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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 241/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L57/17).

2. Την υπ’ αρ. 10152/2021 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε 

το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

Β. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92), όπως ισχύει.

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), όπως ισχύει.

3. Tις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 

2).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11837/1140/2022 Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΥΟΔΔ 76)

6. Την υπό στοιχεία 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίηση και κωδικοποίηση του «Κανονισμός 

Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑΔΙΤ 119), όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 8.

7. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης 



«Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (ID 16851)
MIS 5190260

Σελίδα 3 από 36

και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

8. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της 

αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την 

επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 

581), όπως ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

11. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση 

του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

12. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Β’ 4498).

13. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 

(Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0).

14. Την υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 

όμοιας απόφασης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ). 

15. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) 

και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε’ για τη θέσπιση του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου για την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης «Next Generation 

EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience 

Facility - Ταμείο Ανάκαμψης).

16. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 

αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2016/C 262/01). 

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
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ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») (O.J ΕΕ L 187 της 26.06.2014) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»  (Α’ 17) και 

ειδικότερα το άρθρο 42.

19. Την υπ’ αρ. 17642/10.02.2021 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 

και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων 

& ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα την παράγραφο 5.14. Ένταξη έργων που 

αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

20. Την υπ’ αρ. 35259/24.03.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για 

την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» (Β’ 1197).

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. 67335/08.06.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Μέθοδος Παρακολούθησης έργων Ελλάδα 2.0.

22. Το εγκεκριμένο εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου 

Ανάκαμψης.

23. Την υπ’ αρ. 66102/970/23.02.1995 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη 

δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθρια αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της 

Χώρας» (Β’ 170), το πρώτο νομοθέτημα που προβλέπει κατασκευή μονοπατιών σε χώρους υπαίθριας 

αναψυχής (άρθρο Δ’ περ. 7) «Η κατασκευή πεζόδρομων και μονοπατιών περιήγησης και άθλησης», 

χωρίς όμως να καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους.

24. Τον ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη 

οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 159) και ειδικότερα την παρ. 9 του 

άρθρου 42. 

25. Την υπ’ αρ. 151344/165/18.01.2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών 

χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» (Β’ 206) 

όπως ισχύει.

26. Τις βασικότερες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και τη 

μελέτη διάνοιξης/κατασκευής και συντήρησης ορειβατικών διαδρομών.

27. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4555 ΕΞ 2023/12.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΚΤ1Η-ΦΙ1) Απόφαση Ένταξης του Έργου «SUB1a. 

Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) 

στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
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28. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6922 ΕΞ 2023/17.01.2023 έγκριση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του Έργου «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» 

(Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: MIS 5190260) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

29. Το υπ’ αριθ. 184933 ΕΞ 2022/16.12.2022 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων με 

θέμα «ΓΝ 175/2022 – «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας, την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 

του άρθρου 1 του ν. 590/1977, για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 

«Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», 

του παραρτήματος της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα, 

προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να χρηματοδοτηθούν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου 

Όρους και των νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977, για τη δημιουργία ενός 

Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας με: 

i. τη δημιουργία

ii. την αναβάθμιση, 

iii. τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και 

iv. την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και 

βελτίωσης των χώρων αναψυχής. 

Το έργο θα εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία και 

ποδηλασία λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών. Νέες και υπάρχουσες 

διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, οι 

χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που 

εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Τη δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας
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 Τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας 

και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών

 Τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών 

των υπό ένταξη περιοχών.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Η Δράση έχει ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», όπως εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους θεματικούς στόχους 

και επενδυτικές προτεραιότητες:

Πίνακας 1

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ
1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 

κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

ΔΡΑΣΗ
16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος 

μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Δημιουργία Εθνικού Δικτύου μονοπατιών και μονοπατιών 

πεζοπορίας

2.3 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 

παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

Πίνακας 2: Δείκτες παρακολούθησης

Περιγραφή Δείκτη Μονάδα μέτρησης

Ωφελούμενοι κάτοικοι/ χρήστες άτομα

Μήκος μονοπατιών Km

Μήκος ποδηλατικών διαδρομών Km

Χώροι αναψυχής α/α
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1 Η χρηματοδότηση των επιλεχθεισών προτάσεων θα γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 

075, Κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ07500000. 

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Δράσης: «Η προστασία της 

βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την Απόφαση Ένταξης με 

αρ. πρωτ. 4555 ΕΞ 2023/12.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΚΤ1Η-ΦΙ1) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και έχει 

λάβει κωδικό MIS 5190260.

Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης του Έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχεται 

σε 29.770.000  ευρώ πλέον ΦΠΑ.

3.2 Ο π/υ της κάθε πρότασης  θα οριστικοποιηθεί και εγκριθεί με την έκδοση της Απόφασης ένταξης αυτού 

από την Υπηρεσία Συντονισμού του ΤΑ. 

3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν προτάσεις έως το ύψος της συνολικής 

χρηματοδότησης του Έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  

3.4 Η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης θα εξεταστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου το σύνολο 

της δημόσιας χρηματοδότησης της προτεινόμενης δράσης να μην εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται για την κατασκευή των σχετικών 

υποδομών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδότηση ή για έμμεση επιδότηση άλλων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των υποδομών.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1 Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και 

διαδρομών πεζοπορίας» είναι υπεύθυνος για την ορθή υλοποίηση, διαχείριση, συντονισμό του έργου και 

ειδικότερα αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών και ενεργειών που αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα 

Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ημερομηνία 31/12/2025. 

4.2 Τα έργα πρέπει να έχουν μεγάλο βαθμό ωριμότητας σε επίπεδο μελετών και αδειοδοτήσεων.

4.3 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας. 
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i. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες:

 Μελέτες ωρίμανσης.

 Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων μονοπατιών

 Προτάσεις για δημιουργία ή αναβάθμιση μονοπατιών ή τμημάτων μονοπατιών που στο παρελθόν 

είχαν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.

 Κρατική Ενίσχυση:

Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά οι περιορισμοί και 

οι προϋποθέσεις που προκύπτουν από: 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Γενικός Απαλλακτικός 

Κανονισμός – εφεξής «ΓΑΚ»), ως ισχύει. Οι χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της 

παρούσας Δράσης θα διατεθούν κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 

17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 

εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. Ή, κατά περίπτωση, 

 Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (εφεξής «Κανονισμός De Minimis»), ως ισχύει.

Η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης θα εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). Κατά την υποβολή των προτάσεων οι δυνητικοί 

ωφελούμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν απειλεί 

να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές. Βάσει της ως άνω αναφερόμενης 

Ανακοίνωσης, ορισμένες δραστηριότητες έχουν καθαρά τοπικό αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν 

καθόλου τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ειδικότερα, όταν ο δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες 

σε μια περιορισμένη περιοχή ενός κράτους μέλους και είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από άλλα  

κράτη μέλη, όπως και να προσέλθουν επενδυτές από άλλα κράτη – μέλη για να ασκήσουν αυτή την 

οικονομική δραστηριότητα, η δράση δεν έχει παρά οριακές πτώσεις στις συνθήκες διασυνοριακών 

επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους 

καταναλωτές σε γειτονικά κράτη – μέλη.

ii. Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Ομάδων 

 Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται.
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 Δράσεις Διάχυσης-Προβολής-Προώθησης των Περιπατικών Διαδρομών με την χρήση συμβατικών 

και ηλεκτρονικών μεθόδων

4.4 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

4.4.1 Γενικά Θέματα 

4.4.1.1 Κάθε δυνητικός ωφελούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση. 

