 λοιπός εξοπλισμός  

 εξοπλισμός ΑΠΕ  

 ανάπτυξη λογισμικού 

 δαπάνες για απόκτηση γης 

 δαπάνες απαλλοτριώσεων 

 μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για τη

έργου  

 δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών 

 αγορά μεταφορικού μέσου για τη μετακίνηση ευπαθών ομάδων

 

Δικαιούχοι  

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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)».

 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης

Έργα για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή επέκταση τουριστικών υποδομών και 

υποδομών αναψυχής όπως τουριστικά περίπτερα, κέντρα ενημέρωσης, 

παρατηρητήρια, θέσεις θέας, σήμανση αξιοθέατων και κοινόχρηστων χώρων, 

μνημείων και σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, δημιουργία ποδηλατικ

διαδρομών, αναπλάσεις οικισμών 

άλση, πάρκα / πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, καταφύγια, κατασκευή πεζοδρομίων 

και πεζόδρομων, διαμόρφωση σημείων εισόδου εξόδου οικισμών, μικρά έργα 

υποδομής και πρασίνου για 

πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, δημόσιες υποδομές που κρίνονται 

απαραίτητες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους.

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης.  

τάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

μηχανολογικός εξοπλισμός  

ανάπτυξη λογισμικού  

δαπάνες για απόκτηση γης  

απάνες απαλλοτριώσεων  

μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για τη

δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών  

αγορά μεταφορικού μέσου για τη μετακίνηση ευπαθών ομάδων 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

«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)». 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης 

υργία, αναβάθμιση ή επέκταση τουριστικών υποδομών και 

υποδομών αναψυχής όπως τουριστικά περίπτερα, κέντρα ενημέρωσης, 

παρατηρητήρια, θέσεις θέας, σήμανση αξιοθέατων και κοινόχρηστων χώρων, 

μνημείων και σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, δημιουργία ποδηλατικ

διαδρομών, αναπλάσεις οικισμών – πλατειών, πλακοστρώσεις, δημόσιος φωτισμός, 

άλση, πάρκα / πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, καταφύγια, κατασκευή πεζοδρομίων 

και πεζόδρομων, διαμόρφωση σημείων εισόδου εξόδου οικισμών, μικρά έργα 

υποδομής και πρασίνου για τη βελτίωση των οικισμών, τοπικά κέντρα τουριστικής 

πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, δημόσιες υποδομές που κρίνονται 

απαραίτητες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους.
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Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

βλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή 

έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου  

ν εκτέλεση του 

«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 

υργία, αναβάθμιση ή επέκταση τουριστικών υποδομών και 

υποδομών αναψυχής όπως τουριστικά περίπτερα, κέντρα ενημέρωσης, 

παρατηρητήρια, θέσεις θέας, σήμανση αξιοθέατων και κοινόχρηστων χώρων, 

μνημείων και σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, δημιουργία ποδηλατικών 

πλατειών, πλακοστρώσεις, δημόσιος φωτισμός, 

άλση, πάρκα / πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, καταφύγια, κατασκευή πεζοδρομίων 

και πεζόδρομων, διαμόρφωση σημείων εισόδου εξόδου οικισμών, μικρά έργα 

τη βελτίωση των οικισμών, τοπικά κέντρα τουριστικής 

πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, δημόσιες υποδομές που κρίνονται 

απαραίτητες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. 
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Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό

ιδιωτικές επενδύσεις κλπ.

προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες 

βασικά δίκτυα (όπως ύδρευσης, αποχέτευσης 

Στην υποδράση αυτή δε μπορούν να

περιοχή, με στόχο την προσέλκυση τουριστών / επισκεπτών, ή εξυπηρετούν με άμεσο 

ή έμμεσο τρόπο ιδιωτικά συμφέροντα. 

 

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπ

μέχρι 600.000€.  

Αναφορικά με το ποσοστό ενίσχυσης

 Για επενδύσεις χωρίς κέρδη 100%

 Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη, το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

 κτιριακές εγκαταστάσεις 

 μηχανολογικός εξοπλισμός 

 λοιπός εξοπλισμός  

 εξοπλισμός ΑΠΕ 

 ανάπτυξη λογισμικού 

 δαπάνες για απόκτηση γης

 δαπάνες απαλλοτριώσεων 

 μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

έργου  

 δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών 

 

Μη Επιλέξιμες δαπάνες 

Δεν είναι επιλέξιμη η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση, η 

συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.

