
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων 

Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής
Τοπική Ανάπτυξη · Προώθηση Τοπικών Προϊόντων · Ανάδειξη Πολιτισμού 



Στις 8 Ιουλίου 2016 ιδρύθηκε η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με
την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
Αττικής».

Το δίκτυο αποτελείται από 8 Δήμους:

Δήμος Αγκιστρίου

Δήμος Αίγινας

Δήμος Κυθήρων

Δήμος Πόρου

Δήμος Σαλαμίνας

Δήμος Σπετσών

Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων

Δήμος ΄Υδρας

Ίδρυση 



1 Αναπτυξιακή Εταιρεία:

Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

11 Κοινωνικούς Φορείς:

ΑΜΚΕ «Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων»

Εξωραϊστικός και Αθλητικομορφωτικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου «Η Αρσινόη»

Σύλλογος «Φίλοι Φιστίκι ΦΕΣΤ»

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση « Ανακύκλωση Σαλαμίνας»

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Έκφραση»

Σωματείο Επαγγελματιών Ψαράδων Νήσου Κυθήρων «Η Μυρτιδιώτισσα»

Σωματείο «Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Σπετσών»

Επαγγελματικό Σωματείο «Ένωση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών
Καταλυμάτων Αγ. Πελαγίας Κυθήρων»

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά «Οι Φίλοι της Παράδοσης»

ΑΜΚΕ «Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ίδρυση 



Βάσει καταστατικού, προκύπτει η σύνθεση του πρώτου Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε
σώμα και του ανατέθηκαν αρμοδιότητες, ως εξής:

Πρόεδρος Δημήτρης Μούρτζης, Δήμαρχος Αίγινας

Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κουκουδάκης, Δήμαρχος Ύδρας

Εντεταλμένος Σύμβουλος Σταύρος Πλατής

Διαχειριστής της Εταιρίας
Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 
Α.Ε

Μέλη

Ισιδώρα Νάννου – Παπαθανασίου, Δήμαρχος Σαλαμίνας

Ιωάννης Δημητριάδης , Δήμαρχος Πόρου

Σπυρίδων Καρνέζης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλατά «Οι 
Φίλοι της Παράδοσης»

Διοικητικό Συμβούλιο



Οργανόγραμμα



Ο σκοπός της αστικής Εταιρείας είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός και σε καμία
περίπτωση δε θεωρείται κερδοσκοπικός/εμπορικός.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) θα προετοιμάσει, καταρτίσει και εφαρμόσει την τοπική
αναπτυξιακή στρατηγική και θα επιδιώξει την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Η Εταιρεία επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Αττικής.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών του Δικτύου με άλλες
νησιωτικές περιοχές καθώς και περιοχές για την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική
ανάπτυξη.

Η Εταιρεία θα αποτελέσει «κεντρική πύλη» για τους δυνητικούς δικαιούχους στα νησιά
της Αττικής και θα παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης και απλοποιημένης επιτόπου
ενημέρωσης και διαχείρισης των δυνατοτήτων ευρωπαϊκών και κοινοτικών
χρηματοδοτήσεων και μεταξύ άλλων μέσω του Μέτρου 19 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, του Εθνικού Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης περιόδου 2014-2020 και
της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Σκοποί



Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό
χαρακτήρα
Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών του Δικτύου με άλλες νησιωτικές περιοχές καθώς και περιοχές
για την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική ανάπτυξη.
Η υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και η ενίσχυση των
υποδομών και των υπηρεσιών, η υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η
υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και το συντονισμό και την οργάνωση
δράσεων εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού αλλά και ανάπτυξης ικανοτήτων των τοπικών
φορέων στις περιοχές παρέμβασης.
Η ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας
Η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνει
την καταπολέμηση της φτώχειας στην ύπαιθρο, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων μέσω αναπτυξιακών
προγραμμάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων καθώς και
συλλογικών εισφορών και η διερεύνηση δημιουργίας εσόδων από την παροχή υπηρεσιών
ανάδειξης και προβολής.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η υποστήριξη της
γνώσης, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία και το
περιβάλλον.

