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 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε-
ρίοδο 2021-2027, Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 61), όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα την 
παρ. 9 του άρθρου 63.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ειδικότερα το άρθρο 13.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 
2021 για τον καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων 
για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχεί-
ρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων, 
και ειδικότερα τα άρθρα 29-34 αυτού.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/2115 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 
2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 

στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι-
κής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και ειδικότερα 
τα άρθρα 2, 9, 71, 73(2), 86(1) και 150.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 
2021 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και 
ειδικότερα το άρθρο 42(3) αυτού.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 
2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 
2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 
όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της 
στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

8. Το π.δ. 97/2017 (Α’ 138) σχετικά με τον Οργανισμό 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142).

10. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

11. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’19).

12. Τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) με τον οποίο κυρώθηκε ο 
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

13. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020» (Β’ 3066).

14. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

15. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 απόφαση «Ανάθεση 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και 
Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ.  483).

16. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 
8.2.16 «Μέτρο 19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω 
του LEADER (ΤΑΠΤΚ- Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων)».

17. Την υπ’ αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020.

18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, καλεί:

Τους φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία των δυνη-
τικών Δικαιούχων, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 4 
της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, 
προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική 
Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού 
Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), σύμ-
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναλύο-
νται παρακάτω στο κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 - 2027
1.1 Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων
Η οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα μας από το 

2010, εκτός από την έντονη μείωση του ΑΕΠ, επηρέα-
σε άνισα τις 13 Περιφέρειες της χώρας μας σχεδόν σε 
όλους τομείς της οικονομίας ενώ παράλληλα συνέβαλε 
αρνητικά στην αύξηση των διαχρονικών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παράλληλα, κατά την 
περίοδο αυτή οι Περιφέρειες παρουσίασαν έντονες ασυ-
νέχειες και ανισορροπίες στον τρόπο που αναπτύχθηκαν 
με αποτέλεσμα την όξυνση των ενδο- περιφερειακών και 
δια-περιφερειακών ανισοτήτων.

Ταυτόχρονα, η ανισομερής κατανομή του πληθυσμού 
που παρατηρείται διαχρονικά στη χώρα μας, κυρίως 
λόγω του ανάγλυφου και της οργάνωση του οικιστικού 
δικτύου, αποτελεί σημαντική παράμετρο στις ενδο-περι-
φερειακές και δια-περιφερειακές ανισότητες. Το ορεινό 
και νησιωτικό ανάγλυφο που καταλαμβάνει περίπου το 
75% των εδαφών της χώρας συμβάλλει στην αραιοκα-
τοίκηση και φυσική απομόνωση με αποτέλεσμα το ¼ 
του πληθυσμού να ζει σε περιοχές που είναι 60’ μακριά 
από αστικά κέντρα άνω των 50.000 κατοίκων, ενώ σχε-
δόν 1 εκ. άνθρωποι, χρειάζονται τουλάχιστον 90’ για την 
πρόσβαση στην κοντινότερη πόλη και στις δημόσιες 
κοινωνικές υπηρεσίες. Παράλληλα, το ½ του πληθυσμού 
συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό αστικών κέ-
ντρων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, και κατά 
κύριο λόγο σε μία από τις δύο μητροπολιτικές περιοχές, 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι πόλεις μεσαίου και 
μικρού μεγέθους θα συνεχίσουν πιθανότατα να χάνουν 

πληθυσμό λόγω γήρανσης και μεγαλύτερων αστικών 
συγκεντρώσεων στις επόμενες πέντε δεκαετίες, παρά τα 
εισερχόμενα κύματα διεθνούς μετανάστευσης. Το έλλει-
μα σημαντικών πληθυσμιακών συγκεντρώσεων εμπο-
δίζει την ανάπτυξη πολλαπλών κέντρων δυναμικών και 
διαφοροποιημένων οικονομιών, καθώς και μεγαλύτερο 
εύρος δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, 
περιοχές με ακόμη πιο περιορισμένη προσβασιμότη-
τα - όπως πολλά νησιά της Ελλάδας - αντιμετωπίζουν 
υψηλότερο μεταφορικό κόστος και εποχική διακύμαν-
ση των μεταφορών και κατ’ επέκταση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων.

Σε πολλούς από τους 11 δείκτες ‘ευζωίας’ του ΟΟΣΑ 
παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
Περιφερειών, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και η ‘αίσθηση’ παροχής κοινωνικής υπο-
στήριξης, κυρίως στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Οι πολιτικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, αλλά 
και ειδικότερα της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτο-
βουλία τοπικών κοινοτήτων, είναι ένα πολύ σημαντικό 
εργαλείο στην άμβλυνση των ανισοτήτων που έχουν το 
χαρακτηριστικό της γεωγραφικής διασποράς γιατί συμ-
βάλουν στοχευμένα στην επίλυση των τοπικών προβλη-
μάτων μέσω της χρήσης των κατάλληλων αναπτυξιακών 
εργαλείων που είναι διαθέσιμα. Οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τον ‘εκ των 
κάτω προς τα επάνω’ σχεδιασμό, δημιουργώντας έτσι τις 
προϋποθέσεις για μία στενή, συνεχή και πολυεπίπεδη 
συνεργασία μεταξύ πολλών και ισχυρών συντελεστών σε 
τοπικό επίπεδο, όπως αιρετοί, τοπική διοίκηση, εκπρό-
σωποι επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι 
πολιτικές αυτές θα πρέπει να στοχεύουν κατά βάση στην 
κοινή διαχείριση φυσικών πόρων, στην ενίσχυση των 
οικονομικών διασυνδέσεων, στην δημιουργία δικτύων 
σε διάφορα επίπεδα, στην ανάπτυξη κοινών υποδομών 
και στην προαγωγή καινοτόμων, έξυπνων και πράσινων 
πολιτικών.

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής ένωσης στηρίζουν 
την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την τοπική 
ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
μέσω και του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 δυνάμει των 
άρθρων 30 έως 34, σύμφωνα με τα οποία τα κράτη 
μέλη μπορούν να εντάξουν και να υλοποιήσουν τέ-
τοιου είδους πολιτικές για το σύνολο των ευρωπαϊκών 
ταμείων που διαχειρίζονται. Παράλληλα, σύμφωνα με 
τoυς κανονισμούς (ΕΕ) 2020/2220 και 2021/2115 αλλά 
και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 77 αντίστοιχα δίδεται η 
δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης τοπικών στρα-
τηγικών LEADER.

1.2 Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ 
ΚΑΠ)

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό 
(ΕΕ) 2021/2115, αναπτύσσεται στο πλαίσιο των 9 ειδικών 
στόχων που περιγράφονται στο άρθρο 6 αυτού. Η πολι-
τική της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπι-
κών κοινοτήτων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την 
επίτευξη των στόχων όπως αυτοί περιγράφονται στην 
ανάλυση αναγκών που αφορούν στον ειδικό στόχο 8: 
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Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης 
και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συ-
μπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης 
δασοκομίας.

Η υστέρηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών 
αποτελεί κοινό γνώρισμα στο σύνολο της Ε.Ε. με δια-
φορετικό βαθμό έντασης των διαφορών του επιπέδου 
ανάπτυξης μεταξύ αστικών περιοχών και αγροτικών 
περιοχών. Για αρκετές αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. η 
υστέρηση στους ρυθμούς ανάπτυξης συνοδεύεται από 
δημογραφική γήρανση που επιτείνεται από την διαρροή 
των νέων προς τις αστικές περιοχές λόγω απουσίας ευ-
καιριών απασχόλησης, φτώχειας, δυσκολία πρόσβασης 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης κ.λπ.

Η εικόνα των αγροτικών περιοχών αποτυπώνεται εύλο-
γα στις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής προς τα Κράτη 
Μέλη για το περιεχόμενο των Στρατηγικών Σχεδίων.

