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ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Τίτλος υπό – δράσης  
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 
εντός οικισμού, κλπ), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.1 

Αναλυτική Περιγραφή  υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση κατασκευής δημόσιων παρεμβάσεων και την υλοποίηση έργων υποδομής 
μικρής κλίμακας, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, καθιστώντας 
ελκυστικότερη την περιοχή παρέμβασης, ως τόπο διαμονής.  

Στο πλαίσιο αυτό, η υπο-δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση για τη δημιουργία τεχνικών υποδομών μικρής 
κλίμακας ή/και την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης υδάτων, 
την ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, 
κλπ), καθώς και τη βελτίωση τοπικής οδοποιίας εντός των οικισμών της περιοχής παρέμβασης. 

Η κατασκευή δημόσιων επενδύσεων αυτής της κατηγορίας μπορεί να  περιλαμβάνει παρεμβάσεις μείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά και δημόσια κτήρια, παρεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης στον φωτισμό περιβάλλοντος χώρου, κλπ), ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων 
(νέες ολοκληρωμένες μεθόδους ενεργειακής αξιοποίησης βιοαποβλήτων, κλπ), εφαρμογές τηλεματικής 
(τηλεματικός χειρισμός δικτύου ύδρευσης, ποιότητας πόσιμου νερού,  καταγραφής και διαχείρισης βλαβών, σε 
πραγματικό χρόνο, διαδικτυακός χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας αντλιοστασίων γεωτρήσεων, κλπ), 
τεχνολογίες αισθητήρων και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης (συστήματα τηλεπισκοπικής περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης ήδη αποκατεστημένων ΧΑΔΑ, κλπ), εφαρμογές ολοκληρωμένης καταγραφής/ διαχείρισης 
προβλημάτων για τη λειτουργία των υποδομών (διαδικτυακή αναφορά προβλημάτων από τους δημότες με 
νέες τεχνολογίες, εφαρμογές smartphone, κλπ). 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο 
σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε περίπτωση 
πράξης που παράγει έσοδα, το ποσοστό ενίσχυσης (των επιλέξιμων δαπανών) δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά 
μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης (άρθ. 56 του Καν. (ΕΕ) 
651/2014). 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 600.000€. 
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Τίτλος υπό – δράσης  
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 
υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ) 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.2 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση κατασκευής δημόσιων παρεμβάσεων, καθώς και τη δημιουργία ή 
βελτίωση τοπικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, καθιστώντας 
ελκυστικότερη την περιοχή παρέμβασης, ως τόπο διαμονής.  

Η υπο-δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό πολύ-λειτουργικών χώρων για δράσεις 
κοινωνικής αλληλεγγύης, και ενημέρωσης (δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – 
ΑΜΕΑ, αθλητικοί χώροι, στέγαση δημοτικών/ κοινωνικών ιατρείων-φαρμακείων-παντοπωλείων και 
συμβουλευτική υποστήριξης σε γυναίκες – άνεργους, κλπ). 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο 
σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% (άρθ. 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013), καθώς η χρήση των ενισχυόμενων υποδομών 
είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό και δεν εμπίπτουν στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικά για την περίπτωση 
πράξεων που παράγουν έσοδα, το ποσοστό ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 
55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δύναται να καθορισθεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, 
χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 600.000€. 
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Τίτλος υπό – δράσης  

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες 
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι 
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ.) 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.3 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση κατασκευής παρεμβάσεων για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, για την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη της 
περιοχής παρέμβασης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η υπο-δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία, βελτίωση ή/και τον εκσυγχρονισμό τοπικών 
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, τη σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων 
τουριστικού ενδιαφέροντος, τη δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της 
υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένου συναφούς εξοπλισμού και δράσεις παραγωγής κατάλληλου υλικού και 
μέσων τουριστικής πληροφόρησης (παραγωγή έντυπου πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, καταχωρήσεις, 
ημερίδες, εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, κλπ). Επιπλέον στην υπο-δράση περιλαμβάνεται και η ενίσχυση 
παρεμβάσεων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών στην περιοχή παρέμβασης. 