Αντικείμενα του Δικτύου



Η συνολική έκταση
και ο μόνιμος πληθυσμός 
της περιοχής παρέμβασης 
για τις Νήσους Αττικής,
υπολογίζεται σε ~875km2

και 74.651 άτομα 
αντίστοιχα

Περιοχή παρέμβασης Τ.Π. CLLD (LEADER) Νήσων Αττικής



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1.142

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 13.056

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 4.041

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 3.993

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 39.283

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 4.027

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 7.143

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1.966

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

74.651

Περιοχή παρέμβασης Τ.Π. CLLD (LEADER) Νήσων Αττικής



Περιοχή παρέμβασης Τ.Π. CLLD (LEADER) Νήσων Αττικής



Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD)

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD),
βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και
υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη
συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της
κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές,
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Συνολικά επιλέχθηκαν 49 περιοχές για την εφαρμογή του Μέτρου 19 του
ΠΑΑ 2014-2020.



Κατανομή πιστώσεων τοπικών προγραμμάτων πολυταμειακής προσέγγισης (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ)

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΓΤΑΑ 
(€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1 Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.         
(Πάρνωνας Α.Ε.)

8.900.000 2.800.000 11.700.000

2 Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 8.900.000 2.150.000 11.050.000

3 Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤ.Α.Λ. 
Α.Ε)

7.850.000 3.000.000 10.850.000

4 Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε.      
(ΑΝΕΘ Α.Ε.)

8.100.000 2.350.000 10.450.000

5 Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.        
(ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.)

8.350.000 1.950.000 10.300.000

6 Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.      
(ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)

7.400.000 2.750.000 10.150.000

7 Αχαΐα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 7.400.000 2.750.000 10.150.000

8 Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 7.550.000 1.900.000 9.450.000

9 Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 7.050.000 2.150.000 9.200.000

10 Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Α.Ε Ο.Τ.Α.         
(Ε.Α.Π. Α.Ε.)

7.050.000 1.900.000 8.950.000

: : : : :

25
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων Αττικής                                   
(ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ)

5.050.000 2.350.000 7.400.000



Νήσοι Αττικής

Με το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4111/21.12.2016, το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων

Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» με το σχέδιο της Τοπικής

Ανάπτυξης των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός & Περιβάλλον "Εν Πλω"»,

ανάμεσα σε 49 προτάσεις που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκε θετικά με

βαθμολογία 74,51 και αρχική χρηματοδότηση 7.400.000 € (ΕΓΤΑΑ -

5.050.000€, ΕΤΘΑ - 2.350.000€)

Κατανομή πιστώσεων τοπικών προγραμμάτων πολυταμειακής προσέγγισης (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ)



Η διάρθρωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (CLLD), αναπαρίσταται
στο παρακάτω γράφημα (από πάνω προς τα κάτω):

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαχειριστική Αρχή 

του ΠΑΑ 

Διαχειριστική Αρχή 

των Περιφερειών 

Ομάδες Τοπικής Δράσης & 
Επιτροπές Διαχείρισης 

Προγράμματος  

Υποψήφιοι επενδυτές 
δημοσίου χαρακτήρα

Υποψήφιοι επενδυτές 
ιδιωτικού χαρακτήρα



Για την ορθή και χωρίς διακρίσεις διαχείριση του προγράμματος προβλέπεται η
στήριξη από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ):
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Για την κατάρτιση θεσμικού 
πλαισίου, υποδείγματος 

πρόσκλησης και φακέλων 
υποψηφιότητας

Για τον έλεγχο εποπτείας επί του 
συνόλου του συστήματος 
διαχείρισης & εφαρμογής