Η εξέταση πολλών και διακριτών παραμέτρων (διάρ-
θρωση της οικονομίας, απασχόληση, ανεργία, δημο-
γραφική σύνθεση, επίπεδο εκπαίδευσης, φτώχεια και 
κοινωνικός αποκλεισμός, πρόσβασιμότητα, ανάπτυξη 
ευρυζωνικών δικτύων, χρήση διαδικτύου, θέματα διακυ-
βέρνησης) οδήγησε στον προσδιορισμό πληθώρας ανα-
γκών (22 ανάγκες που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός 
αναγκών σε επίπεδο Ειδικού Στόχου) που ετέθησαν προς 
ιεράρχηση στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 
στο πλαίσιο σύνταξης του ΣΣ ΚΑΠ.

Οι είκοσι δύο ανάγκες έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι ομά-
δες με τον αριθμό αναγκών που συνθέτει κάθε ομάδα να 
διαφέρει σημαντικά κυμαινόμενη από οκτώ έως μία. Η 
πολιτική της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπι-
κών κοινοτήτων παρέχει αποδεδειγμένα λύσεις στην κά-
λυψη των περισσοτέρων αναγκών με άμεσο ή με έμμεσο 
τρόπο και συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην επίτευξη 
των στόχων του ΣΣ της ΚΑΠ.

Ομάδα αναγκών 8.5: Προώθηση βιοοικονομίας και 
κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές Όπως 
αναδείχθηκε και εμπεριστατωμένα μέσω της ανάλυ-
σης SWOT του ΕΣ8, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες 
στην Ελλάδα για την ανάπτυξη μιας πλούσιας και επι-
κερδούς οικονομικής δραστηριότητας, στη βάση της 
αξιοποίησης εναλλακτικών ανανεώσιμων πόρων μέσω 
της κυκλικής βιοοικονομίας. Τα τοπικά προγράμμα-
τα LEADER αλλά και η νέα πρωτοβουλία των Smart 
Villages μπορεί να συμβάλει θετικά και να παράσχει 
λύσεις για την επίτευξη μέρους των στόχων της εν λόγω 
ομάδας αναγκών.

Ομάδα αναγκών 8.6: Αντιμετώπιση της φτώχιας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας των αγροτικών πε-
ριοχών, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων και γυναικών, 
η σχολική διαρροή (ιδιαίτερα ομάδων με συγκεκριμένα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά), το σημαντικό ποσοστό 
νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, η μη 
ενσωμάτωση των αλλοδαπών εργαζόμενων (ιδιαίτερα 
των γεννηθέντων εκτός Ευρώπης) που απασχολούνται 
συνήθως με «άτυπες εργασιακές σχέσεις», συνθέτουν το 
πλέγμα των ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 
αγροτικές περιοχές.

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 η έκτη 
προτεραιότητα για την Αγροτική Ανάπτυξη Π6: «Προώ-
θηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας 
και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιο-
χές» που είναι σχεδόν ομοειδής ως προς την στόχευση 
με τον όγδοο ειδικό στόχο εξυπηρετήθηκε μέσω της 
προσέγγισης LEADER, με έμφαση να δίνεται στην ενί-
σχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την διαφοροποίηση 
της παραγωγικής βάσης των αγροτικών περιοχών και 
την δημιουργία/διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Στις 
τοπικές στρατηγικές δεν περιλαμβανόταν ως προτεραι-
ότητες θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Πλέον αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη η μετάβαση μέσω των Τοπικών Στρατηγικών σε 
ένα μίγμα πολιτικής που θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
που σχετίζονται με την παροχή κατάρτισης, δράσεις 
κοινωνικής ενσωμάτωσης, στοχευμένες δράσεις για ευ-
άλωτες ομάδες.

Η παράμετρος αυτή αποτυπώνεται και σε σειρά 
αναγκών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 
Στρατηγικό Σχέδιο λόγω της φύσης των απαιτούμενων 
ενεργειών που στην πλειονότητά τους είναι κανονιστι-
κού χαρακτήρα και σχετίζονται κυρίως με την ανάγκη 
ενσωμάτωσης των νέων προτεραιοτήτων της ΚΓΠ στα 
τοπικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης και της 
«διακυβέρνησης» που αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της 
προσέγγισης LEADER.

Ομάδα αναγκών 8.1: Ενίσχυση και διαφοροποίηση της 
οικονομίας των αγροτικών περιοχών

Τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονο-
μίας των αγροτικών περιοχών είναι το έλλειμα παραγω-
γικότητας, η πολύ μεγάλη συμμετοχή του πρωτογενή 
τομέα σε όρους απασχόλησης και ακαθάριστης αξίας 
παραγωγής, η απουσία κλάδων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, η μείωση των επενδύσεων, η σημαντική ανάπτυξη 
του τουρισμού σαν κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα 
σε κάποιες αγροτικές περιοχές, η απίσχναση της μεταποί-
ησης, το χαμηλό δυναμικό για την ανάπτυξη καινοτομίας.

Η δεκαετής οικονομική κρίση οδήγησε σε πολύ ση-
μαντική υποχώρηση των επενδύσεων σε όλη την χώρα 
ενώ η επιτευχθείσα ισχνή οικονομική ανάπτυξη που 
σημειώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια διακόπηκε με την 
εκδήλωση της πανδημίας και τις συνεπαγόμενες οικο-
νομικές επιπτώσεις. Η διαφοροποίηση της οικονομίας 
των αγροτικών περιοχών θα είναι μια μακρόχρονη δια-
δικασία που θα εξαρτηθεί από πληθώρα παραγόντων. 
Οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης αποτελούν το βασι-
κό εργαλείο της ΚΑΠ για την επίτευξη της στοχευμένης 
διαφοροποίησης της οικονομίας μέσο της προώθησης 
της πολυλειτουργικότητας των αγροτικών νοικοκυριών.

Ομάδα αναγκών 8.3: Βελτίωση του επιπέδου των υπο-
δομών και υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές Η διαφο-
ρά του επιπέδου πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες αλλά 
και των βασικών υποδομών μεταξύ των κατοίκων των 
αστικών και αγροτικών περιοχών που μπορεί να «κω-
δικοποιηθεί» ως ευημερία και ποιότητα ζωής, αποτελεί 
μια από τις αιτίες για την πληθυσμιακή αποδυνάμωση 
των αγροτικών περιοχών, με το πρόβλημα να καθίσταται 
εντονότερο για τους κατοίκους των αραιοκατοικημένων, 
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απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών. Οι ελλείψεις σε 
υποδομές λειτουργούν αρνητικά αποτελώντας σοβαρό 
αντικίνητρο και για την προσέλκυση επιχειρήσεων με 
αποτέλεσμα να επιτείνεται το πρόβλημα της μη δημι-
ουργίας θέσεων εργασίας. Η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας αλλά και η βελτίωση του επιπέδου παροχής 
βασικών υπηρεσιών μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα 
αυτό και να κάνει τις αγροτικές περιοχές πιο ελκυστι-
κές. Ειδικότερα η εφαρμογή των τοπικών στρατηγικών 
καθώς και η εφαρμογή πολιτικών Smart Village μπορεί 
να αποτελέσει το ευρύτερο πλαίσιο για την κάλυψη των 
συγκεκριμένων αναγκών.

Ομάδα αναγκών 8.2: Συγκράτηση και προσέλκυση 
πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές

Στις αγροτικές περιοχές αναδεικνύονται προβλήματα 
και ανάγκες που προκύπτουν λόγω της μειωμένης προ-
σβασιμότητας αλλά και της παρατηρούμενης υστέρη-
σης τους σε σχέση με τις αστικές περιοχές σε ότι αφορά 
την συνδεσιμότητα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό δείκτη 
DESI, η Ελλάδα από πλευράς συνδεσιμότητας συνεχίζει 
να εμφανίζει επιδόσεις χαμηλότερες του μέσου όρου 
της Ε.Ε., παρότι η χώρα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο. 
Η υστέρηση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ οφείλεται τόσο 
στην απουσία ευρυζωνικών υποδομών αλλά και στον 
ψηφιακό αναλφαβητισμό (λόγω της δημογραφικής 
σύνθεσης του πληθυσμού). Η υψηλή προτεραιότητα 
που δίνεται σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Ε.Ε. 
για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης αλλά και η 
προώθηση των στρατηγικών των Smart Villages μέσω 
της νέας ΚΑΠ αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για τον 
τομέα.

