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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις 
Αγροτικές περιοχές 



 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης 
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. 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 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

 
1. Η υπο-δράση αφορά: 

 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας σε αγροτικούς οικισμούς. Περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις που αφορούν σε ύδρευση - αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση-
κομποστοποίηση κλπ. 

 Παρεμβάσεις για υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 
εντός αγροτικών οικισμών (π.χ. χρήση ΑΠΕ, ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, 
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση του συστήματος 
φυσικού/τεχνητού φωτισμού, υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών 
καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο, εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας 
και ηλεκτρισμού, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) κλπ.). 

 
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν 

σε υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια εντός αγροτικών 
οικισμών. 

 
3. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

600.000,00 €. 
 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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 150.000,00 2,01 1,53 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 2,97 2,03 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.  

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους. 

 

  



 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-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 υπο-δράσης 19.2.4.2 

Νομική βάση Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

 
1. Η υπο-δράση αφορά στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση κοινωνικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό και των σχετικών υποδομών. Περιλαμβάνονται ενέργειες για 
τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση δημόσιου χαρακτήρα κοινωνικών υποδομών όπως παιδικοί 
σταθμοί, χώροι κοινωνικής φροντίδας, αθλητικές υποδομές, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, αγροτικά 
ιατρεία, υποδομές ΑΜΕΑ κλπ. 

 
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους δικαιούχους ΟΤΑ Α’ & Β’ 

βαθμού και φορείς τους. 
 
3. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

600.000,00 €. 
 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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 369.000,00 4,95 3,76 

Δημόσια Δαπάνη 369.000,00 7,31 4,99 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.  

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους, καθώς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

 

  



 

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 κλπ.) 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.3 

Νομική βάση Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

 
1. Η υπο-δράση αφορά σε: 

 έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης δημόσιου χαρακτήρα τουριστικών υποδομών 
(όπως κέντρα πληροφόρησης, ποδηλατικές διαδρομές, σήμανση τουριστικών αξιοθέατων και 
μνημείων, ενέργειες εξυπηρέτησης-ασφάλειας-προσβασιμότητας επισκεπτών κλπ.), καθώς και 
ενέργειες προβολής (όπως δημιουργία εφαρμογών ΤΠΕ και ιστοσελίδων e-τουρισμού, 
συμμετοχή σε εκθέσεις, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, καταχωρήσεις σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, ημερίδες-εκδηλώσεις κλπ.), 

 έργα ανάπλασης, 

 έργα δημόσιας αναψυχής όπως δημιουργία μονοπατιών, εγκαταστάσεις αναψυχής μικρής 
κλίμακας, σήμανση, πινακίδες πληροφόρησης, σημεία παρατήρησης κλπ., 

με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας και της επισκεψιμότητας της περιοχής. 
 
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους δικαιούχους ΟΤΑ Α’ & Β’ 

βαθμού και φορείς τους. 
 

3. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
600.000,00 €.  

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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 500.000,00 6,70 5,10 

Δημόσια Δαπάνη 500.000,00 9,90 6,76 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.  

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους, καθώς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

 

  



 

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 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

 
1. Η υπο-δράση αφορά τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την προβολή 

τοπικών εθίμων, παραδόσεων, προϊόντων, παραδοσιακών επαγγελμάτων και γενικότερα με την 
αγροτική κληρονομιά. 

 
2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την 

τοπική αγροδιατροφική ταυτότητα. 
 
3. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους δικαιούχους ΟΤΑ Α’ & Β’ 

βαθμού και φορείς τους. 
 
4. Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσό των 50.000 €. 
 
5. Η υπο-δράση αφορά σε άυλες ενέργειες. 
  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 1,34 1,02 

Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 1,98 1,35 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.  

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους, καθώς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

  



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 κοινωνικο-
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 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

1. Η υπο-δράση αφορά: 

 Παρεμβάσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της φυσικής κληρονομιάς και των 
τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όπως 
αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων, χώρων απόρριψης απορριμμάτων, καθαρισμός-
προστασία υδάτινων απορροών, δραστηριότητες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, κέντρα επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές, ενέργειες δημοσιότητας 
σχετικές με το περιβάλλον κλπ.  

 Ενέργειες διατήρησης στοιχείων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όπως παρεμβάσεις 
αποκατάστασης σε γεφύρια, βρύσες, αλώνια, μύλους, κλπ. 

 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού καθώς και των σχετικών 
υποδομών. Η ενέργεια αφορά σε υποδομές πολιτισμού όπως θέατρα, ωδεία, βιβλιοθήκες, 
μουσεία, χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πολυχώρους, συλλογές κλπ. 

 

2. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν στη 
δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού καθώς και των σχετικών υποδομών. 

 

3. Στο πλαίσιο της υπο-δράσης προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους δικαιούχους ΟΤΑ Α’ & Β’ 
βαθμού και φορείς τους. 

 

4. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
600.000,00 €. Για δημόσιου χαρακτήρα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός 
αιτούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 800.000,00 10,73 8,16 

Δημόσια Δαπάνη 800.000,00 15,84 10,81 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.  

Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς τους, καθώς και νομικά πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων.  

 