Για τον συντονισμό διαχείρισης & 
εφαρμογής, παροχή οδηγιών & 

στήριξης στις ΔΑ των Περιφερειών & 
ΟΤΔ, παρακολούθηση & αξιολόγηση 

υλοποίησης του LEADER



Οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο
αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:
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Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & 
δειγματοληπτικός έλεγχος αποτελεσμάτων, 

σύνταξη απόφασης ένταξη/ χρηματοδότησης 

Εξέταση τήρησης των ανώτατων ποσοστών 
που αφορούν τον προϋπολογισμό, καθώς και 

των δράσεων εμψύχωσης

Διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των 
δαπανών.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Αποστολή στοιχείων προς τη Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.



Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) είναι οι
αρμόδιοι φορείς για τα παρακάτω:
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) 
Διαδικασία προκήρυξης & αξιολόγηση

Παρακολούθηση αιτημάτων πληρωμής, 
διοικητικός έλεγχος, επιτόπια επιθεώρηση, 

επιβεβαίωση οικονομικού/ φυσικού 
αντικειμένου, καταβολή ενίσχυσης

Ολοκλήρωση του Έργου 



Από πού θα χρηματοδοτηθεί το CLLD?

Για την χρηματοδότηση του CLLD θα επιδιωχθεί η χρήση ενός ή
περισσότερων Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ), ανά χωρική ενότητα
εφαρμογής, με χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Ταμείου ανάλογη του
περιεχομένου, της περιοχής παρέμβασης και των Θεματικών
Στόχων/Προτεραιοτήτων σε κάθε ενιαίο σχέδιο.

Περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Στις παρεμβάσεις στις αγροτικές περιοχές, προγραμματίζεται κατ’ ελάχιστον
5% των πόρων του ΕΓΤΑΑ, με δυνατότητα παρέμβασης και άλλων Ταμείων.

ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
ΕΚΤ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΓΤΑΑ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΤΘΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας



Ποιούς θα χρηματοδοτήσει το CLLD?

Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που
θα υποβάλουν ενιαίες Τοπικές Ομάδες Δράσης.

Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
και των τοπικών ομάδων δράσης θα γίνει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής
διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν ενδεικτικά στην καταλληλότητα
της τοπικής στρατηγικής, στη συμβολή και στην επίτευξη των
αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια, του
φορέα.



Τι ρόλο θα παίξουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)?

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), θα αποτελέσουν το βασικό συντελεστή
σχεδιασμού της στρατηγικής και υποβολής της σχετικής πρότασης.

Ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του ενιαίου σχεδίου, καλύπτουν τις
ανάγκες της περιοχής στην οποία θα υλοποιηθεί το σχέδιο, αποτελούμενες
από θεσμοθετημένους φορείς της εν λόγω κοινωνίας.

Συμμετοχή στην Ομάδα Τοπικής Δράσης, θα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση
(Δήμοι, Περιφέρειες) συνεργαζόμενη με τους φορείς τόσο του ιδιωτικού
τομέα, όσο και των λοιπών οργανώσεων, συνεταιρισμών και ομάδων της
περιοχής.

Αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης
LEADER, είτε για τη δημιουργία νέων σχημάτων είτε για τη βελτίωση των
υφιστάμενων δομών.



Η Επιτροπής Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD (ΕΔΠ CLLD)
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτείται η Επιτροπή
Διαχείρισης Προγράμματος CLLD (Ε.Δ.Π. CLLD), εκχωρούνται σε αυτή όλες οι
αρμοδιότητες διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD και αποτελεί το
Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.

Η Ε.Δ.Π. CLLD αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στο οποίο ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε
καμία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των
δικαιωμάτων ψήφου.

Η συγκρότηση της ΕΔΠ μπορεί να γίνει με πλαισίωση των τεσσάρων (4) μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από την Περιφέρεια (2) και τους Δήμους
(2) με επιπλέον πέντε (5) μέλη κοινωνικοοικονομικών φορέων της περιοχής. Στην
Επιτροπή εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα μέλος από όποιον φορέα και αν
προέρχεται όλα τα νησιά της Αττικής.

