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Παλιά κτίρια  
Nέα χρήση

για την πόλη 
και τους πολίτες

Νέα δράση 

για τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού όλης της χώρας



Παλιά κτίρια  
Nέα χρήση

για την πόλη 
και τους πολίτες

Η Δράση

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» 2014-2020 απευθύνεται στους 
ΟΤΑ Α' βαθµού της χώρας και στοχεύει πρώτιστα στην ανάδειξη των 
δηµοτικών κτιρίων µέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, 
πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σε δεύτερο 
επίπεδο, αποσκοπεί στην ουσιαστική αναζωογόνηση και αλλαγή 
προσανατολισµού περιοχών σε πολιτιστικούς/τουριστικούς 
προορισµούς. 

Με την κατάλληλη διαµόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και 
εξωτερικά και την εφαρµογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να 
επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους 
στον αστικό ιστό της πόλης, να µετατραπούν δηλαδή τα ανενεργά 
κτίρια σε ζωντανά κύτταρα της πόλης, όχι πρόσκαιρα αλλά µε τρόπο 
που να προµηνύει σηµαντικές προοπτικές βιωσιµότητας. 

Στις αιτήσεις χρηµατοδότησης θα πρέπει να προτείνονται 
παρεµβάσεις που, µεταξύ άλλων, θα διασφαλίζουν τόσο τη 
διατήρηση των κτιρίων χωρίς αλλοίωση των αρχιτεκτονικών και 
αισθητικών τους χαρακτηριστικών όσο και τη χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον εφαρµογών. 



� βιοµηχανικά κτίρια
� ανενεργά ΞΕΝΙΑ
� ανενεργά νοσοκοµεία 
� στεγασµένες αγορές
� αποθήκες 
� στεγασµένες στοές 
� δηµοτικά λουτρά 

� δηµοτικά σφαγεία 
� στρατιωτικές
  εγκαταστάσεις 
� δικαστικά µέγαρα
� άλλα κτίρια ιδιαίτερης
  αρχιτεκτονικής αξίας 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Κάθε Δήµος δύναται να υποβάλει µία και µοναδική πρόταση 
χρηµατοδότησης για την ανακατασκευή, αναστήλωση, 
αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

� το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήµου ή να έχει 
παραχωρηθεί σε αυτόν από Δηµόσιο Φορέα για χρονικό 
διάστηµα άνω των δεκαπέντε (15) ετών·

� το κτίριο απαιτείται να είναι συνολικής επιφάνειας άνω των 
πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων (500 τ.µ.)·

� το κτίριο θα βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή και εκτός, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η άµεση και γρήγορη 
προσβασιµότητα σε αυτό·

� η χρήση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή 
λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις (4) 
ηµέρες/εβδοµάδα και οκτώ (8) µήνες/χρόνο. 

Ποια κτίρια µπορούν να αξιοποιηθούν;

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης που θα υποβληθούν θα πρέπει να 
αφορούν στην υλοποίηση παρεµβάσεων αποκατάστασης και 
ανάδειξης του κτιριακού αποθέµατος των Δήµων. Στο συγκεκριµένο 
κτιριακό δυναµικό, ενδεικτικά, εντάσσονται: 

Η δράση είναι µε τέτοιο τρόπο δοµηµένη ώστε να προσφέρει τη 
δυνατότητα στους Δήµους να επιλέξουν το σχήµα αξιοποίησης που 
ικανοποιεί τις πραγµατικές ανάγκες τους. Συγκεκριµένα, 
προβλέπονται 5 διαφορετικές δυνατότητες αξιοποίησης των 
κτιρίων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις επόµενες σελίδες, 
µαζί µε τα αντίστοιχα ποσοστά χρηµατοδότησης και παραδείγµατα 
ανά περίπτωση.  

Οικονοµικά Στοιχεία 

Συνολικός προϋπολογισµός πρόσκλησης: 50.000.000 €

Μέγιστη χρηµατοδότηση 2.500.000 € ανά πρόταση και έως 
100%, ανάλογα µε το είδος της αξιοποίησης



1η Κατηγορία Παρέµβασης
Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για 
αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που * 
θα παρέχει ο Δήµος ή αρµόδιος φορέας του χωρίς οικονοµικό 
αντάλλαγµα στους πολίτες

και

αξιοποίηση µέχρι 20% (µέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για 
οικονοµικές δραστηριότητες που θα είναι υποχρεωτικά 
βοηθητικές και συνυφασµένες µε την κύρια χρήση. Οι 
οικονοµικές δραστηριότητες θα ασκηθούν αποκλειστικά από 
ιδιώτες µέσω εκµίσθωσης που θα προκύψει µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία. 

* Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας µουσείου, θα διατεθεί 
κατά µέγιστο το 15% του διαθέσιµου συνολικού προϋπολογισµού της 
πρόσκλησης.

   Αξιοποίηση παλιάς αποθήκης 1.000 τ.µ. 
Αποκατάσταση-ανακατασκευή τουλάχιστον 800 τ.µ. του 
κτιρίου για τη δηµιουργία κλειστού αθλητικού χώρου µαζικού 
αθλητισµού. Η λειτουργία του αθλητικού χώρου θα ασκείται 
από τον Δήµο ή αρµόδιο φορέα του και θα παρέχεται δωρεάν 
στον τοπικό πληθυσµό

και
ανακατασκευή 200 τ.µ. κατά µέγιστο του κτιρίου και 
εκµίσθωση σε ιδιώτη για λειτουργία αναψυκτηρίου ή 
οποιασδήποτε δραστηριότητας συνυφασµένης και 
βοηθητικής µε την κύρια χρήση. 

   Αξιοποίηση ανενεργού ΞΕΝΙΑ 2.000 τ.µ. 
Ανακαίνιση τουλάχιστον 1.600 τ.µ. για τη δηµιουργία 
πολυχώρου πολιτισµού (αίθουσες τέχνης, θεατρική/µουσική 
σκηνή, δηµοτική βιβλιοθήκη). Η λειτουργία του πολιτιστικού 
χώρου θα ασκείται από τον Δήµο ή αρµόδιο φορέα του και θα 
παρέχεται δωρεάν στον τοπικό πληθυσµό

και
ανακαίνιση 400 τ.µ. κατά µέγιστο του κτιρίου και εκµίσθωση σε 
ιδιώτη για λειτουργία εστιατορίου, αναψυκτηρίου ή 
οποιασδήποτε δραστηριότητας συνυφασµένης και βοηθητικής 
µε την κύρια χρήση. 

Παραδείγµατα 1ης παρέµβασης

Ποσοστό Χρηµατοδότησης

Δηµιουργική Επανάχρηση 
Δηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Δυνατότητες αξιοποίησης των κτιρίων

Tο ποσοστό Δηµόσιας Δαπάνης θα ανέρχεται 
στο 100% της επιλέξιµης δαπάνης και ο 
επιλέξιµος Π/Υ θα είναι µέχρι 2.500.000 €.



2η Κατηγορία Παρέµβασης
Περιλαµβάνει τις παρακάτω υποκατηγορίες:

2.Α. Αξιοποίηση 100% της επιφάνειας του κτιρίου για την 
παροχή αθλητικών,  πολιτιστικών  και ψυχαγωγικών *
δραστηριοτήτων που παρέχονται από τον Δήµο ή αρµόδιο φορέα 
του µε οικονοµικό αντάλλαγµα. 

2.Β. Αξιοποίηση 100% της επιφάνειας του κτιρίου για την 
παροχή αθλητικών,  πολιτιστικών  και ψυχαγωγικών *
δραστηριοτήτων που παρέχονται από ιδιώτη µε οικονοµικό 
αντάλλαγµα. Οι οικονοµικές δραστηριότητες θα ασκηθούν 
αποκλειστικά από ιδιώτες µέσω εκµίσθωσης που θα προκύψει 
µετά από διαγωνιστική διαδικασία.

2.Γ. Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου 
για την παροχή αθλητικών, πολιτιστικών  και ψυχαγωγικών *
δραστηριοτήτων που παρέχονται από τον Δήµο ή αρµόδιο φορέα 
του µε οικονοµικό αντάλλαγµα και προαιρετικά µέχρι 20 % (κατά 
µέγιστο) όπως στην 1η Κατηγορία Παρέµβασης. 

* Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας µουσείου, θα διατεθεί 
κατά µέγιστο το 15% του διαθέσιµου συνολικού προϋπολογισµού της 
πρόσκλησης.