Δικαιούχοι  

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με 

κλπ. Σε ότι αφορά στις αναπλάσεις οικισμών πλατειών κατά 

προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί

(όπως ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.).  

δε μπορούν να ενταχθούν πράξεις οι οποίες προβάλλουν μια 

περιοχή, με στόχο την προσέλκυση τουριστών / επισκεπτών, ή εξυπηρετούν με άμεσο 

ή έμμεσο τρόπο ιδιωτικά συμφέροντα.  

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

Αναφορικά με το ποσοστό ενίσχυσης: 

Για επενδύσεις χωρίς κέρδη 100%.  

Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη, το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

ένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων.   

κτιριακές εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

μηχανολογικός εξοπλισμός  

 

δαπάνες για απόκτηση γης 

απάνες απαλλοτριώσεων  

μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών  

διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση, η 

συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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χαρακτήρα και με 

Σε ότι αφορά στις αναπλάσεις οικισμών πλατειών κατά 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 

πράξεις οι οποίες προβάλλουν μια 

περιοχή, με στόχο την προσέλκυση τουριστών / επισκεπτών, ή εξυπηρετούν με άμεσο 

ορεί να ανέλθει 

Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη, το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

ένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου  

μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση, η 

συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού. 
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4  

«Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Η υποδράση αφορά στη διατ

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 

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

ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, η παρούσα υπο

πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 

τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να είναι καλλιτεχνικές, 

πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, φεστιβάλ και άλλες ανάλογες 

δράσεις που συμβάλλουν στην 

προϊόντος της περιοχής.    

 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης

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

την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως

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

ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Προτεραιότητα θα δοθεί στη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων συλλογικού 

χαρακτήρα (συνεργασία πολιτιστικών φορέων γ

δράσεις οι οποίες έχουν καινοτόμο και πρωτοποριακό χαρακτήρα για την περιοχή.

 

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων, οι οποίες θεωρούνται 

άυλες παρεμβάσεις (πράξεις 

επενδύσεις), μπορεί να ανέλθει μέχρι 50.000

 

Αναφορικά με το ποσοστό ενίσχυσης

 Για επενδύσεις χωρίς κέρδη 100%

 Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν.

 

Επιλέξιμες δαπάνες  

 δαπάνες που σχετίζονται με την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

όπως: σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, 

διαφημιστικές καταχωρήσεις, μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, δαπάνες άμεσα 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

«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.  

Ειδικότερα, η παρούσα υπο-δράση αφορά ενέργειες που σχετίζονται με την ενίσχυση 

κδηλώσεων και γενικότερα εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 

τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να είναι καλλιτεχνικές, 

πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, φεστιβάλ και άλλες ανάλογες 

δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού 

 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης 

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. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων συλλογικού 

χαρακτήρα (συνεργασία πολιτιστικών φορέων για την υλοποίηση εκδηλώσεων) και σε 

δράσεις οι οποίες έχουν καινοτόμο και πρωτοποριακό χαρακτήρα για την περιοχή.

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων, οι οποίες θεωρούνται 

άυλες παρεμβάσεις (πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή  

επενδύσεις), μπορεί να ανέλθει μέχρι 50.000€. 

Αναφορικά με το ποσοστό ενίσχυσης: 

Για επενδύσεις χωρίς κέρδη 100%.  

Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 

απάνες που σχετίζονται με την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

όπως: σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, 

διαφημιστικές καταχωρήσεις, μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, δαπάνες άμεσα 
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ήρηση 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 

της περιοχής, όπως για παράδειγμα η 

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

δράση αφορά ενέργειες που σχετίζονται με την ενίσχυση 

κδηλώσεων και γενικότερα εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 

τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να είναι καλλιτεχνικές, 

πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, φεστιβάλ και άλλες ανάλογες 

ενίσχυση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού 

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

για παράδειγμα η 

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

Προτεραιότητα θα δοθεί στη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων συλλογικού 

ια την υλοποίηση εκδηλώσεων) και σε 

δράσεις οι οποίες έχουν καινοτόμο και πρωτοποριακό χαρακτήρα για την περιοχή. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων, οι οποίες θεωρούνται 

οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή  

Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

απάνες που σχετίζονται με την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

όπως: σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, 

διαφημιστικές καταχωρήσεις, μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, δαπάνες άμεσα 
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εμπλεκόμενων φορέων 

εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής 

 δαπάνη υποβολής φακέλου

 τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου

 

Δικαιούχοι  

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς εκτός δημοσίου τομέα όπως Σύλλογοι, 

Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ και άλλοι φορείς, με την προϋπόθεση ότι στους 

καταστατικούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις. 