4.4.1.2 Ως ανώτερο ποσό χρηματοδότησης ανά δημοτική ενότητα ορίζονται τα 800.000 ευρώ, ενώ για τις 

περιοχές (περιφερειακές ενότητες) που έχουν κηρυχθεί πυρόπληκτες κατά την τελευταία εξαετία βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας ως ανώτερο ποσό χρηματοδότησης ορίζονται τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανά δημοτική 

ενότητα.

4.4.1.3 Σε περίπτωση συνεργασιών μεταξύ των ωφελούμενων (π.χ. Διαδημοτική συνεργασία) είτε για λόγους 

βέλτιστου Σχεδιασμού Έργων/Δράσεων, Οικονομίας Κλίμακας κ.λπ. ευρύτερων περιοχών, είτε για λόγους μη 

επάρκειας/αδυναμίας ωφελούμενου, το πλήθος των ανωτέρω έργων δύναται να αυξάνεται αναλόγως. Οι 

εμπλεκόμενοι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν αμοιβαία αποφασίσει και συμφωνήσει το φυσικό 

και οικονομικό αντικείμενο (με Προγραμματική Συμφωνία), καθώς και τη διαχείριση του έργου (ένας 

Δικαιούχος της συνολικής Πράξης).

4.4.1.4 Το 20% του συνολικού Π/Υ της Πράξης αφορά αποκλειστικά σε μικρούς νησιωτικούς, μικρούς 

ορεινούς δήμους και δήμους παραμεθόριων περιοχών, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και 

ειδικότερα όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,του άρθρου 24 

του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/19δΕΔ94 (ΦΕΚ Α’ 218) και στις κατ’ 

εξουσιοδότηση του αυτού άρθρου εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις καθώς και στις διατάξεις των 

ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992 (ΦΕΚ 667 Β') και ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2175/11943, 11639 και 11981/20-12-1995 

(ΦΕΚ 1054 Β') Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και του άρθρο 1 του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α').

Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να τροποποιήσει με απόφαση του το ποσοστό του Π/Υ που αφορά μικρούς 

νησιωτικούς, μικρούς ορεινούς και δήμους παραμεθόριων περιοχών ανάλογα με τον αριθμό και τους 

επιμέρους Π/Υ των προτάσεων που θα υποβληθούν. 

4.4.1.5 Δεδομένου ότι το Άγιο όρος φημίζεται για την πλούσια βιοποικιλότητά του, όσο και εκτάσεις Ιερών 

Μονών των οποίων τα προτεινόμενα δίκτυα μονοπατιών μπορούν να καλύψουν περισσότερο και από το 7%, 

το 7% του συνολικού Π/Υ της Πράξης αφορά αποκλειστικά στην Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και τα νομικά 

πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977. 
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4.4.1.6 Ο ωφελούμενος πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του ν. 4624/2019 καθώς και του ν. 4403/2016 για τα 

όσα ορίζονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στην 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
5.1 Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στο (email: 

monopatia@necca.gov.gr) ή και με αυτοπρόσωπη προσκόμιση αποσπώμενου δίσκου δεδομένων (USB 

memory stick) στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Λεωφόρος 

Μεσογείων 207, 11525, Αθήνα. Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο προς τον 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. όπου θα καταγράφονται τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, με τη σειρά που 

καθορίζονται. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 31.03.23 και ώρα 18:00

Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της πρότασης.

Οι προτάσεις  συνοδεύονται από τα κάτωθι:

a) Αίτηση υποβολής για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ωφελούμενου.

b) Απόφαση Συλλογικού Οργάνου εφόσον αυτό υφίσταται ή αρμόδιου οργάνου για ένταξη στο 

πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

c) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και την συγκρότηση του 

Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης. 

d) Στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο ωφελούμενος  που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης του έργου: 1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του ωφελούμενου  ως αρμόδιου για την 

υλοποίηση του έργου, όπως: νομιμοποιητικά έγγραφα, 2) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων του 

ωφελούμενου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία».

e) Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την υλοποίηση του έργου.

f) Τεκμηρίωση Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας και Χρηματοοικονομικής 

Ικανότητας. 

g) Αναφορά στην τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή 

υπηρεσίας καθώς και σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση 

καθηκόντων από τον ωφελούμενο στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), οι 

δυνητικοί ωφελούμενοι υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, να έχουν ενεργοποιήσει τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147) ως ισχύει.
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h) Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, (σχέδια, τεύχη προμετρήσεων, συνοπτικά και αναλυτικά τιμολόγια 

και προϋπολογισμό), τεύχη δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα  Τεύχη). Σε περίπτωση επιλογής 

της κατασκευής με τη μέθοδο της μελέτης-κατασκευής απόφαση του αρμόδιου Τεχνικού 

Συμβουλίου.

i) Εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου 

της πρότασης προς δημοπράτηση, εφόσον υφίστανται:

 Αντίγραφο γνωμοδότησης δασικής υπηρεσίας.

 Αντίγραφο γνωμοδότησης της αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον απαιτείται.

j) Αναλυτική τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού για τις προμήθειες.

k) Εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του δικαιούχου με τεκμηρίωση προεκτίμησης κόστους από τους 

αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες μετατόπισης 

δικτύων κοινής ωφέλειας.

l) Έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (που πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση 

του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών, πλήθος και ειδικότητες προσωπικού, 

προμήθεια εξοπλισμού, χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα και με το κυρίως υποέργο κ.λ.π. σε 

περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.

m) Έγγραφο με το οποίο να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα / αναγκαιότητα της πρότασης.

n) Ανάλυση εξόδων - εσόδων (όπου απαιτείται).

o) Τεχνικό Δελτίο Έργου (Υπόδειγμα Δ1-Ε1 ΤΔΕ) μέσω του ακόλουθου συνδέσμου 

https://greece20.gov.gr/systima-diaxeirisis-kai-elegxou/

p) Τεχνικό Δελτίο Διοικητικής Επάρκειας. 

q) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία αποδέχεται τους όρους του 

παραρτήματος Ι

r) Οικονομοτεχνική μελέτη και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με ανώτατο χρονικό όριο 

ολοκλήρωσης των εργασιών 30/9/2025 και αποπληρωμής 31/12/2025.

s) Δήλωση των δυνητικών Ωφελούμενων για πιθανή συνέργεια/συμπληρωματικότητα/επέκταση του 

προς ένταξη έργου με άλλα έργα που εντάχθηκαν σε άλλα παρόμοια ευρωπαϊκά προγράμματα και 

ποια. Τεκμηρίωση της διακριτότητας του φυσικού αντικειμένου της πρότασης από άλλα παρόμοια 

έργα που εντάχθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή 

διπλής χρηματοδότησης.

https://greece20.gov.gr/systima-diaxeirisis-kai-elegxou/
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t) Λίστα ελέγχου κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

u) Δικαστική απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε περίπτωση απαλλοτριώσεων.

v) Για τα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ή το Εθνικό 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή με ίδιους Πόρους του ωφελούμενου , θα πρέπει επιπρόσθετα 

να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Η απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ. 

β. Τα τεύχη δημοπράτησης, εφόσον το έργο/ υποέργα έχουν δημοπρατηθεί

γ. Οι Συμβάσεις των Έργων/ υποέργων, και οι τροποποιήσεις αυτών, εφόσον υφίστανται νομικές 

δεσμεύσεις (Συμβάσεις).