Ειδικά σε ότι αφορά τα έργα ανάπλασης εντός οικισμών, αυτά θα ακλουθούν τις βασικές αρχές βιοκλιματικού 
σχεδιασμού και θα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού. Επίσης στο 
πλαίσιο της υπο-δράσης ενισχύονται ενέργειες πολυμεσικής διαδικτυακής προβολής και ανάδειξης αξιόλογων 
τουριστικών πόρων, μέσω της παραγωγής κατάλληλου περιεχόμενου σε ψηφιακή μορφή (κείμενα, 
φωτογραφίες και βίντεο), εικονικές περιηγήσεις, ηλεκτρονικές διαδικτυακές εφαρμογές, κλπ. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο 
σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% (άρθ. 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013), καθώς η χρήση των ενισχυόμενων υποδομών 
είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό και δεν εμπίπτουν στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικά για την περίπτωση 
πράξεων που παράγουν έσοδα, το ποσοστό ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης (άρθ. 55 & 56 του Καν. (ΕΕ) 651/2014). Εναλλακτικά, 
στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 & 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 , το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δύναται 
να καθορισθεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 600.000€. 
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Τίτλος υπό – δράσης  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.4 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες σχετίζονται κατά προτεραιότητα: 

1. με την τοπική αγροτική οικονομία,  

2. την τοπική γεωργική παραγωγή καθώς και 

3. τα αντίστοιχα παραγόμενα χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα.  

Προκειμένου να βαθμολογηθεί η πρόταση στο Κριτήριο 2: «Προτεραιότητες της υπο-δράσης», θα πρέπει οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις να σχετίζονται με έναν τουλάχιστον από τους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της υπο-
δράσης. 

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή εκθέσεων, τοπικών πανηγυριών, διαγωνισμών, κλπ, με σκοπό 
αφ’ ενός μεν την προβολή των τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων, αφ’ ετέρου δε τη διατήρηση και προβολή 
χαρακτηριστικών τοπικών παραδοσιακών τεχνών, πολιτιστικών εθίμων, κλπ.. Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν 
καταγραφεί ως σημαντικές, να  απευθύνονται κυρίως στον τοπικό πληθυσμό, αλλά δευτερευόντως και στο 
ευρύτερο κοινό και να έχουν κατά το δυνατόν έναν περιοδικό - επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 50.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο 
σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% (άρθ. 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013), καθώς οι ενισχυόμενες εκδηλώσεις είναι 
τοπικές, ανοικτές στο κοινό και δεν εμπίπτουν στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικά για την περίπτωση 
πράξεων που παράγουν έσοδα, το ποσοστό ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης (άρθ. 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014). Εναλλακτικά, στις 
περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 & 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δύναται να 
καθορισθεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 50.000€. 
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Τίτλος υπό – δράσης  

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 
πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των 
τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια, κλπ. 

Κωδικός υπό – δράσης  19.2.4.5 

Αναλυτική Περιγραφή υπο - δράσης 

Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση κατασκευής δημόσιων παρεμβάσεων, (που συνδέονται με τον 
πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της 
περιοχής, καθώς και αγροτικών τοπίων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-
οικονομικών πτυχών, με στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερα σημαντικής τοπικής φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ταυτότητας της περιοχής.  

Στο πλαίσιο αυτό, η υπο-δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως 
η αποκατάσταση, ανάδειξη και αύξηση της επισκεψιμότητας κτισμάτων με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και ιστορικό 
ενδιαφέρον και αξία (π.χ. αναπλάσεις όψεων και αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και 
άλλων κτισμάτων συμπεριλαμβανομένων αυτών όπου υπήρχε αγροτική παραγωγική δραστηριότατα αλλά 
σήμερα είναι μόνο επιδεικτικού σκοπού ή άλλων πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου, όπως μύλων, γεφυριών, 
κλπ), καθώς και τη δημιουργία επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό υποδομών πολιτισμού και συναφών 
δραστηριοτήτων (, πολιτιστικά και συνεδριακά κέντρα, μουσεία, ωδεία, βιβλιοθήκες, κέντρα νέων, κλπ).   

Επίσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, όπως η 
αποκατάσταση και διατήρηση της φυσικής και αισθητικής αξίας περιοχών – τοπίων, η αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων τοπίων και χώρων της υπαίθρου, οι παρεμβάσεις βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής 
αξίας επιλεγμένων περιοχών (π.χ. προστατευόμενων περιοχών), καθώς και δράσεις για την υλοποίηση ενεργειών 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Επιχορηγούνται έργα με συνολικό κόστος έως 600.000,00€, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος. Για έργα που αφορούν σε άυλες 
ενέργειες, το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00€ 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο 
σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ένταση ενίσχυσης 

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 100% (άρθ. 20 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013), καθώς η χρήση των ενισχυόμενων υποδομών 
είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό και δεν εμπίπτουν στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικά για την περίπτωση 
πράξεων που παράγουν έσοδα, το ποσοστό ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 
δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης (άρθ. 53 του Καν. (ΕΕ) 651/2014). Εναλλακτικά, στις 
περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 & 55 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δύναται να 
καθορισθεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης είναι 600.000€. 

 