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 κληρονομιάς 

των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

 

Μέσω της υποδράσης δύναται να 

 Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, 

ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, 

παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων 

συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση 

των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

 Τη φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, 

προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χ

 Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και 

πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού 

υλικού και υλικού προώθησης.       

 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης

 Μελέτες καταγραφής βιοποικιλότητας

 Ανάπτυξη εφαρμογών τοπικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων

 Παρεμβάσεις αποκατάστασης βελτίωσης και ανάδειξη της οικολογικής και 

περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής (π.χ. καταφύγια, έργα υποδομής για την άγρια 

πανίδα & χλωρίδα, πράσινες υποδομές, κέντρα περίθαλψης άγ

φυτοτεχνικές εργασίες, αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων κ

 Αποκατάσταση και ανάδειξη κτισμάτων της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και 

αγροτικής κληρονομιάς (γεφύρια, μύλοι, φάμπρικες κ

 Πολιτιστικά και συνεδριακά κέντρα

 Μουσεία. 
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εμπλεκόμενων φορέων - προσώπων σε εκδηλώσεις, διεξαγωγή ημερίδων, 

ν ενημέρωσης και προβολής κλπ. 

πάνη υποβολής φακέλου 

εχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς εκτός δημοσίου τομέα όπως Σύλλογοι, 

Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ και άλλοι φορείς, με την προϋπόθεση ότι στους 

καταστατικούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις.  

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

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 

των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)».  

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με: 

Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, 

ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, 

παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / 

ριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση 

των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια. 

Τη φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, 

προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.  

Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και 

πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού 

υλικού και υλικού προώθησης.        

νδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης 

καταγραφής βιοποικιλότητας. 

ξη εφαρμογών τοπικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων. 

αποκατάστασης βελτίωσης και ανάδειξη της οικολογικής και 

περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής (π.χ. καταφύγια, έργα υποδομής για την άγρια 

πανίδα & χλωρίδα, πράσινες υποδομές, κέντρα περίθαλψης άγ

φυτοτεχνικές εργασίες, αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων κλπ.)

και ανάδειξη κτισμάτων της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και 

αγροτικής κληρονομιάς (γεφύρια, μύλοι, φάμπρικες κλπ.). 

και συνεδριακά κέντρα. 
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σε εκδηλώσεις, διεξαγωγή ημερίδων, 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς εκτός δημοσίου τομέα όπως Σύλλογοι, 

Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ και άλλοι φορείς, με την προϋπόθεση ότι στους 

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

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 

των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

μύλοι, γεφύρια)».   

υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:  

Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, 

ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, 

συλλογών, πολιτιστικών / 

ριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση 

μύλοι, γεφύρια.  

Τη φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, 

 

Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και 

πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού 

αποκατάστασης βελτίωσης και ανάδειξη της οικολογικής και 

περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής (π.χ. καταφύγια, έργα υποδομής για την άγρια 

πανίδα & χλωρίδα, πράσινες υποδομές, κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, 

λπ.). 

και ανάδειξη κτισμάτων της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και 
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 Ενέργειες ανάδειξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική, αγροτική 

και λαογραφική κληρονομιά (π.χ. καταγραφή εθίμων, εκθετήρια, σύνταξη ή 

σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και 

λογοτεχνικών έργων με την προϋπόθεση

πολιτιστική κληρονομιά και την περιβαλλοντική διάσταση της περιοχής)

 Έργα υποδομών πολιτισμού όπως ωδεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, εκθετήρια, 

λαογραφικές συλλογές  

 

Προτεραιότητα στις προτεινόμενες δράσεις θα δο

Αυτοδιοίκησης  / Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, Πανεπιστήμια και 

άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς. 

