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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΡΩΤΗ  (1η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

 

 ΤΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ    19  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ  ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ  LEADER  

(ΤΑΠΤοΚ  –  ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΤΟΥ 

ΠΑΑ 2014-2020 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΓΤΑΑ: ………………€ & 
 

 ΤΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4  «ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΕΔΑΦΙΚΗΣ  

ΣΥΝΟΧΗΣ»  ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ………………€ 
 
 
 
 
 
 
 

 Συγχρηματοδότηση: 
 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
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 (…) 

 
Η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς 

χωρικά προσδιορισμένες περιοχές ο πληθυσμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 

10.000 - 150.000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης ο 

συγκεκριμένος περιορισμός αναφέρεται στη συνολική περιοχή εφαρμογής και 

όχι στην κάθε επιμέρους ανά ΕΔΕΤ περιοχή εφαρμογής. 

 Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες 
Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ). 

 Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις 

Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας 

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 

 Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την 

αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής 

οικονομίας. 

 Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης με τη συμμετοχή 

των ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με σκοπό την ενίσχυση μίας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης των τοπικών προγραμμάτων μέσω της στενής συνέργειας των 

ταμείων. 

 Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων. 
 

 Εφαρμογή έργων συνεργασίας. 
 

 Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων. 
 

(…) 
 
4.6. Αναθέτουσα Αρχή 

Ως Αναθέτουσα  Αρχή  της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος νοείται 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
 
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή: 
 
 των περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική 

Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014 - 2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της 

Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, 
 
 των τοπικών εταιρικών σχημάτων (Ομάδων Τοπικής Δράση) που θα σχεδιάσουν και θα 

εφαρμόσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές τους, 
 
 των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα 

εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές. 
 

(…) 



ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD   3 

    
 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης SWOT για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το Εταιρικό Σύμφωνο για το 

Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 

(ΠΑΑ) και κυρίως το Μέτρο 19 αυτού, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 

2014-2020, τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού, θα καθοριστούν 

οι στόχοι του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, καθώς και η στρατηγική που 

υιοθετείται για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η στρατηγική επίσης θα πρέπει να 

στοχεύει στην επίτευξη  των  στόχων  της  στρατηγικής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  

«έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
 
Στον καθορισμό των στόχων του τοπικού προγράμματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 
 
1.   οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΑΑ 2014-2020: 
 

 Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα 
 

 Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών 
 
2.   Οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΑΛΘ 2014-2020: 

 στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και της 
Υδατοκαλλιέργειας και 
 

 στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων. 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η αναπτυξιακή στρατηγική μπορεί να διαρθρωθεί γύρω από μία βασική θεματική 

κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης η οποία μπορεί να συνδέεται συμπληρωματικά με 

δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης. Τόσο η βασική όσο και οι 

δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να συνδέονται 

άμεσα με την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη SWOT ανάλυση και τη 

στρατηγική του τοπικού προγράμματος, καθώς και την περιγραφή των προτεινόμενων 

δράσεων. 
 
Η βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη 

χρηματοδοτική βαρύτητα στο τοπικό πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα επιλεγούν 

δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις απαιτείται ανάλογη τεκμηρίωση. 
 
Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά μπορούν να αφορούν στα παρακάτω: 
 
 Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων. 

 
 Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής 

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

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

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

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

 Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 
 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 
 

 Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Επιπλέον, θα πρέπει να αναλυθεί η συσχέτιση της στρατηγικής του τοπικού 

προγράμματος με την ευρύτερη στρατηγική που υιοθετείται για την περιοχή από φορείς 

εθνικού ή/και περιφερειακού επιπέδου.  
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 CLLD 2014 – 2020: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Κωδικός 

Δράσης 
Τίτλος 

Δράσης 
Κωδικός 

ΥποΔράσης 

Τίτλος Υπο-Δράσης 
Άρθρο Καν. (ΕΕ) 

1305/2013 

19.2.1 

Μεταποίηση 
και εμπορία γεωργικών 

προϊόντων 

1 
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι 
(γεωργικό προϊόν) 