Παραδείγµατα 2ης παρέµβασης

   Αξιοποίηση παλιάς αποθήκης 1.000 τ.µ. 
Ανακατασκευή τουλάχιστον  800 τ.µ. του κτιρίου για τη 
δηµιουργία συνεδριακού κέντρου. Η λειτουργία του κέντρου θα 
ασκείται από τον Δήµο ή αρµόδιο φορέα του, ή από ιδιώτη. 
Προαιρετικά: αποκατάσταση, ανακατασκευή 200 τ.µ. κατά 
µέγιστο του κτιρίου και εκµίσθωση σε ιδιώτη για λειτουργία 
εστιατορίου, ή οποιασδήποτε οικονοµικής δραστηριότητας.

   Αξιοποίηση εγκαταλελειµµένου εργοστασίου ΔΕΗ 2.000 τ.µ. 
Ανακατασκευή τουλάχιστον 1.600 τ.µ. για τη δηµιουργία 
πολυχώρου πολιτισµού – θεατρική/µουσική σκηνή που θα 
λειτουργεί  µε αντίτιµο από τον Δήµο ή αρµόδιο φορέα του ή 
από ιδιώτη. 
Προαιρετικά: αποκατάσταση, ανακατασκευή 400 τ.µ. κατά 
µέγιστο του κτιρίου και εκµίσθωση σε ιδιώτη για λειτουργία 
καφέ, γκαλερί ή οποιασδήποτε οικονοµικής δραστηριότητας.

Ποσοστό Χρηµατοδότησης

Το ποσοστό ενίσχυσης του Δήµου θα 
υπολογ ιστε ί  βάσε ι  του  ελλε ίµµατος 
χρηµατοδότησης, όπως αυτό προκύπτει µετά 
από εκπόνηση µελέτης κόστους–οφέλους. 
Δύναται να χρηµατοδοτηθεί το 80% της 
εγκεκριµένης επιλέξιµης δαπάνης και µέχρι το 
ποσό του 2.000.000 € χωρίς µελέτη 
κόστους-οφέλους και υπό την προϋπόθεση 
τήρησης των οικείων διατάξεων του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισµού (ΓΑΚ) 651/2014.



3η Κατηγορία Παρέµβασης
Αξιοποίηση του 100% της επιφάνειας του κτιρίου για την 
άσκηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (π.χ. ξενοδοχειακές 
µονάδες, εµπορικά κέντρα, θερµοκοιτίδες). 

4η Κατηγορία Παρέµβασης
Περιλαµβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες:

4.Α. Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου 
για τη µετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήµου και 
προαιρετικά  µέχρι 20% (κατά µέγιστο) της επιφάνειας του 
κτιρίου όπως στην 1η Κατηγορία Παρέµβασης (οικονοµικές 
δραστηριότητες υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασµένες µε 
την κύρια χρήση).

4.Β. Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του 
κτιρίου για δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα του Δήµου 
µε προτεραιότητα σε βρεφικούς-παιδικούς σταθµούς, ΚΑΠΗ, 
ΚΔΑΠ, Δηµοτικά Ιατρεία και  προαιρετικά  µέχρι 20% (κατά 
µέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου όπως στην 1η Κατηγορία 
Παρέµβασης (οικονοµικές δραστηριότητες υποχρεωτικά 
βοηθητικές και συνυφασµένες µε την κύρια χρήση).

4.Γ. Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του 
κτιρίου για τη µετεγκατάσταση υπηρεσιών άλλου δηµόσιου 
φορέα µε δωρεάν παραχώρηση σύµφωνα µε το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο και  προαιρετικά  µέχρι 20% (κατά µέγιστο) 
της επιφάνειας του κτιρίου όπως στην 1η Κατηγορία 
Παρέµβασης (οικονοµικές δραστηριότητες υποχρεωτικά 
βοηθητικές και συνυφασµένες µε την κύρια χρήση).

Παραδείγµατα 3ης παρέµβασης

   Αξιοποίηση ανενεργού ΞΕΝΙΑ 2.000 τ.µ. 
Αποκατάσταση ή ανακαίνιση για την επαναλειτουργία του ως 
ξενοδοχειακή µονάδα. Η λειτουργία του χώρου θα ανατεθεί σε ιδιώτη 
µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο Δήµος θα ενισχυθεί σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (ΓΑΚ) 651/2014 και 
το µέγιστο δεν θα ξεπεράσει το 35%. 

   Αξιοποίηση εγκαταλελειµµένου βιοµηχανικού κτιρίου
Ανακατασκευή για την επαναλειτουργία του ως εµπορικό κέντρο. Η 
λειτουργία του χώρου θα ανατεθεί σε ιδιώτη µέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Ο Δήµος θα ενισχυθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 
Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (ΓΑΚ) 651/2014 και το µέγιστο δεν θα 
ξεπεράσει το 35%.  