Ομάδα αναγκών 8.4: Βελτίωση και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Στις αγροτικές περιοχές αναδεικνύονται προβλήμα-
τα και ανάγκες που προκύπτουν λόγω της μειωμένης 
προσβασιμότητας του τοπικού πληθυσμού σε βασικές 
υπηρεσίες. Η στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών θα συμβάλει με θετι-
κό τρόπο στην επίλυση του προβλήματος αυτού μέσω 
της ευρύτερης χρήσης των διαδικτυακών εργαλείων που 
είναι διαθέσιμα.

1.3 LEADER
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί μια ολοέ-

να και σημαντικότερη συνιστώσα της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ). Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τα 
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Το LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement 
de l’ Economie Rurale - Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την 
ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) απο-
τελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολι-
τικής αγροτικής ανάπτυξης της Ε.Ε. Όπως υποδηλώνει 
το όνομά της, πρόκειται για μια μέθοδο δραστηριοποί-
ησης και υλοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπι-
κές αγροτικές κοινότητες και όχι για μια παγιοποιημένη 
σειρά μέτρων προς εφαρμογή. Η πείρα έχει δείξει ότι το 
Leader μπορεί να επιφέρει πραγματική διαφορά στην 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές, 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση 

καινοτόμων απαντήσεων σε παλαιά και νέα προβλήματα 
του αγροτικού χώρου και να καταστεί ένα σημαντικό 
εργαλείο για την οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων και 
τον πειραματισμό νέων τρόπων αντιμετώπισης των ανα-
γκών των αγροτικών κοινοτήτων. Οι βασικές αρχές στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER είναι:

- η ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστια-
σμένες στην περιοχή,

- η εκ των κάτω προς τα επάνω χάραξη των στρατη-
γικών,

- οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) οι οποίες αποτε-
λούν σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα,

- οι ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις,
- η δικτύωση,
- η συνεργασία,
- η καινοτομία.
Η πρώτη εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER στη 

χώρα μας, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε το 1991 
ως Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER, η οποία αποτέλεσε 
την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης. Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρω-
μένη και πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε 
η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να 
επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη "διαδρομή" ανάπτυξή 
τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης πειρα-
ματικής εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβου-
λία συνέβαλε αντιστρόφως ανάλογα με τον προϋπολο-
γισμό της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, 
οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό της, το LEADER II. Κατά την 2η Προγραμμα-
τική Περίοδο η πρωτοβουλία στόχευε στην περαιτέρω 
ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τον σχεδια-
σμό εκ των κάτω προς τα επάνω στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης. Η συνέχιση της Πρωτοβουλίας κατά την 3η 
Προγραμματική Περίοδο, μέσω της ΚΠ LEADER+, η οποία 
κινήθηκε στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμε-
νων εφαρμογών, προσπάθησε να εισάγει αλλά και να 
ενδυναμώσει τους δεσμούς συνεργασίας κυρίως μεταξύ 
των τοπικών φορέων και κοινωνικών ομάδων προς απο-
τέλεσμα εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. 
Μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, η 
πρωτοβουλία LEADER είχε φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας 
ώστε να εφαρμοστεί στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο 
του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 εξυπηρετώντας βασι-
κούς στόχους αυτού. Παράλληλα, για πρώτη φορά η πρω-
τοβουλία εφαρμόστηκε με επιτυχία και στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Κατά 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η προσέγγιση 
LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ των κάτω προς 
τα επάνω προσέγγισης στο σχεδιασμό πολυτομεακών 
τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δόθηκε η δυνατό-
τητα της πολυταμειακής προσέγγισης (CLLD) καθώς και 
της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το 
LEADER θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασι-
κό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ως 
ξεχωριστή παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τουλάχιστον στο 5% των 
πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55191Τεύχος B’ 5361/17.10.2022

κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η φιλοσοφία σχεδιασμού και 
εφαρμογής του διατηρούνται ανέπαφες με στόχο την 
επίτευξη συμπληρωματικότητας των τοπικών στρατη-
γικών με τις δράσεις των λοιπών ευρωπαϊκών ταμείων 
και τις σχετικές εθνικές και περιφερειακές πολιτικές 
ανάπτυξης. Δεδομένης όμως της διαφοροποίησης 
των αναγκών των αγροτικών περιοχών αλλά και των 
απρόβλεπτων γεγονότων και φαινομένων, όπως η 
πανδημία COV-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, που έχουν δημιουργήσεις αρνητι-
κές περιπτώσεις στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερη έμφαση 
θα δοθεί στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και 
πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διά-
σταση. Βασικά στοιχεία των τοπικών στρατηγικών σε 
αυτή την προγραμματική περίοδο είναι και υλοποίη-
ση δράσεων σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης 
Συμφωνίας (Green Deal) και της Πράσινης Βίβλου για 
την αγροτική ανάπτυξη, η καινοτομία για την αντιμε-
τώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, η 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιοικονο-
μίας, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη των πολι-
τικών των «Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages) για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων 
μικρών υπο-περιοχών των περιοχών LEADER.

1.4 Προστιθέμενη αξία του LEADER
Η κύρια προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων LEADER 

είναι η βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου σε μια τοπι-
κή περιοχή, η βελτίωση της διακυβέρνησης και η βελτί-
ωση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της πολι-
τικής σε σύγκριση με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα 
τα οποία δεν υλοποιούνται μέσω της «εκ των κάτω προς 
τα επάνω» πολιτικής.

Η πολιτική LEADER αποδεδειγμένα επιτυγχάνει τη βελ-
τίωση του κοινωνικού κεφαλαίου μέσω:

- της δημιουργίας, της ενίσχυσης και της επέκτασης 
τοπικών δικτύων εντός και εκτός της ΟΤΔ,

- της ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών δρώντων 
στην υλοποίηση του τοπικού προγράμματος,

- της δημιουργίας τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ 
των μελών,

- της ανάπτυξης κοινών δράσεων,
- της ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της 

ΟΤΔ και του τοπικού πληθυσμού και
- της ενίσχυσης των κοινών αξιών και της τοπικής ταυ-

τότητας.
Παράλληλα, συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη βελ-

τίωση στοιχείων της διακυβέρνησης μέσω:
- του συμμετοχικού και διαφανούς τρόπου λήψης απο-

φάσεων,
- την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤΔ,
- των προσφερόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης και 

συμβουλών από την ΟΤΔ στον τοπικό πληθυσμό και 
στους δυνητικούς δικαιούχους,

- της διαχείρισης, παρακολούθησης και επικοινώνησης 
υλοποίησης του τοπικού προγράμματος και

- την συμβολή της ΟΤΔ στην προώθηση της καινο-
τομίας και της συνεργασίας αλλά και τη διαχείριση συ-
γκρούσεων.

Τέλος, η πολιτική LEADER παρέχει βελτιωμένα αποτε-
λέσματα και επιπτώσεις πολιτικής μέσω της καλύτερης 

ποιότητας των έργων που υλοποιούνται. Τα έργα LEADER 
κατά βάσει λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους 
στην τοπική ανάπτυξη, χαρακτηρίζονται σε αρκετές περι-
πτώσεις ως καινοτόμα, ικανοποιούν τις τοπικές ανάγκες, 
σε κάποιες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως συλλογι-
κά έργα, έχουν καλύτερη βιωσιμότητα, ενισχύουν την 
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και συμβάλουν με 
θετικό τρόπο σε πολύπλοκες στρατηγικές όπως η στρα-
τηγικές για την κλιματική αλλαγή, την βιοποικιλότητα, 
τον ψηφιακός μετασχηματισμός και το Farm to Fork.

Η προστιθέμενη αξία των τοπικών προγραμμάτων 
LEADER θα αποτελέσει σημείο αξιολόγησης των τοπικών 
στρατηγικών. Η αξιολόγηση αυτή θα αποτελέσει ξεχωρι-
στό τμήμα της ενδιάμεσης και της εκ των υστέρων αξιο-
λόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Ως εκ τούτου 
απαιτείται η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στις 
παραπάνω τρεις κατευθύνσεις κατά τα έτη 2026 και 2029. 
Ενδεικτικά στοιχεία που θα απαιτηθούν για την πραγματο-
ποίηση τη αξιολόγησης παρατίθενται στο Παράρτημα V.