δ. Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης των έργων/υποέργων.

ε. Βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι στο στάδιο 

υλοποίησης.

στ. Πίνακας πληρωμών προς τους αναδόχους και οφειλόμενα ποσά για συμβατικές υποχρεώσεις 

που έχουν ολοκληρωθεί.

w) Ενιαία Τεχνική Έκθεση της οποίας τα επιμέρους κεφάλαια θα αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα 

κριτήρια που ακολουθούν και θα τεκμηριώνουν την πλήρωση εκάστου κριτηρίου του κεφαλαίου 7 

της παρούσης.

Θα διενεργηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των αντιγράφων προς εξακρίβωση της ακρίβειας των 

στοιχείων, ως υπαγορεύεται από την παρ. 2 του άρ. 11 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. 

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δύναται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα 

τεκμηρίωσης των ανωτέρω, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται εντός δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης των ελλείψεων στον ωφελούμενο.

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

6.1 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τα Εθνικά Δίκτυα Μονοπατιών είναι δίκτυα διαδρομών μέσων αποστάσεων που 

στην πλειονότητά τους αναπτύσσονται ξεκινώντας από τα διεθνή δίκτυα και διακλαδώνονται προς διάφορες 
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κατευθύνσεις και περιοχές. Καλύπτουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές εντός της κάθε χώρας, ανάλογα με 

το φυσικό περιβάλλον και την γεωγραφική κατανομή τόπων ειδικού ενδιαφέροντος.

Κατά την έρευνα και τον σχεδιασμό ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αφ' ενός ως προς τα προσδοκώμενα οφέλη, αλλά πάντοτε με γνώμονα όχι μόνο 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα από τις προτεινόμενες 

επεμβάσεις, αλλά και την ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού πλούτου των 

περιοχών όπου πρόκειται να λάβουν χώρα. Οι κυριότερες από αυτές τις κατευθύνσεις είναι οι κάτωθι:

 Η συμβολή τους στη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της υπαίθρου, της πολιτισμικής κληρονομιάς 

και παράδοσης.

 Η συμβολή τους στην αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση περιοχών εξαιρετικού φυσικού 

κάλλους και ευαίσθητων οικοσυστημάτων, υπό τους όρους και περιορισμούς της αειφορίας.

 Η συμβολή τους ως μέσο ανάπτυξης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθησίας και οικολογικής 

συνείδησης και επαφής/συμφιλίωσης με τη φύση, μάθησης, παράδοσης και ιστορίας.

 Η διασύνδεση τόπων ειδικού ενδιαφέροντος και φυσικών, ιστορικών, πολιτιστικών ή άλλα μνημείων 

και αξιοθέατων.

 Η εκτιμώμενη συνδρομή τους στην ευημερία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, με τη 

προσφορά πρόσθετων εσόδων, τη δημιουργία απασχόλησης, και την ενίσχυση της παραγωγής τοπικών 

προϊόντων.

 Η προσφορά σημαντικών ευκαιριών και δυνατοτήτων για εκπαίδευση και εκμάθηση.

 Η υποβοήθηση του σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, 

πυρκαγιές κ.λπ.).

Ως προς την οικονομική τους διάσταση, τα δίκτυα μονοπατιών, είτε βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης είτε 

στο στάδιο λειτουργίας, απαιτούν πόρους για το σχεδιασμό και τη δημιουργία τους σε πρώτη φάση και σε 

δεύτερη φάση για τη συντήρηση και διαχείρισή τους.

6.2 ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 151344/165/18.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 206), τα ορειβατικά – 

πεζοπορικά μονοπάτια ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται 

διακρίνονται σε διάφορα είδη διακρίνονται σε διάφορα είδη και ειδικότερα σε: 

1) Μονοπάτια αναψυχής (Ε): Αυτά απευθύνονται σε πεζοπόρους και φυσιολάτρες που επιθυμούν κυρίως 

να εξερευνήσουν μία περιοχή και να απολαύσουν τη φύση. 
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2) Εκπαιδευτικά θεματικά μονοπάτια (L): Απευθύνονται σε επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν και 

να ενημερωθούν για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μιας περιοχής. 

3) Ποδηλατικά μονοπάτια (Β): Είναι μονοπάτια που έχουν τα χαρακτηριστικά των μονοπατιών αναψυχής 

με τη διαφορά ότι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προκειμένου να είναι κατάλληλα και ελκυστικά για 

ποδηλασία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην διασχίζουν προστατευόμενες περιοχές στις 

περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης και να μην υπάρχουν στη διαδρομή αυτών 

των μονοπατιών σκαλοπάτια ή βαθμίδες. Απευθύνονται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε ποδηλάτες 

ή επισκέπτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν μια περιοχή με το ποδήλατο.

4) Μονοπάτια προσβάσιμα σε ΑμεΑ (Α): Τα μονοπάτια που είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ μπορεί να ανήκουν 

σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορεί όμως να είναι και ειδικά μονοπάτια κατασκευασμένα για 

την εξυπηρέτηση αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας χρηστών ή/και για θεραπευτικούς σκοπούς. Στα 

μονοπάτια ή τμήματα μονοπατιών που χρησιμοποιούνται είτε αποκλειστικά ή/και από εμποδιζόμενα 

άτομα, πρέπει να ισχύουν ειδικές προδιαγραφές κατασκευής, καθώς και να σημαίνονται στις πινακίδες 

πληροφόρησης στην αρχή του μονοπατιού ως προς την προσβασιμότητά τους.

5) Μονοπάτια διαβίωσης: Αφορούν σε μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί για τις καθημερινές ασχολίες 

των κατοίκων της υπαίθρου. Ο προορισμός τους είναι καλλιεργούμενα κτήματα, νερόμυλοι, βοσκότοποι, 

στάνες, δάση για υλοτομία, κ.λπ. και δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση.

Βάσει των ανωτέρω, η προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση διαμόρφωσε καθοριστικά τη 

κατηγοριοποίηση των ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών, τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα υπό 

σχεδιασμό δίκτυα της Ελληνικής επικράτειας, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται με διατάξεις αυτής, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιομορφία διαχείρισης και ενιαίο πλάνο ανάπτυξης των φυσικών περιοχών 

που εμπλέκονται.  

6.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Ο σχεδιασμός ενός δικτύου μονοπατιών, πέραν των γενικών κατευθύνσεων που πρέπει να στοχεύει, διέπεται 

και από βασικές θεμελιώδεις αρχές, η τήρηση και ο σεβασμός των οποίων δύναται να εξασφαλίσει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό την επιτυχία αλλά και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Οι θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό δικτύων μονοπατιών είναι οι κάτωθι:

I. Το φυσικό περιβάλλον επί του οποίου αναπτύσσεται το μονοπάτι, η φέρουσα ικανότητά του και το 

επίπεδο LAC (Limits of Acceptable Change). 

II. Η διαχείριση των επισκεπτών και οι υποδομές ή υπηρεσίες που θα πρέπει να υποστηρίζουν την 

διακίνηση τους, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνουν το χώρο, ήτοι η φέρουσα ικανότητα τουρισμού 

(καταλύματα, αν πρέπει να υπάρχουν, χώροι αναψυχής, τουαλέτες, άλλες εμπορικές χρήσεις).
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III. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης του συνόλου του προσβάσιμου τουρισμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

IV. Η διαμόρφωση διακριτού χαρακτήρα σκοπού και χρήσης του μονοπατιού, δηλαδή, η θεματική του 

διάσταση (φυσικό κάλλος, πολιτιστικό, ιστορικό, θρησκευτικό ή άλλο ενδιαφέρον, αναψυχή, 

παραδοσιακές δραστηριότητες κ.ο.κ.).