Η ισότιμη εκπροσώπηση των κοινωνικοοικονομικών εταίρων της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος και οι κατηγορίες των φορέων που
εκπροσωπούνται σε αυτή είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 του
ΠΑΑ 2014-2020.



Η Ομάδα Έργου CLLD 

Η Ομάδα Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD πρέπει
να έχει την παρακάτω δομή με τις εξής κύριες αρμοδιότητες :

Συντονιστής CLLD

Τμήμα Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης & Πληροφόρησης

Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης:

α) Διοικητική Υποστήριξη και Παρακολούθηση

β) Οικονομική Υποστήριξη και Παρακολούθηση

γ) Τεχνική Υποστήριξη και Παρακολούθηση

Τμήμα Τεχνικής & Συμβουλευτικής Στήριξης Τελικών Δικαιούχων

Νομική Υποστήριξη

! Η αρχική στελέχωση με την απαραίτητη σχετική εμπειρία έχει γίνει με δανεισμό
προσωπικού από την ΟΤΔ Πάρνωνα και με την υπογραφή της σύμβασης με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υπάρξει πλήρης κάλυψη του
Οργανογράμματος.



Κατηγορίες Επενδυτικών 
Προτάσεων του Προγράμματος 

CLLD 2014-2020

ΠΑΑ 2014-2020  & ΕΠΑλΘ 2014-2020



Τίτλος Δράσης Τίτλος Υπο-Δράσης

Μεταφορά γνώσεων & 

ενημέρωσης

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Ανάπτυξη / βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε 

εξειδικευμένους τομείς, 

περιοχές ή δικαιούχους

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η

μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί

σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της

τοπικής στρατηγικής.

Οριζόντια ενίσχυση στην 

ανάπτυξη / βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα

γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη

γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των

στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Βασικές υπηρεσίες και 

ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.),

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 (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)



Βασικές υπηρεσίες & 

ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές

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 κ.λπ.)

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 κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων

πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι,

γεφύρια κ.λπ.)

Βελτίωση πρόσβασης 

σε γεωργική

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (εγγειοβελτιωτικά έργα,

ομβροδεξαμενές κλπ)

Ανάπτυξη και βελτίωση 

βιωσιμότητας δασών

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

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

Συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών 
παραγόντων

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



Τίτλος Δράσης Τίτλος Υπο-Δράσης

Προτεραιότητα 4 του 

ΕΠΑλΘ 2014-2020

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους και τη συμπλήρωση του εισοδήματος τους

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς με σκοπό την αύξηση

της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)

Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, για την ενθάρρυνση της

τουριστικής δραστηριότητας και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.



Διακρατικές - Διατοπικές 
Συνεργασίες του Προγράμματος 

CLLD 2014-2020

ΠΑΑ 2014-2020  & ΕΠΑλΘ 2014-2020



ΤΙΤΛΟΣ:

Διακρατική Συνεργασία "Parks Protection III:

Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη

προστατευόμενων περιοχών« (LEADER)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ (για το Δίκτυο Νήσων Αττικής )

ΤΙΤΛΟΣ:
Διατοπική Συνεργασία ”Γεύσεις Ελλήνων

Εκλεκτές” II - LEADER

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.000,00€ (για το Δίκτυο Νήσων Αττικής )

ΤΙΤΛΟΣ:
Διατοπική Συνεργασία για την παραγωγή νέων
προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 75.000,00€ (για το Δίκτυο Νήσων Αττικής )

http://www.parnonas.gr/parks-protection/


ΤΙΤΛΟΣ:
Διατοπική Συνεργασία ”Ενώνοντας τους Δυναμικούς

των Τοπικών Κοινοτήτων”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00€ (για το Δίκτυο Νήσων Αττικής )