2 Σκοπός της πρόσκλησης
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή το-

πικών προγραμμάτων LEADER, και ειδικότερα η επιλογή 
των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών εφαρμογής 
τοπικών προγραμμάτων LEADER και των στρατηγικών το-
πικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για 
την προγραμματική περίοδο 2023-2027. Η επιλογή των 
τοπικών προγραμμάτων θα γίνει βάσει των όρων της πα-
ρούσας πρόσκλησης, όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω.

3 Αρμόδιος φορέας πρόσκλησης
Αρμόδιος φορέας για την διεξαγωγή της διαγωνιστι-

κής διαδικασίας επιλογής των τοπικών προγραμμάτων 
LEADER είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Στρατη-
γικού Σχεδίου ΚΑΠ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ είναι αρμόδια 
για την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, την παραλαβή 
των υποψήφιων προτάσεων, την αξιολόγηση αυτών, την 
αποστολή οδηγιών για την αναμόρφωση αυτών και την έκ-
δοση της σχετικής απόφασης έγκρισης συμπεριλαμβανο-
μένων και των διαθέσιμων πόρων, ανά τοπική στρατηγική.

4 Ομάδες Τοπικής Δράσης και επιλέξιμες περιοχές
4.1 Ομάδες Τοπικής Δράσεις - Δικαιούχοι
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να συμμετέ-

χουν εταιρικά σχήματα ως φορείς σχεδιασμού στρατη-
γικής τοπικής ανάπτυξης LEADER βάση των οποίων θα 
προτείνεται και η σύσταση των Ομάδων Τοπικής Δρά-
σης (ΟΤΔ) και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 
(ΕΔΠ) οι οποίες είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του 
τοπικού προγράμματος.

Τα εταιρικά σχήματα/ΟΤΔ/ΕΔΠ, υφιστάμενα ή υπό 
σύσταση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

- Συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου - ιδιω-
τικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό ή το σχέδιο 
καταστατικού τους. Ως ενδεικτικοί εταίροι - μέτοχοι μπο-
ρούν να αναφερθούν: ΟΤΑ Α’ βαθμού, Περιφερειακές Αυ-
τοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί 
και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, 
καθώς και φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλο-
ντικών και οικονομικών συμφερόντων.
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- Δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή πα-
ρέμβασης.

- Το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους να 
διασφαλίζει τη δυνατότητα διαχείρισης δημοσίων/κοι-
νοτικών κονδυλίων.

- Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης/εκκαθάρισης και είναι φορολογικά και ασφα-
λιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφο-
ρούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επι-
κουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Δεν αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμε-
να στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005.

- Η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 
ως προς τη δομή και τη σύνθεση της ή να προτείνουν 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ως επίπε-
δο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρμογή 
των τοπικών προγραμμάτων. Το επίπεδο λήψης απο-
φάσεων ή η ΕΔΠ πρέπει να αποτελείται από εκπρο-
σώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικο-
οικονομικών/περιβαλλοντικών συμφερόντων, στην 
οποία ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομά-
δα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω 
του 49% των δικαιωμάτων ψήφου και να προτείνονται 
μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης ως 
προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς 
φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό. Στην 
σύνθεση του επίπεδου λήψης αποφάσεων/ΕΔΠ, με δε-
δομένη την βαρύτητα που αποδίδει η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική σε θέματα καταπολέμησης της φτώχιας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές, 
πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας φορέας που εκ 
του καταστατικού του δραστηριοποιείται στους σχετι-
κούς τομείς. Παράλληλα, προτείνεται η ενίσχυση της 
συμμετοχής των μελών της ΕΔΠ ως προς την εκπρο-
σώπηση της με μέλη γυναίκες και νέους κάτω των 40 
ετών. Ως εκ τούτου, απαιτείται στη σύνθεση της ΕΔΠ 
να συμμετέχει τουλάχιστον μία γυναίκα ή ένας νέος. 
Το επίπεδο λήψης αποφάσεων μπορεί να συμπίπτει 
με το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φορέα, εφόσον 
αυτό καλύπτει την αναγκαία σύνθεση. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, ως επίπεδο λήψης απόφασης ορίζεται ειδική 
επιτροπή με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του 
φορέα η σύνθεσή της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το 
ανωτέρω ποσοστό. Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει 
στην ΕΔΠ με δικαίωμα μιας ψήφου. Όλες οι αρμοδιό-
τητες που μεταβιβάζονται στην ΕΔΠ στοχεύουν στην 
αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

- Η έδρα τους ή παράρτημα αυτής να βρίσκεται εντός 
της περιοχής εφαρμογής ή στην ευρύτερη περιοχή, εφό-
σον τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται ευχερής πρόσβαση 
προς και από την περιοχή παρέμβασης.

4.2 Περιοχές παρέμβασης
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτή-

των μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και 
κοινωνική άποψη. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες περιοχές 
εφαρμογής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω 
προς τα πάνω» προσέγγισης και αποτελούν προϊόν δια-
βούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής 
αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

- Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του 
ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών 
πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περι-
οχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 
κατοίκους.

Ειδικότερα, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπι-
κών Κοινοτήτων όσον αφορά στην Παρέμβαση Π3-77-4.1 
«Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - 
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» 
του Σ.Σ. της Κ.Α.Π. μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές 
περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., συμπεριλαμ-
βανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων του 
Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Το-
πικές/Δημοτικές Κοινότητες από τις οποίες εξαιρούνται 
οικισμοί με συνολικό μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 
15.000 κατοίκων. Ο εν λόγω περιορισμός δεν αφορά στα 
μικρά νησιά (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με 
εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια). Στους εξαιρούμενους 
οικισμούς δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις στις εντός σχε-
δίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού περιοχές. Σε ειδικές 
περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης επιτρέπεται 
η υλοποίηση άυλων πράξεων ή πράξεων που αφορούν 
μόνο σε αγορά εξοπλισμού και δεν αφορούν σε κτηριακές 
υποδομές σε περιοχές εκτός της περιοχής παρέμβασης με 
την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά παρέχουν οφέλη κυρί-
ως στον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης. Ο προσ-
διορισμός του μόνιμου πληθυσμού πραγματοποιείται με 
βάση τα στοιχεία της επικυρωμένης γενικής απογραφής 
πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (απόφαση 
11247/28-12-2012 «Αποτελέσματα της απογραφής πλη-
θυσμού - κατοίκων 2011» Β’ 3465). Η περιοχή εφαρμογής 
μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
τοπικού προγράμματος μετά από σχετικό τεκμηριωμένο 
αίτημα.

Οι αναφερόμενες παραπάνω διοικητικές διαιρέσεις 
(Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν 
σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη νέα διοικητική 
διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικρά-
της» (βλ ν. 3852/2010, Α’ 87) ή σε διοικητικές διαιρέσεις 
(όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) 
οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδί-
στριας» (βλ. ν. 2539/1997, Α’ 224) και έχουν αντιστοιχη-
θεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις του «Καλλικράτη».

Ειδικότερα, για την εφαρμογή της Παρέμβασης Π3-77-
4.1 του Σ.Σ. της Κ.Α.Π. θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 
50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να 
καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων 
περιοχών παρέμβασης LEADER.

5 Αντικείμενο και οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης - 
επιλεξιμότητα δαπανών

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή:
- των περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της 

παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη 
μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρω-
τοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Σ.Σ. της Κ.Α.Π.,
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- των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των εταιρικών σχημάτων όπου ανήκουν οι ΟΤΔ καθώς και των ΕΔΠ 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.
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους τόσο στο 

πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του τοπικού εταιρικού σχήμα-
τος και της ΟΤΔ/ΕΔΠ, όσο και στο πλαίσιο επιλογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης που αφορά μόνο στην ενίσχυση μέσω του Σ.Σ. της Κ.Α.Π. 
(Παρέμβαση Π3-77-4.1).

Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει έως μία πρόταση. Η υποβολή από έναν φορέα δύο προτάσεων που αφορούν σε 
διαφορετικές περιοχές είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι η μία εκ των προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 145.000-150.000 
κάτοικων (μόνιμος πληθυσμός). Στις περιπτώσεις αυτές για την κάθε επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται 
η διακριτότητα ως προς την ΟΤΔ, την ΕΔΠ και τα γραφεία λειτουργίας της ΟΤΔ.

Οι εν λόγω προτάσεις θα κατατεθούν σε δύο στάδια (Φάκελος Α και Φάκελος Β) σύμφωνα και με την παράγραφο 
7 της παρούσας πρόσκλησης.

Στην περίπτωση όπου δεν καλυφτεί ο απαιτούμενος αριθμός των περιοχών εφαρμογής, και με την προϋπόθεση 
ότι υπάρχουν αδιάθετα ποσά στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 του ΣΣ της ΚΑΠ δύναται να επαναληφθεί η 
διαδικασία της πρόσκλησης. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης του συνόλου των τοπικών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, μέσω της παρούσας πρόσκλησης, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 
ένα έτος από την έγκριση του ΣΣ της ΚΑΠ, σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

Η Δημόσια Δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Συμμετοχή Σύνολο Δημόσιας 
Δαπάνης

Παρέμβαση Π3-77-4.1 του ΣΣ της ΚΑΠ 200.000.000 € 36.147.059 € 236.147.059 €

Τα αναφερόμενα ποσά θεωρούνται ενδεικτικά και δύ-
ναται να τροποποιηθούν κατά την εφαρμογή του ΣΣ της 
ΚΑΠ στο πλαίσιο αναθεωρήσεών τους από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 
(ΕΕ) 2021/2115.

Για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων η 
ένταση ενίσχυσης καθορίζεται στο 100%. Η ενίσχυση 
χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή επιχορήγησης, 
δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220, το ύψος της 
οποίας υπολογίζεται βάσει επιλέξιμων δαπανών, όπως 
αυτές εξειδικεύονται σε σχετικό θεσμικό πλαίσιο, και δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποσό των 20.000€ ανά πρόταση. 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι υποψήφιοι 
φορείς δεν μπορούν να λάβουν προκαταβολή για την 
προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητάς τους.

Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο τις προ-
ετοιμασίας τον τοπικών προγραμμάτων είναι επιλέξιμες 
εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία 
έγκρισης του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220, μέχρι και την 
ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β, με την προϋπό-
θεση ότι η υποβολή πραγματοποιείται εμπρόθεσμα. Η 
παρούσα στήριξη δεν καλύπτει δαπάνες που χρηματο-
δοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022 καθώς και 
δαπάνες οι οποίες δεν συνδέονται με άμεσο τρόπο με 
την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής. Οι Φάκελοι 
Α και Β ενέχουν θέση αιτήσεως στήριξης στο πλαίσιο 
προετοιμασίας του τοπικού προγράμματος και η σχετική 
αίτηση πληρωμής θα υποβληθεί μετά και την υποβολή 
του Φακέλου Β σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου 
προγράμματος τοπικής ανάπτυξης είναι συνάρτηση του 
τοπικού πληθυσμού, της ορεινότητας της προτεινόμενης 
περιοχής, της βαθμολογίας που θα λάβει η πρόταση του 

υποψήφιου φορέα, καθώς και της ρελιστικότητας της 
προτεινόμενης πρότασης και των προτεινόμενων υπο-
παρεμβάσεων. Αναλυτικότερα, κάθε τοπικό πρόγραμ-
μα θα λάβει το ποσό των 2.500.000€ το οποίο κρίνεται 
απαραίτητο ως ελάχιστο ποσό για την υλοποίηση ενός 
τοπικού προγράμματος. Επιπλέον του ποσού αυτού, κάθε 
τοπικό πρόγραμμα θα λάβει τα παρακάτω ποσά βάσει 
των στοιχείων αυτού:

Α. Προσαύξηση βάσει του μόνιμου πληθυσμού της 
περιοχής παρέμβασης

Α/Α Τοπικός Μόνιμος 
Πληθυσμός

Ποσό προσαύξησης σε 
Δημόσια

Δαπάνη (€)

1 10.000 - 49.999 450.000

2 50.000 - 99.999 900.000

3 100.000 - 150.000 1.350.000

Β. Προσαύξηση βάσει του ποσοστού των ορεινών Τοπι-
κών / Δημοτικών Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης*

Α/Α
Ποσοστό αριθμού 
ορεινών Τοπικών/ 

Δημοτικών Κοινοτήτων

Ποσό προσαύξησης 
σε Δημόσια Δαπάνη 

(€)

1 0% - 33% 300.000

2 Άνω του 33% - 66% 600.000

3 Άνω του 66% - 100% 900.000

*ορεινές (βάσει της Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268)
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Γ. Προσαύξηση βάσει της τελικής βαθμολογίας της 
υποβληθείσας πρότασης

Α/Α Βαθμολογία Πρότασης
Ποσό προσαύξησης 
σε Δημόσια Δαπάνη 

(€)

1 40 - 60 0

2 60,01 - 65 90.000

3 65,01 - 70 180.000

4 70,01 - 75 270.000

5 75,01 - 80 360.000

6 80,01 - 85 450.000

7 85,01 - 90 540.000

8 90,01 - 95 630.000

9 95,01 - 100 720.000

Τα ανωτέρω ποσά δύναται να τροποποιηθούν βάσει 
της διαθεσιμότητας των πόρων.

Κάθε υποψήφιος φορέας υποχρεούται να υπολογίσει 
τον μέγιστο προϋπολογισμό που μπορεί να λάβει βά-
σει των ανωτέρω στοιχείων ώστε να διαμορφώσει τον 
τελικό προϋπολογισμό της πρότασής του. Ο μέγιστος 
προϋπολογισμός θα υπολογιστεί προσθέτοντας στο 
αρχικό ποσό των 2.500.000€, την προσαύξηση βάσει 
του μόνιμου πληθυσμού που αντιστοιχεί στην προτεινό-
μενη περιοχή παρέμβασης, την προσαύξηση βάσει της 
ορεινότητας που αντιστοιχεί στην προτεινόμενη περιο-
χή παρέμβασης, το ποσό των 720.000€ που αντιστοιχεί 
στην μέγιστη βαθμολογία και επιπλέον 20% του εν λόγω 
αθροίσματος (ποσό που αντιστοιχεί στην μέγιστη προ-
σαύξηση λόγω ρεαλιστικότητας της πρότασης).

Μέγιστος Υποβαλλόμενος Προϋπολογισμός = 
(2.500.000 + προσαύξηση λόγω πληθυσμού + προσαύ-
ξηση λόγω ορεινότητας + 720.000) x 1,20

6 Αρμοδιότητες των Ομάδων Τοπικής Δράσης
Η ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρ-

μογή του τοπικού προγράμματος βάσει και του σχετικού 
κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου. Οι υποχρεώ-
σεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι προβλεπόμενες σύμ-
φωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 
και ειδικότερα την παρ. 3 αυτού.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
- Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης 

Προγράμματος (ΕΔΠ) για τη διαχείριση των θεμάτων που 
αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.

- Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για 
την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

- Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.
- Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλή-

σεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή 
προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.

- Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους υποψή-
φιους δικαιούχους για την προετοιμασία, την υλοποίηση 
και την λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων.

- Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων 
του τοπικού προγράμματος.

- Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανο-
νικής εκτέλεσης των ενταγμένων στο τοπικό πρόγραμμα 
πράξεων.

- Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων 
στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.

- Ενημέρωση του αρμόδιου φορέα αναφορικά με αλ-
λαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και 
κανόνες λειτουργίας της εταιρείας, της ΟΤΔ και της ΕΔΠ.

- Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαι-
ούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα 
τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προ-
γράμματος.

- Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των 
αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα 
αυτών.

- Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης με-
ταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετί-
ζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, 
αναδόχους κ.λπ.).

- Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και 
υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.

- Εφαρμογή σε συνεχή βάση πρακτικών αξιολόγησης 
και αυτό-αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδια-
γραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του τοπικού 
προγράμματος. Παράλληλα, υποχρεούνται να τηρούν 
και να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την παρα-
κολούθηση και αξιολόγηση ενώ όταν κληθούν οφείλουν 
να παρίστανται σε ημερίδες, συσκέψεις ή ομάδες που 
αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση.

- Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εθνικού Αγρο-
τικού Δικτύου και παροχή πληροφοριών σχετικά με το 
τοπικό πρόγραμμα που διαχειρίζονται.

- Σύνταξη σχεδίου δράσης εμψύχωσης και αξιολόγη-
σης τοπικής στρατηγικής.

- Σύνταξη και αποστολή των απολογιστικών εκθέσεων.
Οι ΟΤΔ υποχρεούνται να εφαρμόζουν το τοπικό πρό-

γραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της παρούσας πρόσκλησης καθώς και την εξειδίκευση 
αυτών βάσει του εθνικού θεσμικού πλαισίου. Στις περι-
πτώσεις παρέκκλισης ή παράβασης των σχετικών όρων 
οι αρμόδιες για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
αυτών αρχές δύναται να επιβάλουν κυρώσεις στην εν 
λόγω ΟΤΔ. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου η παρα-
τυπία/παράβαση κρίνεται σημαντική οι εν λόγω αρχές 
μπορούν να επιβάλουν την ποινή της απένταξης.

Στις ΟΤΔ που θα επιλεγούν για την υλοποίηση τοπικών 
προγραμμάτων LEADER θα δοθούν επιπλέον αρμοδιό-
τητες πέραν των ανωτέρω καθώς και των αρμοδιοτήτων 
που περιγράφονται στον σχετικό κανονισμό. Ειδικότερα, 
οι ΟΤΔ θα είναι οι αρμόδιοι φορείς για τη εξέταση των 
αιτημάτων στήριξης και των αιτημάτων πληρωμών των 
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δικαιούχων των τοπικών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, 
οι ΟΤΔ θα οριστούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς.

7 Σύνταξη προτάσεων και περιεχόμενα
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της εν λόγω 

πρόσκλησης, υποχρεούνται να υποβάλουν Φάκελο Α και 
Φάκελο Β ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή.

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται 
να υποβάλουν τον Φάκελο Α: Περιγραφή Φορέα, Περι-
οχής, SWOT Ανάλυση και Ιεράρχηση Αναγκών σύμφωνα 
με το υπόδειγμα στο Παράρτημα I της παρούσας.

Ο Φάκελος Α αφορά στα κάτωθι:
1. Περιγραφή υποψήφιου φορέα
Εταιρική σχέση/Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων/στελεχιακή 

δομή/εγκαταστάσεις/εξοπλισμός/προηγούμενη εμπειρία 
του υποψήφιου φορέα/λοιπά στοιχεία υποψήφιου φορέα.

2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής
Σύντομη παρουσίαση περιοχής εφαρμογής/τεκμηρί-

ωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής.
3. Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονε-

κτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση).
Η SWOT ανάλυση θα πρέπει να παρουσιαστεί σε 

μορφή πίνακα. Ειδικότερα απαιτείται η παρουσίαση 
της SWOT ανάλυσης ανά θεματικό στόχο. Η ανάλυση 
και παρουσίαση των στοιχείων θα υποβληθεί με μορφή 
παραρτήματος.

4. Ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών
Η ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών θα γίνει βάσει σχε-

τικής μεθοδολογίας.
5. Ανάλυση αποτελεσμάτων ενεργειών διαβούλευσης
Οι ενέργειες διαβούλευσης θα αφορούν στην επιλογή 

του εταιρικού σχήματος, της περιοχής παρέμβασης και 
της διαμόρφωσης της τοπικής στρατηγικής.

Για την SWOT ανάλυση, τον καθορισμό και την ιεράρ-
χηση αναγκών απαιτείται η χρήση έγκυρης επιστημο-
νικής μεθόδου. Στο Παράρτημα VI παρατίθεται σχετι-
κή μεθοδολογία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
υποψήφιοι φορείς. Σε περίπτωση όπου κάποιος φορέας 
επιλέξει διαφορετική μέθοδο από αυτήν του παραρτή-
ματος απαιτείται η παρουσίαση αυτής σε παράρτημα 
της πρότασης που θα υποβάλει.

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του 
σύμφωνα και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αποτυ-
πώνονται στο Παράρτημα III. Οι ΟΤΔ, οι οποίες πληρούν 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α, είναι επιλέξι-
μες για την υποβολή του Φάκελο Β: Στρατηγική Τοπικής 
Ανάπτυξης και Υπο-Παρεμβάσεις και Χρηματοδοτικό 
Πλάνο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

Ο Φάκελος Β αφορά στα κάτωθι:
1. Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος
2. Διαμόρφωση υπο-παρεμβάσεων τοπικού προγράμ-

ματος
3. Χρηματοδοτικό πλάνο.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ 

των αναφερομένων στοιχείων στους Φακέλους Α και Β 
και επίσημων πηγών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
των επίσημων πηγών.

8 Ανάλυση υπο-παρεμβάσεων
Οι υπο-παρεμβάσεις οι οποίες είναι επιλέξιμες στο 

πλαίσιο υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων απο-

τυπώνονται στο παράρτημα ΙΙ παρ.  2 της παρούσας 
πρόσκλησης.

Σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο της παρέμβασης LEADER 
δεν είναι επιλέξιμες οι πράξεις που αφορούν στον πρω-
τογενή τομέα της οικονομίας, σε μεγάλες υποδομές ευ-
ρυζωνικότητας, έργων προστασίας από πλημμύρες και 
έργων προστασίας παραλιακών περιοχών.

9 Διαδικασία υποβολής πρότασης
9.1 Ενημέρωση ενδιαφερόμενων - Διευκρινίσεις
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της εν λόγω 

πρόσκλησης, υποχρεούνται να υποβάλουν Φάκελο Α και 
Φάκελο Β ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή.

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλού-
νται να υποβάλουν τον Φάκελο Α: Περιγραφή Φορέα, 
Περιοχής Παρέμβασης, SWOT Ανάλυση και Ιεράρχηση 
Αναγκών, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα I 
της παρούσας.

Για την υποβολή του Φακέλου Α ως καταληκτική ημε-
ρομηνία ορίζεται η 22/02/2023.

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του 
σύμφωνα και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αποτυ-
πώνονται στο Παράρτημα III. Οι ΟΤΔ, οι οποίες πληρούν 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α, είναι επιλέ-
ξιμες για την υποβολή του Φάκελο Β: Στρατηγική Τοπι-
κής Ανάπτυξης, Υπο- Παρεμβάσεις και Χρηματοδοτικό 
Πλάνο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
ΙΙ της παρούσας.

Για την υποβολή του Φακέλου Β ως καταληκτική ημε-
ρομηνία ορίζεται η 12/04/2023.

Τα προτεινόμενα τοπικά προγράμματα θα πρέπει να 
αφορούν σε συγκεκριμένη περιοχή, να χαρακτηρίζονται 
από πολυτομεακό χαρακτήρα, να λαμβάνουν υπόψη τους 
την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων όλων των 
τομέων της τοπικής οικονομίας και να εφαρμόζουν προ-
σέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με συμμετοχή των 
τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχε-
διασμού αλλά και τη συμμετοχή των εταίρων σε επίπεδο 
εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στην αναλυτική πρόσκληση και από το διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr. Στην ίδια 
ιστοσελίδα διατίθενται επίσης το Στρατηγικό Σχέδιο της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), το σχετικό εθνικό 
και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και κάθε χρήσιμη 
πληροφορία σχετικά με την παρούσα πρόσκληση. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την παρούσα 
πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή και από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Γραμματεία 
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Δι-
αχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, Λ. Αθηνών 58, 
3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα, τηλ.: 210 5275100, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00. Για την πα-
ραλαβή της πρόσκλησης δεν προβλέπεται κόστος (ο 
κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει δικό του μέσω 
αντιγραφής δεδομένων).

Αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας πρόσκλησης 
αποτελεί και το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) το οποίο συνοδεύει την παρούσα 
πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή.
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Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως δι-
ευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλη-
σης από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ. Όλες οι ενδεχόμενες ερωτήσεις 
των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απα-
ντήσεις της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
http://www.agrotikianaptixi.gr.

Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά με 
την παρούσα πρόσκληση, θα παρέχονται το αργότερο 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ των καταληκτικών ημε-
ρομηνιών υποβολής των Φακέλων Α και Β και εφόσον 
αυτές έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών.