V. Ο προσδιορισμός του κοινού χρηστών στο οποίο απευθύνεται και η διερεύνηση τρόπων μεμονωμένης 

ή συνδυαζόμενης προσέγγισής τους (marketing plan).

VI. H παραγωγή άμεσης ή έμμεσης δημοσιότητας σε ΜΜΕ, οδηγούς και άλλες μορφές έντυπης και 

ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

VII. Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της αρχής της ασφάλειας στον τουρισμό.

VIII. Η αρχή της ποιότητας και του υψηλού επιπέδου των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

IX. Η αρχή της συνεργασίας των οικονομικών δραστηριοτήτων.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την υποβολή των προτάσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους, λαμβάνει χώρα αξιολόγηση από 

πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αξιολόγηση και η επιλογή των 

ωφελούμενων από την επιτροπή ολοκληρώνεται εντός σαράντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προτάσεων. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των σαράντα ημερών, η επιτροπή 

δύναται μετά από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση να εντάξει προτάσεις μικρών νησιωτικών, μικρών ορεινών 

δήμων, καθώς και δήμων παραμεθόριων περιοχών, οι οποίοι  δεν πληρούν το σύνολο των απαραίτητων 

κριτηρίων. Οι αποφάσεις της επιτροπής δημοσιεύονται στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α..

Όσοι υπέβαλαν προτάσεις  στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά 

της απόφασης της επιτροπής άπαξ αποκλειστικά αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

monopatia@necca.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης της επιτροπής στον ιστότοπο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α..

Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που θα συσταθεί με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τόσο ως προς 

τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και οι 

σχετικές αποφάσεις που τις αποδέχονται ή τις απορρίπτουν εκδίδονται  μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές 

ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής 

προσφυγής μετά την απόφαση επί της ενστάσεως.
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Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους  δυνητικούς ωφελούμενους με μέριμνα του 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, επικαιροποιείται ή συμπληρώνεται, 

εφόσον απαιτείται, η απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης.

7.1. Τεχνική Έκθεση

Κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από ενιαία τεχνική έκθεση, της οποίας τα επιμέρους κεφάλαια θα 

αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα κριτήρια που ακολουθούν. Η Τεχνική Έκθεση, συνταγμένη από επιστήμονες 

σχετικής ειδικότητας, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις εκατό πενήντα (150) σελ. (συμπ. φωτό), γραμματοσειράς 

Arial μεγ. 11.

7.2. Κριτήρια Αξιολόγησης

Βάσει των ανωτέρω, τα κριτήρια βαθμολόγησης και υπαγωγής των προτάσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της 

Χώρας, την Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους καθώς και των νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 1 του 

ν. 590/1977, στον Μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τις δράσεις που 

περιεγράφηκαν είναι τα κάτωθι:

Περιγραφή 1ου Κριτηρίου

7.2.1. Η περιοχή χωρικής αρμοδιότητας των ωφελούμενων να διαθέτει εντός των διοικητικών ορίων 

της Προστατευόμενες Περιοχές ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000

H υλοποίηση των δράσεων και εντός του Εθνικού Καταλόγου των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

Δικτύου NATURA 2000 (ΦΕΚ B 4432/15.12.2017).

Έλεγχος Πλήρωσης 1ου Κριτηρίου

Συνημμένα στην πρόταση θα περιλαμβάνεται χάρτης κατάλληλης κλίμακας (1:5000, 1:10.000, 1:20.000 ή/και 

μικρότερη) και υποβάθρου της επιλογής του ωφελουμένου, εξαρτημένος από το Εθνικό Σύστημα 

Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, στον οποίο θα απεικονίζεται το προτεινόμενο υπό δημιουργία και ένταξη τοπικό 

δίκτυο μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων (υφιστάμενο ή/και υπό κατασκευή), σε σχέση με τη 

Προστατευόμενη Περιοχή του δικτύου NATURA 2000, ήτοι οι οριζοντιογραφίες των διαδρομών και το 

πολύγωνο της περιοχής NATURA 2000.
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Περιγραφή 2ου Κριτηρίου

7.2.2. Η πρόταση να αποδεικνύει πολύ καλή γνώση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 

παρέμβασης

Οι όποιες επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να συμβάλουν στην προστασία και τη διατήρηση 

των ειδών (χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας), των φυσικών οικοτόπων, των ενδιαιτημάτων και των 

τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των κατά τόπους περιοχών, και ταυτόχρονα στην προβολή και ανάδειξή 

τους στο ευρύ κοινό. 

Έλεγχος Πλήρωσης 2ου Κριτηρίου

Ανάλυση:  i. λοιπών σημαντικών περιοχών ειδικής προστασίας που τυχόν χωροθετούνται εντός της περιοχής, 

όπως Περιοχές Natura 2000, Εθνικά ή/και Περιφερειακά Πάρκα, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Προστατευόμενα 

Τοπία, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους, Γεωπάρκα, Γεώτοποι, Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί, 

Αισθητικά Δάση κ.α.,

ii. του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου εφόσον υπάρχει (Π.Δ., Κ.Υ.Α. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο, Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελέτη, Κανονισμός Λειτουργίας).

iii. των θεσμοθετημένων επιτρεπόμενων χρήσεων γης, εφόσον υπάρχουν.

Περιγραφή 3ου Κριτηρίου

7.2.3. Η πρόταση να έχει καταγεγραμμένα τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος και φυσικών, ιστορικών, 

πολιτιστικών, θρησκευτικών ή άλλων μνημείων και αξιοθεάτων, που επιθυμεί ο ωφελούμενος 

να προβάλλει και αναδείξει

Θα πρέπει όλες οι υπό προβολή και ανάδειξη τοποθεσίες, να είναι σημεία εκκίνησης, τερματισμού ή/και 

ενδιάμεσα σημεία των μονοπατιών του προτεινόμενου δικτύου, οριζόμενα ως υποχρεωτικά σημεία 

διέλευσης.

Έλεγχος Πλήρωσης 3ου Κριτηρίου

Παρουσίαση όλων των ανωτέρω σημείων ειδικού ενδιαφέροντος των διαδρομών που απαρτίζουν τα 

τοπικά δίκτυα, και αξίζει να επισκεφτεί ο επισκέπτης/πεζοπόρος.

Αναπόσπαστό μέρος της Τεχνικής Εκθέσεως θα αποτελούν αποσπάσματα χάρτη κατάλληλης κλίμακας και 

υποβάθρου της επιλογής του υποβάλλοντα ΟΤΑ, εξαρτημένου από το Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 

’87, για κάθε μια από τις υφιστάμενες ή/και υπό κατασκευή διαδρομές του υπό ένταξη τοπικού δικτύου, στα 

οποία θα απεικονίζονται όλα τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει.