17 

2 
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι 
(μη γεωργικό προϊόν) 

17 

19.2.2 

Έργα υποδομής για τη 
διασύνδεση του 

πρωτογενή τομέα με 
τους λοιπούς τομείς της 

οικονομίας 

1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 17 

2 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 17 

3 Κτηνοτροφικά Πάρκα 17 

19.2.3 Ανάπτυξη επιχειρήσεων 

1 Ίδρυση επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη 19 

2 Επέκταση / εκσυγχρονισμός επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη 19 

3 
Ίδρυση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός 
του τουριστικού κλάδου 

19 

4 
Επέκταση / εκσυγχρονισμός επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα 
της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου 

19 

19.2.4 
Βασικές υπηρεσίες και 
ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές 

1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς 20 

2 Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό 20 

3 Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής 20 

4 Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών 20 

5 Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών 20 

6 
Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων με σκοπό την βελτίωση ποιότητας ζωής ή του 
περιβάλλοντος 

20 
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19.2.5 

Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη δασικών 

περιοχών   και στη  
βελτίωση της 

βιωσιμότητας των 
δασών 

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

24 

2 
Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, άλλες φυσικές 
καταστροφές, καταστροφικά 
συμβάντα ή από άλλες αιτίες 

24 

3 
Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας 
των δασικών οικοσυστημάτων 

25 

4 
Επενδύσεις  σε δασοκομικές τεχνολογίες    και    στην 
επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

26 

19.2.6 Συνεργασία 

1 
Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών 

35 

2 

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

35 

3 
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες  και τοπικές αγορές και 
δραστηριότητες προώθησης 

35 

4 
Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 
κλιματική αλλαγή 

35 
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CLLD 2014 – 2020: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΩΝ από το ΕΤΘΑ 
 

ΔΡΑΣΗ 
Τίτλος 

Δράσης 
Κωδικός 

ΥποΔράσης 
Τίτλος Υπο-Δράσης Άρθρο Καν. (ΕΕ) 

1. Ιδιωτικές επενδύσεις 
για την αειφόρο 
ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών 

Επενδύσεις  που 
συμβάλλουν στην 
διαφοροποίηση 
του εισοδήματος 

των αλιέων 

Ι 
Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Θα στηριχθούν 
ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη 
έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 

του ΚΑΝ (ΕΕ) 508/14 

ΙΙ 

Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών 
δραστηριοτήτων,  που  συνδυάζεται  με επαγγελματικό 
επαναπροσανατολισμό. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι 
δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του 
αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 
ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 

Άρθρο  63.1.β  του  ΚΑΝ  

(ΕΕ)  508/14 

Επενδύσεις από 
μη αλιείς 

1 

Οι επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
που κατοικούν μόνιμα, ή που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή παρέμβασης) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ. Οι επενδύσεις θα πρέπει 
να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης   αξίας  του  
αλιευτικού  τομέα  της  περιοχής  (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, 
μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη 
εσωτερικών υδάτων.  

Στη δράση αυτή, δύνανται 
να συμπεριληφθούν και 
ενέργειες οι οποίες είναι 

επιλέξιμες στα πλαίσια του 
ΚΑΝ (ΕΕ) 508/14 εφόσον 
τεκμηριώνεται η ανάγκη 

χρηματοδότησής τους από 
την τοπική στρατηγική 

(προϋπόθεση του άρθρ. 
63.2 του ΚΑΝ (ΕΕ) 508/14) 
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Τίτλος Υπο-Δράσης Άρθρο Καν. (ΕΕ) 

2. Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των 
αλιευτικών περιοχών 

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

Άρθρο  63.1.γ  του  ΚΑΝ  

(ΕΕ)  508/14 

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

Άρθρο  63.1.δ  του  ΚΑΝ  

(ΕΕ)  508/14 

Εκσυγχρονισμός Αλιευτικών Καταφυγίων 
Άρθρο  43  του  ΚΑΝ  (ΕΕ)  

508/14 
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