 

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

μέχρι 600.000 €. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 

Αναφορικά με το ποσοστό ενίσχυση

 Για επενδύσεις χωρίς κέρδη 100%

 Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνε

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

 κτιριακές εγκαταστάσεις 

 λοιπός εξοπλισμός 

 ανάπτυξη λογισμικού 

 δαπάνες για απόκτηση γης 

 δαπάνες απαλλοτριώσεων 

 μελέτες – έρευνες  

 μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μ

έργου  

 δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών

 σχεδιασμός και παράγωγη πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού 

 δημιουργία ντοκιμαντέρ 

 διεξαγωγή ημερίδων  εκδηλώσεων ενημέρωσης & προβολής 

 εξοπλισμός & οπτικοακουστικά μέσα

 παραγωγή εκθεσιακού υλικού 

 κατασκευή - αγορά παραδοσιακών στολών
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ς ανάδειξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική, αγροτική 

και λαογραφική κληρονομιά (π.χ. καταγραφή εθίμων, εκθετήρια, σύνταξη ή 

σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και 

λογοτεχνικών έργων με την προϋπόθεση ότι αναδεικνύουν την τοπική ιστορική και 

πολιτιστική κληρονομιά και την περιβαλλοντική διάσταση της περιοχής)

υποδομών πολιτισμού όπως ωδεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, εκθετήρια, 

λαογραφικές συλλογές  κλπ.  

Προτεραιότητα στις προτεινόμενες δράσεις θα δοθεί σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  / Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, Πανεπιστήμια και 

άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς.  

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €.  

οστό ενίσχυσης:  

Για επενδύσεις χωρίς κέρδη 100%. 

Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνε

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης.  

τιριακές εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

 

δαπάνες για απόκτηση γης  

δαπάνες απαλλοτριώσεων  

μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών 

σχεδιασμός και παράγωγη πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού 

δημιουργία ντοκιμαντέρ  

διεξαγωγή ημερίδων  εκδηλώσεων ενημέρωσης & προβολής  

εξοπλισμός & οπτικοακουστικά μέσα 

παραγωγή εκθεσιακού υλικού  

αγορά παραδοσιακών στολών 
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ς ανάδειξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική, αγροτική 

και λαογραφική κληρονομιά (π.χ. καταγραφή εθίμων, εκθετήρια, σύνταξη ή 

σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και 

ότι αναδεικνύουν την τοπική ιστορική και 

πολιτιστική κληρονομιά και την περιβαλλοντική διάσταση της περιοχής). 

υποδομών πολιτισμού όπως ωδεία, βιβλιοθήκες, θέατρα, εκθετήρια, 

θεί σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  / Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, Πανεπιστήμια και 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός επιλέξιμος 

Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσοστό επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη 

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και τους κέρδους εκμετάλλευσης  της 

επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 

των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 

δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή 

έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

ελέτες για την εκτέλεση του 

σχεδιασμός και παράγωγη πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού  
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 κατασκευή - αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων 

 τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου 

 δαπάνη υποβολής φακέλου 

 

Δικαιούχοι  

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς εκτός δημοσίου τομέα όπως Σύλλογοι, 

Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ και άλλοι φορείς, με την προϋπόθεση ότι στους 

καταστατικούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις, Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων περιοχ

 

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

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  

των χωριών, των αγροτικ

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπα

Η δράση 19.2.5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπο

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης

Μελέτη ή / και κατασκευή έργων πρόσβασης (έργα οδοποιίας 

δρόμων) που συνδέουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 

μεταποιητικές μονάδες της περιοχής με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την 

τσιμεντόστρωση.  

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ε

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

μέχρι 600.000 €.  Ποσοστό ενίσχυσης

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων  

τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου  

δαπάνη υποβολής φακέλου  

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς εκτός δημοσίου τομέα όπως Σύλλογοι, 

Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ και άλλοι φορείς, με την προϋπόθεση ότι στους 

καταστατικούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις, Φορείς Διαχείρισης 

ών, Πανεπιστήμια και άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς. 

ΔΡΑΣΗ 19.2.5 

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

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  

των χωριών, των αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια, κ.α.).    

Η δράση 19.2.5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπο-δράσεις:  

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών 

μεταλλεύσεων 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 

 

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 

Ενδεικτικές δράσεις χρηματοδότησης 

Μελέτη ή / και κατασκευή έργων πρόσβασης (έργα οδοποιίας - 

δρόμων) που συνδέουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 

μεταποιητικές μονάδες της περιοχής με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την 

Προϋπολογισμός & Ποσοστό ενίσχυσης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 

Ποσοστό ενίσχυσης: 100% 
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Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς εκτός δημοσίου τομέα όπως Σύλλογοι, 

Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ, ΝΠΙΔ και άλλοι φορείς, με την προϋπόθεση ότι στους 

καταστατικούς τους σκοπούς περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις, Φορείς Διαχείρισης 

ών, Πανεπιστήμια και άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς.  