9.2 Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Α 

λήγει στις 22/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 
14:00.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Β λή-
γει στις 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00.

Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στην πρόσκληση 
πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυα-
κής εφαρμογής η οποία θα υποδειχθεί στου υποψήφι-
ους φορείς σε εύλογο χρονικό διάστημα μέσω της ιστο-
σελίδας http://www.agrotikianaptixi.gr. Στην εν λόγω 
ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι δυνατή η υποβολή της 
πρότασης βάσει της συμπλήρωσης συγκεκριμένων πε-
δίων καθώς και η ανάρτηση επισυναπτόμενων δικαιο-
λογητικών εγγράφων. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα θα 
πρέπει να φέρουν όνομα αρχείο σχετικό με το περιεχό-
μενο τους. Το σύνολο των εγγράφων/δικαιολογητικών, 
κατά περίπτωση, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσω της 
ιστοσελίδας http://www.gov.gr ή άλλου επίσημου δι-
αδικτυακού τόπου, να είναι επικυρωμένα, θεωρημένα 
και υπογεγραμμένα και σαρωμένα και σε μορφή pdf. 
Το σύνολο των πρωτότυπων επισυναπτόμενων εγγρά-
φων/δικαιολογητικών φυλάσσονται από τον υποψήφιο 
δικαιούχο και είναι στη διάθεση της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ κατόπιν 
έγγραφης αίτησης.

Αποδεκτές είναι οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί 
έγκαιρα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
Μη εμπρόθεσμες υποβολές θεωρούνται μη παραδεκτές, 
κρίνονται σαν μη υποβληθείσες.

Μετά την υποβολή του Φακέλου Α ή/και του Φακέλου 
Β η κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών 
στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από 
την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν 
τηρούν τα ανωτέρω, δε λαμβάνονται υπόψη. Εναλλακτι-
κές προτάσεις δε γίνονται δεκτές.

9.3 Σύνταξη προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ελληνι-

κή Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται 
δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προτάσε-
ων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα 
μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα διαφορετικά δεν 
λαμβάνονται υπόψη.

Το σύνολο των πρωτότυπων επισυναπτόμενων εγγρά-
φων/δικαιολογητικών φυλάσσονται από τον υποψήφιο 

δικαιούχο και είναι στη διάθεση της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ κατόπιν 
έγγραφης αίτησης.

9.4 Περιεχόμενα φακέλων - δικαιολογητικά συμμετοχής
Όσον αφορά στον Φάκελο Α απαιτείται η υποβολή των 

παρακάτω επισυναπτόμενων εγγράφων:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία έχει 
εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας http://www.gov.gr, στην 
οποία:

- να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της πρότασης οι διαχειριστές ή ο Πρόεδρος και ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος (για τον καθένα χωριστά) δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από 
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 
(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορί-
ζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2, της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως 
αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στην παρ. 1 του 
άρθρου 3, της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμο-
ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησι-
μοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες) ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,

- να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος φορέας μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της πρότασής του:

• δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώ-
χευσης, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική δια-
χείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών,

• δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης 
η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελ-
ματική διαγωγή του,

• ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του αντίστοιχα,

• δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμε-
να στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005.

2. Ισολογισμό και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων του 
έτους 2021, εγκεκριμένο από το ΔΣ του Υποψήφιου Φορέα.

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο 
υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρε-
ωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρη-
ματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή 
οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.

3. Αντίγραφα παρουσιολογίων των συναντήσεων/
συνεδριάσεων διαβούλευσης που πραγματοποιήθη-
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καν υπογεγραμμένα από όλους τους φορείς της περι-
οχής που συμμετείχαν σε αυτές, για την τεκμηρίωσης 
της ενεργοποίησης των βασικών φορέων της περιοχής, 
καθώς και αντίγραφα ενεργειών ενημέρωσης. Στις πε-
ριπτώσεις διαδικτυακών διαβουλεύσεων απαιτείται η 
προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού υλικού.

4. Τα δικαιολογητικά σύστασης (ιδρυτική πράξη, κατα-
στατικό και τροποποιήσεις) ή σχέδιο αυτών. Σε περίπτω-
ση που τα ανωτέρω αποτελούν πράξεις δημοσιευτέες 
προσκομίζονται το ΦΕΚ σύστασης και το τελευταίο κω-
δικοποιημένο και δημοσιευμένο καταστατικό.

5. Στην περίπτωση επιχείρησης ΟΤΑ, βεβαίωση της οι-
κείας Περιφέρειας της έδρας της ή του Υπουργείου Εσω-
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η οποία 
περιέχει τα στοιχεία της επιχείρησης από το Μητρώο 
Επιχειρήσεων, εφόσον κατά το χρόνο διενέργειας του 
παρόντος διαγωνισμού εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις.

6. Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του 
υποψήφιου φορέα με το οποίο:

- Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην εν λόγω πρόσκληση.
- Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή 

άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπο-
γράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμ-
βανομένης και της πρότασης, καθώς και για να καταθέσει 
την πρόταση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση Α.Ε. οι 
ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό 
συμβούλιο.

7. Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα όπου 
θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον όλες οι αρμοδιότητες 
που μεταβιβάζονται στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων 
προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποί-
ηση του τοπικού προγράμματος, καθώς και αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων των φορέων σχετικά με την 
καταρχήν αντιπροσώπευση τους στο Επίπεδο Λήψης 
Αποφάσεων.

Ο υποψήφιος φορέας μπορεί να υποβάλει και επιπλέον 
στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσουν την 
πρότασή του.

Μετά την κατάθεση των προτάσεων οι υποψήφιοι 
παρέχουν διευκρινίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δι-
καιολογητικών και μόνο όταν αυτές ζητούνται από την 
ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

Συνιστούν λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου φορέα:
- η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιο-

λογητικών και εγγράφων της παρούσας,
- η μη πλήρωση των αναφερομένων στη σχετική υπεύ-

θυνη δήλωση (σημείο 1) του παρόντος άρθρου και
- η σε κάθε περίπτωση αναντιστοιχία των δηλωθέντων 

στοιχείων με τα πραγματικά.
9.5 Ελλείψεις δικαιολογητικών
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις δια της ΕΥΔ 
ΣΣ ΚΑΠ επί των νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητι-
κών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται με 
την πρόταση και τη μορφή τους, οι οποίοι οφείλουν ν’ 
απαντήσουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να απο-
κλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν 
τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας.

10 Αξιολόγηση προτάσεων
Η αξιολόγηση και επιλογή τόσο των περιοχών εφαρ-

μογής όσο και των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και 
των υποψηφίων φορέων (Φάκελος Α και Φάκελος Β) θα 
πραγματοποιηθεί από αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης 
(Επιτροπές Αξιολόγησης Επιλογής Στρατηγικών Τοπικής 
Ανάπτυξης) οι οποίες θα απαρτίζονται από εκπροσώ-
πους της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, της ΕΥΕ ΠΑΑ, καθώς και λοιπών 
σχετικών φορέων στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμο.

Η εν λόγω αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την 
εξέταση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και με 
τη βαθμολόγηση βάσει των κριτηρίων επιλογής, συ-
μπεριλαμβανομένης και της βάσης βαθμολόγησης της 
παρούσας πρόσκλησης. Τα κριτήρια επιλογής κατηγορι-
οποιούνται σε τρεις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες 
έχει και διαφορετική βαρύτητα. Αντίστοιχα, η κάθε κατη-
γορία κριτηρίων απαρτίζεται από συγκεκριμένα κριτήρια 
το καθένα από τα οποία έχει και διαφορετική βαρύτητα 
εντός της κατηγορίας. Οι τρεις κατηγορίες κριτηρίων 
είναι οι ακόλουθες:

Α. Αξιολόγηση περιοχής παρέμβασης - Βαρύτητα 30%
Β. Αξιολόγηση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης - Βα-

ρύτητα 45% 
Γ. Αξιολόγηση του ΟΤΔ - εταιρικής σχέσης - Βαρύτητα 

25%
Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία πρότα-

σης χαμηλότερη από 40 μονάδες, απορρίπτονται. Στην 
περίπτωση όπου:

- Οι προτάσεις οι οποίες λάβουν βαθμολογία μεγα-
λύτερη της βάσης είναι περισσότερες από τον μέγιστο 
επιτρεπόμενο αριθμό όπως αυτός ορίζεται στην παρά-
γραφο 4.2, θα επιλεχθούν οι προτάσεις με την μεγαλύ-
τερη βαθμολογία.

