
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

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

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.1 

Νομική βάση Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την παρούσα υποδράση ενισχύονται επενδύσεις αφενός για τη δημιουργία υποδομών μικρής κλίμακας (π.χ. 
ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 
αφετέρου για την εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, με σκοπό την εξοικονόμηση 
πόρων και τη συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία εκτός των άλλων 
συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, β) σε έργα που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές και γ) σε έργα 
που υλοποιούνται από φορείας του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ βαθμού 

 
10 

 

100 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Β΄ βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Β΄ βαθμού 

0 

 
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Η επένδυση αφορά ύδρευση ή 
αποχέτευση 

 
 

20 

100 

Η επένδυση αφορά εξοικονόμηση 
ενέργειας ή οδοποιία εντός 
οικισμού 

50 

Λοιπές επενδύσεις 0 

 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 4: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 60.000,00 0,97 0,72 

Δημόσια Δαπάνη 60.000,00 1,37 0,92 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 



Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους 

Κριτήρια επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.1 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-

100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 

2 

Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 

20 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες 30 

3 
Φορέας υποψήφιου 

δικαιούχου 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 10 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

4 

Χωροθέτηση της 
πράξης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της 

Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 

5 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

5 
Προτεραιότητες 

υποδράσης  
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 20 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

6 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

20 

100 

5 < 100 * (αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 



100* (αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

7 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

10 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 50 

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, 
αγροτικά ιατρεία κλπ) 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.2 

Νομική βάση Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την υποδράση ενισχύονται επενδύσεις δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και σχετικών υποδομών. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι: 

 αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού 

 κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία 

 παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης 

 κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και ΚΑΠΗ 

 κέντρα νεότητας 

 καταφύγια αδέσποτων ζώων 
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε υποδομές υγείας (π.χ. κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία) και 
αθλητικούς χώρους, β) σε έργα που υλοποιούνται σε ορεινές  περιοχές και γ) σε έργα που υλοποιούνται από φορείς 
του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 

 
 

10 

100 

Ο δικαιούχος είναι Υγειονομική 
Περιφέρεια 

50 

Λοιποί φορείς 0 

 
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Η επένδυση αφορά υποδομή 
υγείας (π.χ. κέντρα υγείας, 
αγροτικά ιατρεία) 

 
 

20 

100 

Η επένδυση αφορά αθλητική 
υποδομή 

50 



Λοιπές επενδύσεις 0 

 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 4: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 350.000,00 5,68 4,22 

Δημόσια Δαπάνη 350.000,00 8,00 5,38 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους, Υγειονομική Περιφέρεια 

Κριτήρια επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.2 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-

100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 

2 

Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 

20 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες 30 

3 
Φορέας υποψήφιου 

δικαιούχου 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 10 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

4 

Χωροθέτηση της 
πράξης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της 

Ορεινή 

5 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 



Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

5 
Προτεραιότητες 

υποδράσης 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 20 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

6 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

20 

100 

5 < 100 * (αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100* (αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

7 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

10 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 50 

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 
(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές 
διαδρομές) 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.3 

Νομική βάση Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την υποδράση ενισχύεται η δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, 
ανάπλασης και παροχής τουριστικών πληροφοριών, καθώς και τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας. Βασικός 
σκοπός της υποδράσης είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και η ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος. 
Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι: 

 ποδηλατικές, πεζοπορικές, ορειβατικές και αναρριχητικές διαδρομές 

 αναπλάσεις ιστορικών κέντρων και γενικότερα αναπλάσεις 

 κέντρα τουριστικής πληροφόρησης 

 σημάνσεις αξιοθέατων και μνημείων 

 παρατηρητήρια πουλιών 

 πίστες παρά πέντε 

 προβλήτες για yachts 
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε ποδηλατικές, πεζοπορικές, ορειβατικές και αναρριχητικές 
διαδρομές και σε αναπλάσεις, β) σε ορεινές  περιοχές και γ) σε έργα που υλοποιούνται από φορείς του Α΄ Βαθμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 



 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 

 
10 

100 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Β΄ Βαθμού 

0 

 
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Η επένδυση αφορά πεζοπορική ή 
ορειβατική ή ποδηλατική ή 
αναρριχητική διαδρομή 

 
 

20 

100 

Η επένδυση αφορά ανάπλαση 50 

Λοιπές επενδύσεις 0 

 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.135.000,00 18,43 13,70 

Δημόσια Δαπάνη 1.135.000,00 25,94 17,46 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους 

Κριτήρια επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.3 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-

100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 



2 

Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 

20 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες 30 

3 
Φορέας υποψηφίου 

δικαιούχου 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 10 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

4 

Χωροθέτηση της 
πράξης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της 

Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 

5 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

5 
Προτεραιότητες 

υποδράσης  
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 20 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

6 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

20 

100 

5 < 100 * (αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100* (αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

7 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

10 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 50 

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.4 

Νομική βάση Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την υποδράση ενισχύεται η διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των στοιχείων της πολιτιστικής παράδοσης και 
της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής εφαρμογής, με σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και 
την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 
Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι: 



 παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων και σχετικές εκδηλώσεις αναβίωσης και απόδοσης τιμών 

 πολιτιστικά φεστιβάλ 

 εκθέσεις (ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής κλπ) 

 ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων και αντίστοιχων άλλων φορέων (προμήθεια μουσικών οργάνων, αγορά 
στολών κλπ) 

Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε εκδηλώσεις που αφορούν ιστορικά γεγονότα, που συνέβησαν 
στην περιοχή, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, β) σε ορεινές  περιοχές και γ) σε έργα που υλοποιούνται από φορείς 
του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 

 
 

18 

100 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Β΄ Βαθμού 

50 

Λοιποί φορείς 0 

 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 45.000,00 0,73 0,54 

Δημόσια Δαπάνη 45.000,00 1,03 0.69 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

Κριτήρια επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.4 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-

100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του 
περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

12 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα 
απαιτούμενα για τη 50 



βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης και ελλείψεις 
ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 

2 
Φορέας υποψηφίου 

δικαιούχου 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 18 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

3 

Χωροθέτηση της 
πράξης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της 

Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 

8 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

4 

Φύση/αντικείμενο 
εκδήλωσης που 

συνδέεται με 
ιστορία και τοπικά 

δρώμενα 

Πολτιστικό γεγονός 

25 

40 

Ιστορικό γεγονός 40 

Αθλητικό γεγονός 20 

5 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 5 

22 

100 

5 < 100 * (αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 30 30 

100* (αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

> 30 0 

6 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα 
σύμφωνα με το είδος και 

το μέγεθος του έργου 

15 

50 

Ορθολογικός 
προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 50 

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης 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 κλπ) 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.5 

Νομική βάση Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Με την υποδράση ενισχύονται 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 και με δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σκοπός της υποδράσης είναι η βελτίωση 
της ελκυστικότητας της περιοχής και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 
Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι: 

 αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακών πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, όπως μύλοι, 
γεφύρια κλπ 

 πολιτιστικά κέντρα και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές πολιτιστικού χαρακτήρα 

 Θέατρα, ωδεία, βιβλιοθήκες 

 Ψηφιοποιήσεις πολιτιστικού υλικού 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

 Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων για προμήθεια στολών, μουσικών οργάνων, σκηνικών κλπ. 
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε επενδύσεις που αφορούν την αποκατάσταση και ανάδειξη 
παραδοσιακών πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, β) σε ορεινές περιοχές και γ) σε έργα που 
υλοποιούνται από φορείς του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το κριτήριο επιλογής «ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» αναλύεται και  βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 

 
 

10 

100 

Ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού 
ή φορέας ΟΤΑ Β΄ Βαθμού 

50 

Λοιποί φορείς 0 

 
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Η επένδυση αφορά αποκατάσταση 
ή/και ανάδειξη παραδοσιακών 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
υπαίθρου 

 
 

20 

100 

Λοιπές επενδύσεις 0 

 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 60.000,00 0,97 0,72 



Δημόσια Δαπάνη 60.000,00 1,37 0,92 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

Κριτήρια επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.4.5 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-

100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 

2 

Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 

20 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειών 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες 30 

3 
Φορέας υποψηφίου 

δικαιούχου 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 10 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

4 

Χωροθέτηση της 
πράξης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της 

Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 

5 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

5 
Προτεραιότητες 

υποδράσης 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 20 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

6 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 20 100 



5 < 100 * (αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100* (αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

7 

Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης 
επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 

10 

50 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 50 

 

Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

Κωδικός Δράσης 19.2.6 

Τίτλος υπο-δράσης Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.6.1 

Νομική βάση Άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η υποδράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις για πρόληψη από πυρκαγιές, σε δασικές εκτάσεις, που αναπτύσσονται ή 
δύναται να αναπτυχθούν ειδικές μορφές τουρισμού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πλουτοπαραγωγικού 
πόρου, να περιορισθεί η πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στον τουριστικό τομέα και να προστατευθεί το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του τουριστικού τομέα. 
Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να χρηματοδοτηθούν (ενδεικτικά) η κατασκευή υδατοδεξαμενών, έργα 
υδρομάστευσης, εξοπλισμός τροφοδοσίας πυροσβεστικών οχημάτων (κρουνοί υδροληψίας, στρόφιγγες κλπ). 
Προτεραιότητα δίνεται (μέσω μοριοδότησης): α) σε επενδύσεις που αφορούν την πρόληψη από πυρκαγιές, β) σε 
ορεινές περιοχές και γ) σε έργα που υλοποιούνται στους Δήμους Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου. 
Το κριτήριο επιλογής «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ» αναλύεται και βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
(ΚΛΙΜΑΚΑ 1-100) 

Η επένδυση αφορά πρόληψη από 
πυρκαγιά 

 
20 

100 

Λοιπές επενδύσεις 0 

 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100%. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Θ.Κ. 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 1,62 1,21 

Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 2,29 1,54 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Φορείς εντός του Δημοσίου Τομέα (π.χ. Δασαρχεία) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δρασεων 



Κριτήρια επιλογής 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19.2.6.1 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣ
Η (ΚΛΙΜΑΚΑ 1-

100) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 

1 

Σαφήνεια και 
πληρότητα της 

πρότασης 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

15 

100 

30 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 0 

2 

Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειώ
ν 

20 

100 

Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων/αδειώ
ν 60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις/άδειες 30 

3 

Χωροθέτηση της 
πράξης (σύμφωνα 
με τη σύσταση της 

Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινή 

15 

100 

Μειονεκτική 50 

Λοιπές περιοχές 0 

4 
Προτεραιότητες 

υποδράσης  
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 20 

ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

5 
Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία κόστους 

100*(αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

20 

100 

5 < 100 * (αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 30 

100* (αιτούμενο - 
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 0 

6 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το 
είδος και το μέγεθος του έργου 10 50 



υλοποίησης 
επένδυσης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 50 

 