Παραδείγµατα 4ης παρέµβασης

   Αξιοποίηση ανενεργού κτιρίου ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας 500 τ.µ. 
Αποκατάσταση και αναστήλωση 500 τ.µ. και δωρεάν παραχώρηση για 
εγκατάσταση υπηρεσιών της εφορείας αρχαιοτήτων ή των αρχείων του 
κράτους. 
 
   Αξιοποίηση ανενεργού σχολικού συγκροτήµατος 800 τ.µ.
Ανακατασκευή  800 τ.µ. για τη µετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήµου. 

Δηµιουργική Επανάχρηση 
Δηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Μέχρι 35% της εγκεκριµένης επιλέξιµης δαπάνης και 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Γενικό Απαλλακτικό 

Κανονισµό (ΓΑΚ) 651/2014

Ποσοστό Χρηµατοδότησης

Στην περίπτωση αυτή, η Δηµόσια Δαπάνη θα 
ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι 35% της 
εγκεκριµένης επιλέξιµης δαπάνης, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στον Γενικό Απαλλακτικό 
Κανονισµό (ΓΑΚ) 651/2014.

Ποσοστό Χρηµατοδότησης

Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό Δηµόσιας 
Δαπάνης θα ανέρχεται στο 100% της 
επιλέξιµης δαπάνης και ο επιλέξιµος Π/Υ θα 
είναι µέχρι 2.500.000 €.



Έναρξη υποβολών (νέα ηµεροµηνία): 16 Ιανουαρίου 2018 

Διάστηµα υποβολών: Ανοικτό µέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ
Άµεση αξιολόγηση µε βαθµολογούµενα κριτήρια

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

5η Κατηγορία Παρέµβασης
Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας για συνδυασµό 
κύριων δραστηριοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στις 
Κατηγορίες Παρέµβασης 1, 2 και 4 και αξιοποίηση µέχρι 20% 
(µέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για οικονοµικές 
δραστηριότητες που θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και 
συνυφασµένες µε την κύρια χρήση.

Παραδείγµατα 5ης παρέµβασης

   Αξιοποίηση ανενεργού ΞΕΝΙΑ 2.000 τ.µ. 
Αποκατάσταση 400 τ.µ. για την δηµιουργία δηµοτικής βιβλιοθήκης και 
αναγνωστηρίου (Κατηγορία Παρέµβασης 1) συνδυαστικά µε 
αποκατάσταση 400 τ.µ. για τη µετεγκατάσταση και λειτουργία δηµοτικού 
ωδείου (Κατηγορία Παρέµβασης 2) και ανακατασκευή 800 τ.µ. για τη 
δηµιουργία µουσικής/θεατρικής σκηνής (Κατηγορία Παρέµβασης 1 ή 2, 
εξαρτάται από το αν θα λειτουργεί µε αντίτιµο ή όχι) και ανακαίνιση 400 
τ.µ. κατ' ανώτατο όριο µε εκµίσθωση σε ιδιώτη για λειτουργία 
εστιατορίου, αναψυκτηρίου ή οποιασδήποτε δραστηριότητας 
συνυφασµένης και βοηθητικής µε τις κύριες χρήσεις. 

Ποσοστό Χρηµατοδότησης

Έως 100% της επιλέξιµης δαπάνης και µέχρι 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 €  µ έ γ ι σ τ ο ,  ή  κ α ι  β ά σ ε ι 
χρηµατοοικονοµικής µελέτης, ανάλογα µε τον 
επιλεγµένο συνδυασµό κύριων δραστηριοτήτων 
από τις Κατηγορίες Παρέµβασης 1, 2 και  4.  

Υποβολές - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να µας 
στείλετε e-mail στο ktiria-epanek@mou.gr. 

Πρόσθετο επικοινωνιακό υλικό για τη δράση, 
ανακοινώσεις, συχνές ερωτήσεις κ.ά. θα αναρτώνται 
στο www.antagonistikotita.gr. 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης

www.antagonistikotita.gr
801 11 36 300

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δηµιουργική Επανάχρηση 
Δηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Παλιά κτίρια  
Nέα χρήση

για την πόλη 
και τους πολίτες

Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε το 

www.antagonistikotita.gr
ή ρωτήστε µας στο 

ktiria-epanek@mou.gr