Περιγραφή 4ου Κριτηρίου
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7.2.4. Η πρόταση να συνοδεύεται από Επιστολή Υποστήριξης (Letter of Support) δημόσιων  φορέων 

ή/και εθελοντικών οργανώσεων για την εξασφάλιση της στήριξης του έργου  και την τεκμηρίωση 

της βιωσιμότητάς του σε βάθος χρόνου

Οι Επιστολές Στήριξης δύνανται να εκδίδονται είτε από φορείς του στενού και του ευρύτερου Δημοσίου 

Τομέα (Περιφέρειες, Δήμους, Δασικές Υπηρεσίες, Μονάδες Διαχείρισης εφόσον υπάρχουν στην περιοχή), 

είτε από  εθελοντικές οργανώσεις και συλλόγους που σχετίζονται με τον περιβαλλοντικό τομέα όπως, ( 

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ορειβατικοί/φυσιολατρικοί σύλλογοι,  

κλπ.). Οι επιστολές στήριξης και η ευρύτερη συνεργασία του ωφελούμενου με τους παραπάνω φορείς και 

οργανώσεις/συλλόγους θα πρέπει να γίνονται επί τη βάσει ξεκάθαρου πλαισίου αποκλειστικά και μόνο με 

τη συντήρηση των μονοπατιών. 

Έλεγχος Πλήρωσης 4ου Κριτηρίου

Συνημμένα στην πρόταση θα περιλαμβάνεται μία ή/και περισσότερες Επιστολές Υποστήριξης από τους 

ανωτέρω, η οποία θα περιγράφει:

- τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να  υποστηρίξουν το έργο

-  την αναγκαιότητα εξασφάλισης της βιωσιμότητας του έργου  και τη συνέχισή του σε βάθος χρόνου

- την εξασφάλιση πόρων και κεφαλαίων για τη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υποδομών του 

Δικτύου 

- την εξασφάλιση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.

Περιγραφή 5ου Κριτηρίου

7.2.5. Το προτεινόμενο δίκτυο των μονοπατιών θα πρέπει να διαθέτει διαδρομές που εντάσσονται σε 

κάποιο από τα παρακάτω πέντε (5) είδη διαδρομών

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. κοινή υπουργική απόφαση 151344/165/18.01.2017 (Β’ 206), όπως ισχύει, τα 

ορειβατικά – πεζοπορικά μονοπάτια διακρίνονται σε διάφορα είδη ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν 

και το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται: Μονοπάτια αναψυχής (Ε), Εκπαιδευτικά θεματικά μονοπάτια (L), 

Ποδηλατικά μονοπάτια (Β), Μονοπάτια προσβάσιμα σε ΑμεΑ (Α), Μονοπάτια διαβίωσης.

Έλεγχος Πλήρωσης 5ου Κριτηρίου

Παρουσίαση της κατάταξης των πεζοπορικών και  ποδηλατικών διαδρομών του υπό ένταξη τοπικού δικτύου, 

ανά είδος ορειβατικών/πεζοπορικών διαδρομών εκ των ανωτέρω πέντε (5), με σχετική τεκμηρίωση.

Η υποχρέωση κατάταξης και τεκμηρίωσης αφορά και στις προτεινόμενες υπό κατασκευή/διαμόρφωση 

πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή δύναται να κατατάσσεται και σε περισσότερα του 

ενός, από τα παραπάνω είδη διαδρομών.
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Σημειώνεται ότι επί ποινή αποκλεισμού και προς εξυπηρέτηση της επίτευξης  του σκοπού της σταδιακής 

δημιουργίας ενός πολυποίκιλου δικτύου διαδρομών και της προέλκυσης επισκεπτών διαφορετικής 

προέλευσης και κατηγορίας, η κάθε μια διαδρομή των υπό ένταξη τοπικών δικτύων, πρέπει να εντάσσεται 

σε τουλάχιστον ένα (1) εκ των ανωτέρω πέντε ειδών.

Περιγραφή 6ου Κριτηρίου

7.2.6. Δημιουργία τοπικού δικτύου ή αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, 

ποδηλατοδρόμων και χώρων αναψυχής, σε νησιωτικές, ορεινές, μεσαίες ηπειρωτικές και 

παραμεθόριες περιοχές

Στόχος είναι η τόνωση της οικονομίας των περιοχών αυτών και η διατήρηση του πληθυσμού τους, με την 

ανάδειξη του φυσικού τους πλούτου, των τοπικών προϊόντων τους, την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος 

προς αυτές και την ταυτόχρονη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Έλεγχος Πλήρωσης 6ου Κριτηρίου

Σύντομη παρουσίαση της νησιώτικης/ορεινής/παραμεθόριας περιοχής και των ιδιαιτεροτήτων της 

(αξιοθέατα, μνημεία, φυσικοί σχηματισμοί, παραδοσιακοί οικισμοί κλπ.)

 αδρομερής οικονομοτεχνική ανάλυση από την οποία να προκύπτει η εξάρτηση από συγκεκριμένη πηγή 

εισοδήματος και η αναγκαιότητα μεταστροφής σε άλλες μορφών επαγγελματικής ενασχόλησης και 

οικονομικής ανάπτυξης, και δη του εναλλακτικού τουρισμού.

 Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής σε σχέση με τη προσέλκυση επισκεπτών διαφόρων μορφών 

τουρισμού, ανάλογα με τα ειδικότερα σημεία ενδιαφέροντος και τον χαρακτήρα της περιοχής.

 Σχέδιο προώθησης, προβολής και διάχυσης του ανωτέρω Σχεδίου μέσω συγκεκριμένων τουριστικών 

καναλιών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

Περιγραφή 7ου Κριτηρίου

7.2.7. Δημιουργία δικτύων σε πυρόπληκτες περιοχές

Έλεγχος Πλήρωσης 7ου Κριτηρίου

 Στην προσπάθεια ανάκαμψης και βοήθειας περιοχών που έχουν πληγεί, επενδύοντας σε αυτές, περιοχές 

που έχουν κηρυχθεί τουλάχιστον μια φορά την τελευταία εξαετία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά 

τη διάρκεια δασικών πυρκαγιών θα πριμοδοτηθούν, με δεδομένο τα όσα ορίζονται στην παρ. 2 του αρ. 

56 του ν.998/1979 με δεδομένο ότι η χάραξη, διάνοιξη και συντήρηση μονοπατιών αποτελεί 

επιτρεπτέεα επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ο ίδιος νόμος στην παρ. 

1 του αρ. 46 προβλέπει ποιες από τις επετρεπτέες επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και 
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χορτολιβαδικές εκτάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν εφόσον οι εν λόγω εκτάσεις έχουν κηρυχθεί 

αναδασωτέες. Η χάραξη, διάνοιξη και συντήρηση μονοπατιών δεν περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του αρ. 

46 του ν.998/1979, συνεπώς η επέμβαση αυτή δεν είναι επιτρεπτή σε αναδασωτέες εκτάσεις.

Περιγραφή 8ου Κριτηρίου

7.2.8. Ολοκληρωμένο πλάνο προβολής του δικτύου των μονοπατιών και των σχετιζόμενων με αυτό 

περιοχών και δραστηριοτήτων

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των σύγχρονων εναέριων μέσων φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης 

(drones), σε συνδυασμό με την, ευρέως διαδεδομένη πλέον, υψηλή τεχνολογία και τη πληθώρα των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, καθιστούν ένα πλήρες πλάνο προβολής μια απολύτως εφικτή διαδικασία.

Έλεγχος Πλήρωσης 8ου Κριτηρίου

Στην Τεχνική Έκθεση συμπεριλαμβάνεται ολοκληρωμένο πλάνο προβολής  του τοπικού δικτύου, των 

υποδομών του, των παρεχόμενων δραστηριοτήτων , της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες,  και 

γενικότερα την άντληση πόρων από το φυσικό περιβάλλον, με γνώμονα πάντοτε το σεβασμό και τη 

προστασία του, αλλά και τη διατήρηση της βιωσιμότητάς του. 