ΤΙΤΛΟΣ:
Διατοπική Συνεργασία ”Συνεργασία περιοχών με

σημαντικές λιμενικές υποδομές”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ (για το Δίκτυο Νήσων Αττικής )

ΤΙΤΛΟΣ:
Διατοπική Συνεργασία ”Θερμοκοιτίδα επιχειρη-

ματικότητας, με βάση την ιχθυοκαλλιέργεια ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ (για το Δίκτυο Νήσων Αττικής )

ΤΙΤΛΟΣ:
Διατοπική Συνεργασία ”Θαλάσσιο περιβάλλον,

παράκτιες απειλές και αλιεία”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ (για το Δίκτυο Νήσων Αττικής )



Προϋπολογισμός παρέμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να
ανέλθει μέχρι τις 600.000€.

Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€ για δημόσιου χαρακτήρα
έργα και το ποσό των 100.000€ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.

Το ποσοστό ενίσχυσης, ανέρχεται έως 65% για τους ιδιώτες και σε 100% για
τους Ο.Τ.Α. και Συλλόγους (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).



Επιλέξιμες Δαπάνες
Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι
ανάγκες της μονάδας.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές
συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.
Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς
προϊόντων ειδικού τύπου για την λειτουργία της επένδυσης.Το ύψος της δαπάνης
για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που
καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς
(όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.). Στις
δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,
δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
μηχανημάτων, φωτοτυπικών.



Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής
προστασίας εγκαταστάσεων.

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της
μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για
συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών
σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής και
λιανικής πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης.

Δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της
επένδυσης.

Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση, κλπ.



Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ,
ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών
της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).

Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης σε
περιπτώσεις επισκέψιμων μονάδων.

Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό
προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και
να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την
πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των
μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της
επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.

Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (πχ
προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.).

Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα
διακόσμησης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της
μονάδας.

Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις,
αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.)
εκτός και η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το κοινό και
επιχειρηματίες, τμήμα.

Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας
κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση
καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.

Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που
χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.

Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα.

Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον την
έγκριση της αίτησης στήριξης.



Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο
πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.

Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει
περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.

Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της
αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και
μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός
της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά (πχ HACCP) σε νέες τεχνολογίες



Η ΟΤΔ, βάσει και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, καθορίζει τα κριτήρια
επιλεξιμότητας τα οποία ενδεικτικά βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης

Είδος επιχείρησης (μικρή, πολύ μικρή, μεσαία, μεγάλη)

Προστασία περιβάλλοντος

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική



Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών (τουρισμός / υπηρεσίες)

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού
προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης)

Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Έργα που υλοποιούνται από μόνιμους κάτοικους της περιοχής ή από
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Μείωση της ανεργίας.



Λιμάνι Δήμου Αγκιστρίου (Περιφέρεια Αττικής)

PHOTO GALLERY



Λιμάνι Δήμου Σπετσών (Περιφέρεια Αττικής)

PHOTO GALLERY



Λιμάνι Δήμου Πόρου (Περιφέρεια Αττικής)

PHOTO GALLERY



Λιμάνι Δήμου Ύδρας (Region of Attica)

PHOTO GALLERY



Λιμάνι Δήμου Αίγινας (Περιφέρεια Αττικής)

PHOTO GALLERY



Λιμάνι Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων (Περιφέρεια Αττικής)

PHOTO GALLERY



Λιμάνι Μεθάνων (Περιφέρεια Αττικής)

PHOTO GALLERY



Δήμος Κυθήρων (Περιφέρεια Αττικής)

PHOTO GALLERY



Ιχθυοκαλλιέργειες στην Περιφέρεια Αττικής

PHOTO GALLERY



Σας ευχαριστώ 
για την προσοχή σας!

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς
Τηλ. 2104120002-4-9
Fax. 2104120006
Mail: info@atticalag.gr
Web: www.atticalag.gr

mailto:info@atticalag.gr
http://www.atticalag.gr/