- Δύο ή περισσότερες προτάσεις λάβουν την ίδια βαθ-
μολογία προηγείται η πρόταση που συγκεντρώνει τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία στην κατηγορία κριτηρίων Β.

Οι αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης προβαίνουν σε 
συνεδριάσεις και σε λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέ-
ντων στοιχείων σχετικά με τα παρακάτω:

Α. Τήρηση των στοιχείων επιλεξιμότητας του Φακέλου Α.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης σε πρώτη φάση εξετάζουν 

εντός 15 εργάσιμων ημερών τις υποβεβλημένες προτά-
σεις ως προς την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
τα οποία αφορούν στα στοιχεία του Φακέλου Α. Οι προ-
τάσεις οι οποίες δεν πληρούν το σύνολο των κριτηρίων 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και αποκλείονται από 
την περαιτέρω αξιολόγηση/βαθμολόγηση. Οι φορείς οι 
οποίοι δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια αποκλείονται 
από τη διαδικασία υποβολής του Φακέλου Β. Οι Επιτρο-
πές Αξιολόγησης συντάσσουν σχετικό πρακτικό το οποίο 
διαβιβάζουν στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ. Μετά το πέρας της διαδι-
κασίας εξέτασης της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότη-
τας του Φακέλου Α, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ γνωστοποιεί εγγράφως 
στους υποψήφιους φορείς το σχετικό αποτέλεσμα.

Β. Τήρηση των στοιχείων επιλεξιμότητας του Φακέλου Β.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, για τις προτάσεις οι οποίες 

θα αξιολογηθούν θετικά κατά την πρώτη φάση, προβαί-
νουν στην εξέταση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότη-
τας τα οποία αφορούν στα στοιχεία του Φακέλου Β. Οι 
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Επιτροπές Αξιολόγησης συντάσσουν σχετικό πρακτικό 
το οποίο διαβιβάζουν στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ. Τα αποτελέ-
σματα της εξέτασης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του 
Φακέλου Β γνωστοποιούνται στους υποψήφιους φορείς 
μαζί με τα αποτελέσματα βαθμολόγησης.

Γ. Αξιολόγηση/βαθμολόγηση της υποβληθείσας πρό-
τασης στο σύνολο της (Φάκελος Α και Β).

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης στη συνέχεια προβαίνουν 
στη βαθμολόγηση της πρότασης στο σύνολο της (Φά-
κελος Α και Φάκελος Β) βάσει και των κριτηρίων βαθμο-
λόγησης. Η βαρύτητα των ομάδων και των επιμέρους 
κριτηρίων, καθώς και η εξειδίκευση αυτών περιγρά-
φονται αναλυτικά στο Παράρτημα VII της παρούσας. 
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης/βαθμολόγησης 
των προτάσεων οι Επιτροπές Αξιολόγησης συντάσσουν 
πρακτικό και ενημερώνουν την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ σχετικά με 
τα αποτελέσματα αυτής. Σε περίπτωση αιτήσεων που 
έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υπο-
βληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας, 
κατά τον ως άνω έλεγχο των ελαχίστων αναγκαίων 
προϋποθέσεων συμμετοχής ή λαμβάνουν βαθμολογία 
κατώτερη της ελάχιστης επιτρεπτής, η Επιτροπή Αξιο-
λόγησης εισηγείται στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ την αιτιολογημένη 
απόρριψή τους.

Στις περιπτώσεις απόρριψης προτάσεων απαιτείται 
και η τεκμηρίωση στο πρακτικό των λόγων απόρριψης.

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ μετά το πέρας της διαδικασίας αξιο-
λόγησης μεριμνά για την έκδοση διοικητικής πράξης 
για την κατ’ αρχήν έγκριση του τοπικού προγράμματος 
της κάθε ΟΤΔ ή την απόρριψη αυτής (συμπεριλαμβα-
νομένων των λόγων απόρριψης) και την κοινοποιεί σε 
όλους τους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που έχουν 
δηλώσει.

Οι ΟΤΔ οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες αναγκαίες προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής (πλήρωση κριτηρίων επιλεξιμό-
τητας Φακέλων Α και Β), μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
καταβολής ενίσχυσης αναφορικά με την προετοιμασία 
της πρότασης και μόνο.

Στην περίπτωση που μέσα στις κατά τα ανωτέρω αξι-
ολογημένες προτάσεις έχουν καταταχθεί περισσότερες 
της μίας πρότασης για την ίδια ή τμήμα της ίδιας περι-
οχής, επιλέγεται μόνο πρόταση που έχει συγκεντρώσει 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Απόρριψη της αίτησης δεν αποκλείει το δικαίωμα του 
φορέα να υποβάλει νέα αίτηση, σε τυχόν επόμενη πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

11 Προσφυγές - Ενστάσεις
Οι υποψήφιοι φορείς έχουν το δικαίωμα υποβο-

λής προσφυγών σε εφαρμογή του άρθρου 25 του 
ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Α’ 45) 

επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της υποβαλ-
λόμενης πρότασης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής 
εφαρμογής, στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, εντός 10 εργάσιμων 
ημερών από την ενημέρωσή των υποψηφίων (η οποία 
γίνεται εγγράφως και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
και πάντως πριν την έκδοση της οριστικής διοικητικής 
πράξης για την επιλογή σχετικά με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης της συνολικής πρότασης. Ενδεικτικά 
η προσφυγή μπορεί να αφορά την επίτευξη ή όχι των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας των φακέλων Α και Β, καθώς 
και την βαθμολόγηση της συνολικής πρότασης.

Κάθε ενιστάμενη ΟΤΔ πρέπει να προσδιορίζει με σαφή-
νεια και σχετική τεκμηρίωση τους λόγους στους οποίους 
βασίζεται η ένστασή της. Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται 
με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία. Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ διαβιβάζει 
αμελλητί τις ενστάσεις σε αρμόδια επιτροπή για εξέταση.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν 
την ένσταση είναι ελλιπή ή ανεπαρκή, η αρμόδια επι-
τροπή μπορεί να ζητήσει από την ενιστάμενη ΟΤΔ να 
προσκομίσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία εντός 
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση 
δε που η ενιστάμενη ομάδα παραλείπει ή αρνείται να 
υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία η ένσταση απορρί-
πτεται.

Η αρμόδια επιτροπή αφού εξετάσει την ένσταση γνω-
μοδοτεί και ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, η οποία 
αποφασίζει σχετικά και ενημερώνει την ΟΤΔ για την τύχη 
της ένστασής της.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος φορέας 
υποβάλει ένσταση, η οποία αφορά την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας του Φακέλου Α και η αρμόδια 
επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά ως προς την βασιμότητα 
αυτής, παρέχεται στον φορέα χρόνος για την υποβολή 
του Φακέλου Β ίσος με τον χρόνο καθυστέρησης λόγω 
απόρριψης και εκδίκασης ένστασης για λόγο, που αφορά 
τα στοιχεία του Φακέλου Α.

12 Τελική επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης 

η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ εκδίδει διοικητική πράξη για την οριστική 
έγκριση των τοπικών προγραμμάτων και το ύψος των 
σχετικών πιστώσεων. Στην περίπτωση όπου ο εγκεκρι-
μένος προϋπολογισμός διαφέρει από τον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε με τον φάκελο 
υποψηφιότητας, οι εγκεκριμένες ΟΤΔ τροποποιούν με 
αναλογικό τρόπο τα επιμέρους σημεία αυτού.

Με την συμμετοχή τους στην διαδικασία της παρού-
σας πρόσκλησης οι δυνητικοί δικαιούχοι αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής, όπως αυτοί 
θα εξειδικευθούν στα σχετικά διοικητικά έγγραφα με την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων.
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