Ενδεικτικοί τομείς προβολής και συγκέντρωσης του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας , δύνανται να είναι:

 Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας μέσω τοπικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

 Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας μέσω τοπικών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

 Σχεδιασμός και αναπαραγωγή εντύπων και χαρτών

 Κατασκευή καινούργιας ιστοσελίδας ή portal σε υφιστάμενη

 Δημιουργία brand name ή/και Σημάτων Οικολογικής Ποιότητας τοπικής ισχύος

 Δημιουργία εναέριων και επίγειων βίντεο-προβολών, συμβατικών και τρισδιάστατων.

Περιγραφή 9ου Κριτηρίου

7.2.9. Η Διοικητική επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα του ωφελούμενου υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξετάζονται η εμπειρία και η αποτελεσματικότητα του ωφελούμενου στην υλοποίηση και λειτουργία 

παρόμοιας φύσης έργων και η επιχειρησιακή ικανότητά του.

Έλεγχος Πλήρωσης 9ου Κριτηρίου

Προσκομίζεται κατάλογος όλων των έργων παρόμοιας φύσης που έχει πραγματοποιήσει ή πρόκειται να 

πραγματοποιήσει ο ωφελούμενος, είτε πρόκειται για ολοκληρωμένα/παραληφθέντα έργα, είτε υπό 
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κατασκευή ή/και υπό δημοπράτηση, η χρονολογία έναρξης και περάτωσης των εργασιών, καθώς και ο 

προϋπολογισμός αυτών, προκειμένου να αξιολογηθούν η εμπειρία και η αποτελεσματικότητά του.

Επίσης, σε άλλο πίνακα προσκομίζεται συνημμένα στην πρόταση,  κατάλογος των Μελετών/Σχεδίων/Πλάνων 

προώθησης και προβολής αξιοσημείωτων στοιχείων της περιοχής, προκειμένου να αξιολογηθούν η εμπειρία 

και η αποτελεσματικότητα του ωφελούμενου στον τομέα της διαφήμισης.

Περιγραφή 10ου Κριτηρίου

7.2.10. Πρόσθετη οικονομική αξία μονοπατιού στην τοπική κοινωνία

Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη που θα φέρει στην 

τοπική οικονομία με αναφορά στον σημερινό και προσδοκώμενο τουρισμό στην περιοχή.

Έλεγχος Πλήρωσης 10ου Κριτηρίου

Προσκομίζεται έκθεση στην οποία θα αναγράφεται πιθανώς υφιστάμενο δίκτυο μονοπατιών, και η σημερινή 

επισκεψιμότητα του τόπου σε σχέση με το αποτέλεσμα που προβλέπεται να φέρει η επένδυση στην 

προτεινόμενη πράξη.

Περιγραφή 11ου Κριτηρίου

7.2.11. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού της πρότασης, καθώς και 

η αποτελεσματικότητά της

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού της πρότασης καθώς και η 

αποτελεσματικότητά της.

Έλεγχος Πλήρωσης 11ου Κριτηρίου

Προσκομίζεται έκθεση στην οποία θα αναγράφεται το πλήρες χρονοδιάγραμμα της πρότασης με κατανομή 

του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών. Επιπρόσθετα, σχέδιο αποκλίσεων με εναλλακτικές λύσεις 

(contingency plan).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

α/α Κριτήριο Βαθμός

1

Η περιοχή χωρικής αρμοδιότητας των ωφελούμενων να διαθέτει εντός των ορίων 

της Προστατευόμενες Περιοχές, ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

NATURA 2000.

1-10
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2
Η πρόταση να αποδεικνύει πολύ καλή γνώση του φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής παρέμβασης.
1-5

3
Η πρόταση να έχει καταγεγραμμένα τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος και φυσικών, 

ιστορικών, πολιτιστικών ή άλλα μνημείων και αξιοθέατων.
1-15

4

Η πρόταση να συνοδεύεται από Επιστολή Στήριξης (Letter of Support) δημοσίων 

φορέων ή/και εθελοντικών οργανώσεων για την εξασφάλιση της στήριξης  του 

έργου  και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς του σε βάθος χρόνου. 

1-5

5
Το προτεινόμενο δίκτυο των μονοπατιών θα πρέπει να διαθέτει διαδρομές που 

εντάσσονται σε κάποιο από τα πέντε (5) είδη διαδρομών. 
1-15

6

Eξ' αρχής σχεδιασμός δικτύου ή αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών σε 

μικρούς νησιωτικούς, μικρούς ορεινούς, μεσαίους ηπειρωτικούς και δήμους 

παραμεθόριων περιοχών.

1-20

7
Δίκτυα μονοπατιών που αφορούν σε πυρόπληκτες περιοχές με καταστροφές 

δασών 100% μεγαλύτερες το διάστημα αυτό από το εθνικό μέσο όρο.
1-15

8
Ολοκληρωμένο πλάνο προβολής του δικτύου των μονοπατιών και των 

σχετιζόμενων με αυτό περιοχών και δραστηριοτήτων.
1-5

9
Η Διοικητική επιχειρησιακή και λειτουργική ικανότητα του ωφελούμενου 

δικαιούχου υλοποίησης της πρότασης. 
1-5

10 Πρόσθετη οικονομική αξία μονοπατιού στην τοπική οικονομία. 1-30

11
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού της πρότασης, 

καθώς και η αποτελεσματικότητά της.
1-15

Με βάση την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα προκύψουν τα τεχνικά δελτία έργων των οποίων θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, προς τελική έγκριση, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ, Άρθρο 4 «Ένταξη Έργων στο ΤΑΑ», της υπό στοιχεία 119126 

ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Β’ 4498). 

Κατά την αξιολόγηση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει: 

 τα τυχόν ελλιπή έγγραφα/στοιχεία ή/και 
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 πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινίσεις/συμπληρωματικά στοιχεία),

θέτοντας χρονικό περιορισμό (από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστολής της σχετικής ενημέρωσης με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία της Υπηρεσίας) για την αποστολή των ανωτέρω. 

7.3. Όποια από τα έργα που υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

«Αντώνης Τρίτσης» αξιολογηθούν θετικά συνεχίζουν απρόσκοπτα την υλοποίησή τους. Με την ολοκλήρωση 

ένταξής τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πραγματοποιείται η μετάπτωση των έργων και 

τροποποιούνται οι όροι όσον αφορά την πηγή χρηματοδότησης τους.  

7.4. Η απόφαση ένταξης των έργων στη Δράση , εκδίδεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Οι προτάσεις που θα ενταχθούν στο «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ακολουθήσουν 

τους όρους και τις διαδικασίες υλοποίησης που προβλέπονται στον Κανονισμό και στο Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς επίσης και στη Δράση «Η προστασία της βιοποικιλότητας 

ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης».

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων της 

παρούσας Δράσης αποτελεί ευθύνη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.. Η υλοποίηση και η χρηματοδότηση των προτάσεων  

θα πραγματοποιηθούν βάσει των όρων της Απόφασης Ένταξης του Έργου.

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Έργου (αρχείο έργου). Οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση 

Έργων του ΤΑΑ έχουν υποχρέωση διατήρησης όλων των πρωτότυπων εγγράφων και ιδίως των λογιστικών και 

φορολογικών αρχείων για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν 

προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και να 

παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου.

Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων 

σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, 

απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι 

εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να κοινοποιούν άμεσα και υποχρεωτικά στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.:

 οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με το έργο που υλοποιούν, με τη μορφή 

αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων
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 οποιαδήποτε μεταβολή μείζονος σημασίας προκύψει στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο του έργου 

που οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής του

 πιθανή αδυναμία από πλευράς τους να συνεχίσουν την υλοποίηση του έργου.

Ενημέρωση της ΕΥΣΤΑ για την επίτευξη οροσήμων και στόχων

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., ως Φορέας Υλοποίησης, ενημερώνει την ΕΥΣΤΑ σε όλα τα στάδια της Δράσης, σύμφωνα με 

το ΣΔΕ και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών.

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε επίπεδο φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των έργων και ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ ΤΑ) 

και την ΕΥΣΤΑ.

Για την ολοκλήρωση/επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων των ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης έργων, 

όπου απαιτείται από το ΣΔΕ, ανατίθεται σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή ο έλεγχος και η επικύρωση για την 

ικανοποιητική (ή μη) επίτευξη του ορόσημου/στόχου.

Έλεγχοι

Οι έλεγχοι των Δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης αποσκοπούν στη βεβαίωση α) της ορθής 

εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο, β) της ικανοποιητικής επίτευξης των εγκεκριμένων Οροσήμων και Στόχων γ) της αποφυγής της απάτης 

και της διαφθοράς, δ) της μη σύγκρουσης συμφερόντων και ε) της μη διπλής χρηματοδότησης των Δράσεων 

και των Έργων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής 

χρήσης της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής και δύναται να προβαίνουν σε διοικητικές έρευνες και 

επιτόπιους ελέγχους επί των δράσεων κάθε Τελικού Αποδέκτη, Φορέα υλοποίησης, εργολάβου και 

υπεργολάβου που λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ε.Ε. δυνάμει του Κανονισμού.

Οι ωφελούμενοι των έργων αποδέχονται τους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και 

ευρωπαϊκά όργανα και όποιες λοιπές υποχρεώσεις απορρέουν από τον Κανονισμό, το ΕΣΑΑ και την Απόφαση 

Ένταξης και αφορούν τον τελικό αποδέκτη των κονδυλίων. Επιπλέον, αποδέχονται τους ειδικούς όρους που 

απορρέουν από τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 7 της ΥΑ καθορισμού του ΣΔΕ των δράσεων 

και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
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Σε περίπτωση επιβολής Δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και Ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου 

του άρθρου τρίτου του ν.4822/2021 (Α΄ 135).

Τήρηση Ενωσιακών και Εθνικών Κανόνων

Οι ωφελούμενοι των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο της παρούσης αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις 

παρακάτω υποχρεώσεις:

(i) Να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως 

όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των 

στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης 

συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. καθώς και τα εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αξιολόγησης των προτάσεων, 

διασφάλισης της ορθής υλοποίησης των έργων, λογιστικών και λοιπών ελέγχων της χρήσης των κονδυλίων 

στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και το Νόμο 4624/2019.

Σημειώνεται ιδίως ότι η Υπουργική Απόφαση υπαγωγής των προτάσεων η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων την επωνυμία των ωφελούμενων των έργων και το ΑΦΜ αυτών θα αναρτηθούν για λόγους 

διαφάνειας στις ιστοσελίδες του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., του Ταμείου Ανάκαμψης και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, σύμφωνα με την παρούσα στην υλοποίηση, παρακολούθηση, εκτέλεση και 

λειτουργία Έργων υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με τη Στρατηγική Δημοσιότητας και 

τον Οδηγό Επικοινωνίας που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

Ταμείου Ανάκαμψης.
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Οι ωφελούμενοι των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο της παρούσης αναλαμβάνουν να τηρούν την υποχρέωση 

να αποδέχονται την συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και 

στον οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, 

σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη 

δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, 

χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έχει την ευθύνη τήρησης των απαιτήσεων δημοσιότητας του Καν. ΕΕ 651/2014.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, την 

συμπλήρωση των ΤΔΕ και άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον Οργανισμό Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και στο 210-8089271 email: taa_helpdesk@necca.gov.gr.

Πριν το αίτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι δικαιούχοι καλούνται να λάβουν γνώση του 

περιεχομένου της πρόσκλησης καθώς και των υπολοίπων συνημμένων αρχείων αυτής.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η πρόσκληση και το υποστηρικτικό υλικό να δημοσιευθεί στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:  

- του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr

- του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypen.gr

- του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής www.necca.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

http://www.ypen.gr/
http://www.necca.gr/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις εμπλεκομένων

 Παράρτημα ΙΙ: Λίστα Ελέγχου Ύπαρξης Κρατικών Ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Δήμοι

 Περιφέρειες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Υπουργείο Οικονομικών

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Θ. Σκυλακάκη

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

 Υπουργείο Εσωτερικών

- Γραφείου Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ), κ. Ι. Τσακίρη

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου

 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

 Γενικό Διευθυντή Υδάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 
Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

i. Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών 
ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού , σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης 
Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

ii. Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και 
την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία.

iii. Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την 
καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και 
πληρότητά τους. 

iv. Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου του 
Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον 
ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως 
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης 
συμβάσεων.

v. Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα 
έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο 
διαδικασιών.

vi. Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής 
προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες 
της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων 
που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση 
της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.

vii. Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει 
στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.

viii. Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου 
Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.

ix. Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του 
Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε 
κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης 
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ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

x. Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.

xi. Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

xii. Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και να διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή 
εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή  στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των 
Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι 
ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και 
μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν 
τα ισοδύναμα δικαιώματα.

xiii. Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και 
τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, 
στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή 
θέτει.

xiv. Να υποβάλει στο  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή 
τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις 
αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις Έργων  που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης 
για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. 

xv. Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να 
προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου,  σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης και 
το πρόγραμμα εκταμίευσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

xvi. Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την 
παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

i. Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του 
τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 
των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 
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ii. Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων 
Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου. 

ΕΛΕΓΧΟΙ 
Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

i. Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και   
ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.  

ii. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 
όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του 
Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε 
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

i. Να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική 
Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.

ii. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η 
ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα 
Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία 
λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός 
κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας 
παρέμβασης του Έργου. 

iii. Να προβάλλεται σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα 
της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση – Next Generation EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iv. Να αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη 
περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας 
τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ από τον ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και τους 
Δικαιούχους

Ο Φορέας Υλοποίησης και οι Δικαιούχοι αναλαμβάνουν:
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i. Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για 
χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται 
μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας 
και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε 
εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την 
επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, 
απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση 
απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, 
τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και 
καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται:

 τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από την ΕΥΣΤΑ. 

              ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Α1. Αξιοποίηση υφιστάμενων μονοπατιών / Αποφυγή πολλαπλών χαράξεων

Α2. Η χάραξη να μην είναι αποσπασματική / Να εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό

Α3. Το είδος του μονοπατιού να αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών που εξυπηρετεί 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Β1. Ελάχιστη δυνατή όχληση/διατάραξη ειδών της άγριας πανίδας

Β2. Ελάχιστη δυνατή οπτική μεταβολή του τοπίου και το εδάφους της περιοχής

Β3. Χάραξη με γνώμονα τη σύνθεση της φυσικής βλάστησης και τις ανάγκες των ειδών

Β4. Χάραξη με γνώμονα την ύπαρξη επιστημονικού ενδιαφέροντος 

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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Γ1. Πλάτος Μονοπατιού: 

≤1,20 m Υψόμετρο >1000m Κλίση ≥ 25%

0,80m ≤Πλάτος ≤1,60m Ανεξαρτήτως 
Υψόμετρου 

10% ≤Κλίση 
≤25%

1,20m ≤Πλάτος ≤2,40 m Ανεξαρτήτως 
Υψόμετρου

Κλίση ≤  10%

Γ2. Εκσκαφές με παραδοσιακές χειρωνακτικές πρακτικές

Γ3. Αποψίλωση θάμνων επί του πλάτους καταστρώματος και κλάδευση χαμηλών 
κλαδιών μέχρι ύψους 2,00 - 2,50 m. Απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

CHECK LIST – ΥΠΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς/ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΡΟς ΕΞΈΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ι. Ο ΔΙΚΑΙΟΎΧΟς ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΔΗΛΑΔΉ ΑΣΚΕΊ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑς ΑΓΑΘΆ Ή΄/ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΊΕς ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΆ;

 

ΕΆΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΊΝΑΙ 
ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΉ, ΜΕΤΑΒΕΊΤΕ 
ΑΠΕΥΘΕΊΑς ΣΤΟ ΜΈΡΟς ΙΙ. 
ΕΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, 
ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ:

 Η δραστηριότητα του δικαιούχου συνδέεται με την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας, δηλ.; 

 στρατός
 αστυνομία 
 ασφάλεια και έλεγχος αεροπλοΐας
 ασφάλεια και έλεγχος θαλάσσιας κυκλοφορίας 
 επιτήρηση προς αποφυγή ρύπανσης
 οργάνωση και μέτρα επιβολής των ποινών φυλάκισης
 άλλο ( παρακαλώ  περιγράψτε αναλυτικά)

Η δραστηριότητα του δικαιούχου είναι στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης; Για να απαντηθεί η ερώτηση αυτή  θα πρέπει να 
εξεταστούν τα κάτωθι κριτήρια 
 εάν η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική
 εάν το σύστημα εκπληρώνει αποστολή αποκλειστικά κοινωνικό 

χαρακτήρα 
 εάν το σύστημα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
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 εάν το σύστημα βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης ή στην αρχή 
της  κεφαλαιοποίησης ( εάν οι παροχές είναι ανεξάρτητες ή 
εξαρτώνται από τις εισφορές του ασφαλισμένου )

 εάν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εποπτεύεται από το κράτος
Η δραστηριότητα του δικαιούχου είναι στον τομέα της 
ιατροφαρμακευτικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης? Για να απαντηθεί 
η ερώτηση αυτή  θα πρέπει να εξεταστούν τα κάτωθι κριτήρια: 
 εάν ο δικαιούχος αποτελεί  μέρος του εθνικού συστήματος υγείας 
 εάν βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης σε αντίθεση με την αρχή 

ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου  
 εάν ο δικαιούχος χρηματοδοτείται κυρίως από το κράτος ή από 

ιδιωτικούς πόρους (πχ. ασθενείς )
εάν οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς επιβάρυνση με βάση την καθολική 
κάλυψη ή ο εάν ο δικαιούχος διαθέτει την δυνατότητα να αρνηθεί την 
παροχή τους

Η δραστηριότητα του δικαιούχου είναι στον τομέα της εκπαίδευσης; 
Για να απαντηθεί η ερώτηση αυτή  θα πρέπει να εξεταστούν τα κάτωθι 
κριτήρια :
 εάν ο δικαιούχος επιδιώκει την εκπλήρωση δημόσιας 

αποστολής/παροχή δημόσιας εκπαίδευσης
 εάν ο δικαιούχος οργανώνεται στο πλαίσιο του εθνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος
 εάν οι υπηρεσίες παρέχονται με βάση την καθολική κάλυψη ή ο εάν 

ο δικαιούχος διαθέτει την δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή τους 
 εάν ο δικαιούχος χρηματοδοτείται κυρίως από το κράτος ή από 

μαθητές & τους γονείς τους 
εάν ο δικαιούχος εποπτεύεται από το κράτος
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ΙΙ. ΕΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΚΕΊ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ, ΕΛΈΓΞΤΕ ΑΝ ΠΛΗΡΟΎΝΤΑΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΆ ΟΙ ΚΆΤΩΘΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. 
ΕΆΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΝΤΕ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ:

1. ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΜΕΣΗ Η’ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ;

Πρόκειται για επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, άμεση επένδυση στο 
κεφάλαιο επιχείρησης ή όφελος σε είδος που χορηγείται από το 
Δημόσιο;
Το μέτρο αφορά παραίτηση από είσπραξη κρατικών πόρων 
οποιουδήποτε είδους ?
Σε περίπτωση που εμπλέκεται κάποιος ενδιάμεσος/ ιδιωτικός φορέας, η 
απόφαση για την μεταφορά κρατικών πόρων μπορεί να καταλογιστεί 
στο κράτος ;
Υφίσταται επιρροή από την μεριά του κράτους στη μεταφορά κρατικών 
πόρων ;

Συμμετέχει το κράτος στην ανακατανομή πόρων μεταξύ ιδιωτικών 
φορέων ;

2. ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ;
 (δηλ. κάποιο οικονομικό όφελος που η επιχείρηση δεν θα αποκτούσε υπό  συνήθεις 
συνθήκες της αγοράς )

Τηρείται η αρχή του ιδιώτη επενδυτή/πωλητή; 

Το μέτρο αποτελεί αντιστάθμισμα για την παροχή ΥΓΟΣ ; 
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3. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ;  
(Ειδικά  εάν αφορά φορολογικά μέτρα ή απαλλαγή από εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης )

Το μέτρο αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις μόνο ; Ποιοι είναι οι 
γενικά εφαρμοστέοι κανόνες (γενικό σύστημα αναφοράς);
Το μέτρο συνιστά εξαίρεση (απαλλαγή) ή παρέκκλιση από τους γενικά 
εφαρμοστέους κανόνες ;

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
συγκεκριμένο γεωγραφική περιοχή της Ελληνική επικράτειας;

4. ΤΟ ΜΈΤΡΟ ΕΊΝΑΙ ΙΚΑΝΌ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΎ 
ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ;

Το μέτρο ενισχύει την θέση της δικαιούχου εταιρείας σε σύγκριση με 
άλλες εταιρείες που ανταγωνίζονται στην ενδοενωσιακή αγορά ; 

Οι δραστηριότητες του δικαιούχου είναι καθαρά τοπικού χαρακτήρα; 

5. ΤΟ ΜΈΤΡΟ ΝΟΘΕΥΕΙ Ή ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ?

Δραστηριοποιείται ο δικαιούχος σε μια αγορά ανοικτή στον 
ανταγωνισμό ? 
Εάν η αγορά δεν είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό, ασκεί ο δικαιούχος 
άλλες οικονομικές δραστηριότητες σε τομέα που είναι ανοιχτός στον 
ανταγωνισμό ή/και σε άλλο κράτος μέλος;

Εάν ο δικαιούχος δραστηριοποιείται σε αγορές ανοικτές στον 
ανταγωνισμό ή/και σε άλλο κράτος μέλος, τηρεί ξεχωριστούς 
λογαριασμούς για κάθε δραστηριότητα ; 
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