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

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  

ών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών 

μύλοι, γεφύρια, κ.α.).     

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»  

Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών 

μεταλλεύσεων 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 

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 

 αποκατάσταση 

δρόμων) που συνδέουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 

μεταποιητικές μονάδες της περιοχής με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 



 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

 κτιριακές εγκαταστάσεις 

 μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας κα

έργου  

 δαπάνες για απόκτηση γης 

 δαπάνες απαλλοτριώσεων

 

Δικαιούχοι  

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Κωδικός 
Υποδράσης 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: 
ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια

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).

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).

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

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 κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών 

τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων τ

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου 

19.2.5.1 
Βελτίωση πρόσβασ
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τιριακές εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

δαπάνες για απόκτηση γης  

δαπάνες απαλλοτριώσεων 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Τίτλος Υποδράσης 
Ενδεικτική

δημόσιας δαπάνης

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: 
ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών 

(ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία). 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες 
και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 

ισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 
υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, 
δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές). 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

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

αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών 

τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). 

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις 
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έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου  

ι λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του 

Ενδεικτική κατανομή 

δημόσιας δαπάνης 

822.200€ 

280.000€ 

120.000 € 

100.000€ 

150.000€ 

100.000€ 



 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα, 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής

 

Η ημερομηνία υποβολής της 

συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων στην ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ

είναι 16/7/2018. 

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική 

η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού 

δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», επιλογή «ΟΠΣΑΑ 2014 

αρχείο «Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» (ή 

στοhttp://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.

pd).  

Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα 

αυτής υποβάλλονται στην ΟΤΔ 

Ρεθύμνου Κρήτης, ΤΚ 74051.

Η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ

 Αίτηση Στήριξης ΟΠΣΑΑ

 Αίτηση Στήριξης. 

 Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της πρότασης

 Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού και σύγχρονου 

πολιτισμού.  

 Εθνική νομοθεσία βά

αποτελούν «φυσικό μονοπώλιο»

 Τεκμηρίωση ότι η υποδομή δεν είναι σχεδιασμένη να ευνοεί επιλεκτικά μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο αλλά παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο 

σύνολό της.  

 Πίνακες υπολογισμού καθαρών εσόδων

 Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014

 Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 

ωρίμανσης της πράξης

 Εγκριτικές αποφάσεις των μελετών

 Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης

 Άδειες και εγκρίσεις. 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα, 23/04/2018 

ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  Δευτέρα, 09/07/2018 

υποβολής της εγγεγραμμένης αίτησης στήριξης  και όλων των 

συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων στην ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική 

η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού 

δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. 

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», επιλογή «ΟΠΣΑΑ 2014 

αρχείο «Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» (ή 

opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.

Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα 

αυτής υποβάλλονται στην ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση

, ΤΚ 74051.   

ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

Αίτηση Στήριξης ΟΠΣΑΑ. 

Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της πρότασης. 

ρωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού και σύγχρονου 

θνική νομοθεσία βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω υποδομές 

αποτελούν «φυσικό μονοπώλιο». 

εκμηρίωση ότι η υποδομή δεν είναι σχεδιασμένη να ευνοεί επιλεκτικά μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο αλλά παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο 

ού καθαρών εσόδων.  

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014

Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 

ωρίμανσης της πράξης.  

Εγκριτικές αποφάσεις των μελετών.  

Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης.  
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/04/2018  

/2018  

και όλων των 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική 

η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού 

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», επιλογή «ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020», 

αρχείο «Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» (ή 

opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.

Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα 

ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση: Ανώγεια 

ρωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού και σύγχρονου 

σει της οποίας καταδεικνύεται ότι οι εν λόγω υποδομές 

εκμηρίωση ότι η υποδομή δεν είναι σχεδιασμένη να ευνοεί επιλεκτικά μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο αλλά παρέχει οφέλη για την κοινωνία στο 

Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης (ΣΜΠΕ ΠΑΑ 2014-2020). 

Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 
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 Βεβαίωση δικαιούχου για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας και την 

υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς 

 Βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου από την οποία να προκύπτει ότι η 

προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο/δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική 

κυκλοφορία και αποτελούν μέρ

 Αστυνομική ταυτότητα ή ισοδύναμο έγγραφο νόμιμου εκπροσώπου

 Απόφαση αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για τον ορισμό νόμιμου 

εκπροσώπου του δικαιούχου

 Βεβαίωση έναρξης εργασιών (μη φυσικού προσώπου) από την ΑΑΔΕ, από την 

οποία να προκύπτει και το καθεστώς ΦΠΑ

 Φωτογραφικό υλικό της θέσης που θα υλοποιηθεί η πράξη 

υφιστάμενης κατάστασης

 

Στην ΟΤΔ υποβάλλονται ταχυδρομικά

i. Η ηλεκτρονική αίτηση Στήριξης (όπως εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ)

ii. Η αίτηση στήριξης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στον Οδηγό 

Διοικητικού Ελέγχου    

iii. Όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που περιγράφονται στο 

σχετικό κεφάλαιο του Οδηγού 

iv. CD που θα περιλαμβάνει το παράρτημα της αίτησης στήριξης σε μορφή word και 

τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου σε μορφή 

δημόσια έργα)   

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  
 Η επιλεξιμότητα των 

στήριξης από τον δικαιούχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ).

 Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της 

πράξης, γίνονται με αποκλειστική ευθ

 Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της 

πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην 

αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από τη στιγμή της ένταξης 

(και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30

 Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες 

δαπανών:  

1) Η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4)

2) Η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4)
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εβαίωση δικαιούχου για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας και την 

υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους.  

εβαίωση του δυνητικού δικαιούχου από την οποία να προκύπτει ότι η 

εινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο/δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική 

κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

Αστυνομική ταυτότητα ή ισοδύναμο έγγραφο νόμιμου εκπροσώπου

πόφαση αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για τον ορισμό νόμιμου 

που του δικαιούχου. 

εβαίωση έναρξης εργασιών (μη φυσικού προσώπου) από την ΑΑΔΕ, από την 

οποία να προκύπτει και το καθεστώς ΦΠΑ. 

Φωτογραφικό υλικό της θέσης που θα υλοποιηθεί η πράξη 

υφιστάμενης κατάστασης.  

ΟΤΔ υποβάλλονται ταχυδρομικά:  

i. Η ηλεκτρονική αίτηση Στήριξης (όπως εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ) 

ii. Η αίτηση στήριξης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στον Οδηγό 

iii. Όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που περιγράφονται στο 

του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου.   

iv. CD που θα περιλαμβάνει το παράρτημα της αίτησης στήριξης σε μορφή word και 

τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου σε μορφή excel (.xls) (δεν αφορά στα 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ   
Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει από την οριστική υποβολή της αίτησης 

στήριξης από τον δικαιούχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της 

πράξης, γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.  

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της 

πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην 

αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από τη στιγμή της ένταξης 

ε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023) 

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες 

κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4)

αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4).  
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εβαίωση δικαιούχου για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας και την 

εβαίωση του δυνητικού δικαιούχου από την οποία να προκύπτει ότι η 

εινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο/δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική 

 

Αστυνομική ταυτότητα ή ισοδύναμο έγγραφο νόμιμου εκπροσώπου. 

πόφαση αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για τον ορισμό νόμιμου 

εβαίωση έναρξης εργασιών (μη φυσικού προσώπου) από την ΑΑΔΕ, από την 

Φωτογραφικό υλικό της θέσης που θα υλοποιηθεί η πράξη –αποτύπωση 

ii. Η αίτηση στήριξης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στον Οδηγό 

iii. Όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που περιγράφονται στο 

iv. CD που θα περιλαμβάνει το παράρτημα της αίτησης στήριξης σε μορφή word και 

(δεν αφορά στα 

δαπανών αρχίζει από την οριστική υποβολή της αίτησης 

στήριξης από τον δικαιούχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της 

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της 

πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην 

αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από τη στιγμή της ένταξης 

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες 

κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας (δεν αφορά στη δράση 19.2.4.4).  

αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του 
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3) Οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία 

α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών κ

συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες 

σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των 

αποτελεσμάτων τους, δεν πρα

στοιχεία α) και β). Η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών αρχίζει από 

την 1η  Ιανουαρίου 2014 και πρέπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο έργο και 

όχι τυχόν προγενέστερη μορφή του

4) Οι δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχ

λογισμικού κλπ. 

5) Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών 

εκτάσεων (δεν αφορά την υποδράση 19.2.4.4)

6) Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών για όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών 

υποστηρικτικών ενε

α.  Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτηση Στήριξης) μέχρι 1.000,00 

β.  Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της 

διοίκησης του επενδυ

γ.  Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής

εκτέλεση του έργου ως

i. Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής αδείας (μελέτη 

ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου που αφορά την κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. 

ii. Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, 

μουσειολογικές 

iii. Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσε

για εφαρμογή συστημάτων Α.Π.Ε.  μέχρι το πόσο των 1.000,00 

iv. Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι 

του ποσού των 2.500,00 
 

Για έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου η δαπάνη 

εκπόνησης σχετικής μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που ο 

φορέας δε διαθέτει τη τεχνική επάρκεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 

εκπόνησή της. Επίσης αν η τεχνική υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής δεν πληροί τις 

προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας για τ

εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης ακολουθούνται τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4412/2016 (Α’ 147). 
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γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία 

α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για 

συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες 

σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των 

αποτελεσμάτων τους, δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τα 

στοιχεία α) και β). Η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών αρχίζει από 

την 1η  Ιανουαρίου 2014 και πρέπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο έργο και 

όχι τυχόν προγενέστερη μορφή του.  

που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη 

δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών 

(δεν αφορά την υποδράση 19.2.4.4). 

επιλέξιμων δαπανών για όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών 

υποστηρικτικών ενεργειών ορίζεται σε:  

α.  Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτηση Στήριξης) μέχρι 1.000,00 

β.  Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της 

διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου) μέχρι 3.000,00€  

γ.  Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδεις και λοιπές μελέτες για την 

εκτέλεση του έργου ως:  

Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής αδείας (μελέτη – επίβλεψη) μέχρι 

ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου που αφορά την κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές 

στάσεις του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο.  

Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, 

μουσειολογικές κλπ.) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000,00 

Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσε

για εφαρμογή συστημάτων Α.Π.Ε.  μέχρι το πόσο των 1.000,00 

Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι 

του ποσού των 2.500,00 €. 

Για έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου η δαπάνη 

κής μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που ο 

φορέας δε διαθέτει τη τεχνική επάρκεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 

εκπόνησή της. Επίσης αν η τεχνική υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής δεν πληροί τις 

προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την 

εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης ακολουθούνται τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).  
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γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία 

αι συμβούλων, αμοιβές για 

συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες 

σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των 

γματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τα 

στοιχεία α) και β). Η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών αρχίζει από 

την 1η  Ιανουαρίου 2014 και πρέπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο έργο και 

εία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη 

δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών 

επιλέξιμων δαπανών για όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών 

α.  Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτηση Στήριξης) μέχρι 1.000,00 €   

β.  Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της 

άδεις και λοιπές μελέτες για την 

επίβλεψη) μέχρι 

ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου που αφορά την κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές 

Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (περιβαλλοντικές, 

) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000,00 €.  

Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις 

για εφαρμογή συστημάτων Α.Π.Ε.  μέχρι το πόσο των 1.000,00 €.  

Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι 

Για έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου η δαπάνη 

κής μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που ο 

φορέας δε διαθέτει τη τεχνική επάρκεια να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 

εκπόνησή της. Επίσης αν η τεχνική υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής δεν πληροί τις 

η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την 

εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης ακολουθούνται τα 
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 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    
 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την 

συμπλήρωση των αιτήσεων σ

από τα γραφεία του ΑΚΟΜΜ

ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.akomm

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους: κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο 

Σαρχιανάκη στα τηλέφωνα: 28340
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     

ναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να αναζητήσετε 

από τα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια Ρεθύμνου, από την 

akomm.gr.  

μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους: κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο 

να: 28340-31402 και 28340-31606, leader@akomm
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υποβολή των προτάσεων, την 

τήριξης και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να αναζητήσετε 

στα Ανώγεια Ρεθύμνου, από την 

μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους: κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο 

akomm.gr 


