
19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 

πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.).                                                                                                                                                                                             

19.2.4.3: 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 κ.λπ.).                                       

19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.                                                                                                                   

19.2.4.5: 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 κοινωνικοοικονομικών πτυχών, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια, κ.λπ.).                                                                                    

19.2.6.1: Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Η υποδράση 19.2.4.2 αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό 

την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.                 

Η υποδράση 19.2.4.3 αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, 

καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. 

Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην 

ενημέρωση επισκεπτών και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, 

παραγωγή πληροφοριακού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση 

της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. 

Η υποδράση 19.2.4.4 αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της 

περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που 

δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των 

τοπικών στοιχείων της περιοχής, όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η 

ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Μέσω της υποδράσης 19.2.4.5 δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:

• Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών 

συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία 

εκθετηρίων - συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις 

για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια. 

• Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή 

αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.

• Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση 

συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Η υποδράση 19.2.6.1 αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές 

πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και 

καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 

Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα προστατευτικών υποδομών, 

πρόληψης πυρκαγιών. 

Περιοχή εφαρμογής

 - Δήμος Αγίου Νικολάου (όλες οι Δημοτικές/Τοπικές Ενότητες)                                                                      

- Δήμος Ιεράπετρας (όλες οι Δημοτικές/Τοπικές Ενότητες πλην του εντός σχεδίου τμήματος της   

πόλης της Ιεράπετρας)                                                                                                                                                            

- Δήμος Σητείας (όλες οι Δημοτικές/Τοπικές Ενότητες)                                                                                                             

- Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου (όλες οι Δημοτικές/Τοπικές Ενότητες)

Περιφερειακή Ενότητα που ανήκει η η περιοχή εφαρμογής

Λασιθίου

Στην υποδράση 19.2.4.2 μπορούν να ενταχθούν δράσεις όπως:

• κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες όπως βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, 

γηροκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ.

• υποδομές και υπηρεσίες αναψυχής όπως αθλητικές υποδομές, πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές 

υποδομές, κέντρα ενημέρωσης και επιμόρφωσης, χώροι προβολής και πώλησης τοπικών προιόντων 

κ.λπ).

Στην υποδράση 19.2.4.3 μπορεί να ενταχθεί η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν δημόσια χρήση 

υπηρεσιών και υποδομών όπως:

• ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και τμημάτων οικισμών.

• βελτίωση και σήμανση διαδρομών.

• σήμανση φυσικών, ιστορικών, πολιτιστικών αξιοθέατων και μνημείων.

• δημιουργία κέντρων ή σημείων τουριστικής πληροφόρησης.

• ενέργειες ενημέρωσης - πληροφόρησης επισκεπτών.

Στην υποδράση 19.2.4.4 μπορούν να ενταχθούν δράσεις όπως: α) πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων και εκθέσεων που έχουν σχέση με τη λαογραφία, τις παραδόσεις, τις τέχνες, το 

πολιτισμό και τα τοπικά προιόντα της περιοχής όπως μουσική, χορός, θέατρο, φεστιβάλ, 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, γιορτές ανάδειξης τοπικών προιόντων και παραδοσιακών μεθόδων και 

τεχνικών παραγωγής τους (πατάτας, ρακής, μελιού, κρασιού, εφτάζυμου κ.λπ).

β) αθλητικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων που έχουν σχέση με την υγεία και την ευεξία (ιστιοπλοΐα, 

cliff diving, κωπηλασία, αναρριχήσεις, ψάρεμα, αγώνες δρόμου, αγώνες σκάκι, φωνιατρική κ.λπ).

Τίτλοι Υποδράσεων

Τίτλοι Δράσεων

Συνοπτική Περιγραφή 

Αναλυτική Περιγραφή



Στην υποδράση 19.2.4.5 μπορούν να ενταχθούν δράσεις όπως:                                                                    

• αποκατάσταση και ανάδειξη κτισμάτων της φυσικής, πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς όπως 

ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, φάμπρικες κ.λπ.

• ανάδειξη και διατήρηση της άυλης κληρονομιάς οποιασδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένων των 

εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης.

• διαμόρφωση και ανάδειξη χώρων υψηλής φυσικής και οικολογικής αξίας (σπήλαια, φαράγγια, 

υγροβιότοποι, αλυκές, καταρράχτες κ.λπ).

• κέντρα, χώροι, εκθετήρια και δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης καθώς και 

ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς.

• πολιτιστικά / συνεδριακά κέντρα και πολυχώροι.

• μουσεία για τη διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής, πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς.

• μικρής κλίμακας υποδομές για την άσκηση δραστηριοτήτων από πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς 

κ.α. φορείς (διαμόρφωση χώρων εκδηλώσεων, προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων, μουσικών 

οργάνων, παραδοσιακών στολών κ.λπ). 

• σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και 

λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων που αφορούν τη πολιτιστική, 

ιστορική και περιβαλλοντική κληρονομιά της περιοχής.

Στην υποδράση 19.2.6.1 μπορούν να ενταχθούν δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση 

δραστηριοτήτων για την πρόληψη από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές μέσω συλλογικών 

δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας όπως ενδεικτικά είναι: 

• η εκπαίδευση και η προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών ομάδων αντιμετώπισης πυρκαγιών και 

άλλων φυσικών καταστροφών.

• η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για τη λήψη μέτρων πρόληψης από πυρκαγιές 

και άλλες φυσικές καταστροφές και για μέτρα αυτοπροστασίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης 

• ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους.

• Φορείς Δημοσίου Τομέα.

• Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ - ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Προθεσμίες υποβολης αιτήσεων Εναρξη: 22-5-2018 - Λήξη: 28-9-2018

Σχόλια Υποβολής/ Διαδικασία υποβολής/συμμετοχής
Όπως αναφέρονται στην 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, στα έντυπα που τη συνοδεύουν καθώς 

και στον Οδηγό Αιτήσεων Στήριξης 

Όροι και Προυποθέσεις Συμμετοχής Αναφέρονται αναλυτικά στη 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων

Τι χρηματοδοτείται 

Ανάλογα με την υποδράση μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για απόκτηση γης, κτίρια και κτιριακές 

εγκαταστάσεις - έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου, μηχανολογικός εξοπλισμός  και εξοπλισμός ΑΠΕ, 

λοιπός εξοπλισμός, μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου, 

μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας, αξιοποίηση διαδικτύου, δαπάνες 

ενημέρωσης επισκεπτών, αγορά μεταφορικού μέσου για τη μετακίνηση ευπαθών ομάδων, τεχνική στήριξη για 

την υλοποίηση του έργου, δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση Αίτησης Στήριξης), αξιοποίηση διαδικτύου, 

διεξαγωγή ημερίδων, εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής, μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, διαμόρφωση 

χώρων, συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων - προσώπων σε εκδηλώσεις, οργάνωση πολιτιστικών 

δρώμενων, εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα, παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού, έρευνα / καταγραφή 

πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων, κατασκευή - αγορά παραδοσιακών φορεσιών και 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων, αγορά αγοράς ειδικής χρήσης αυτοκινήτου κ.λπ.

Προυπολογισμός 1.671.000,00 €

Αρμόδιος Φορέας ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα 
Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3 - 72100 Αγιος Νικόλαος  - Τηλέφωνο: 28410 91110  - Fax: 28410 91120  - E-mail: 

info@anlas.gr  -  ιστοσελίδα: www.anlas.gr

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας χειριστών αρμόδιου φορέα Αικατερίνη Μενεγάκη & Μιχαήλ Κουτάντος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας άλλων φορέων πληροφόρησης 

Αναλυτική Περιγραφή


