
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΟΤΑ

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την µε αρ. πρωτ. 18/2018 απόφαση
2. Το µε αρ. πρωτ. 1844/19

Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε το οποίο δόθηκε η 
σύµφωνη γνώµη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) προς τους 
δυνητικούς  δικαιούχους για τ

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων: 

• ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους
• Φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα
• Iδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα και µε την επιλεξιµότητα
της ΟΤ∆.  

• Την ΟΤ∆ ή µέλος αυτής.

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Μέτρου 19, Υποµέτρου 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014
χαρακτήρα)στα πλαίσιατων παρακάτω δράσεων: 

• ∆ράση 19.2.4 Βασικές υπη
• ∆ράση 19.2.5 Παρεµβάσεις για τη βελτίωση υποδοµών στον πρωτογενή τοµέα
• ∆ράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιµότητας δασών

Οι δράσεις εφαρµόζονται σε όλη την περιοχή εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος CLLD/L
Σερρών  που είναι το σύνολο των ∆ήµων 
Ζίχνης, Σιντικής και  Σερρών εκτός της 
που  διατίθεται  για  την  ένταξη  πράξεων  µε  την  παρούσα  πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 
1.150.000,00€. 

Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να
παρεµβάσεις είναι οι ακόλουθες: 
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Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΟΤ∆) 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΟΤΑ

/2018 απόφαση της Ε∆Π CLLD/LEADER Ν. Σερρών, 
1844/19-4-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε το οποίο δόθηκε η 
σύµφωνη γνώµη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) προς τους 
δυνητικούς  δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης. 

Κ Α Λ Ε Ι  

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων:  

ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους 
Φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα 

φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα και µε την επιλεξιµότηταστο

Την ΟΤ∆ ή µέλος αυτής. 

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Μέτρου 19, Υποµέτρου 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεµβάσεις ∆ηµοσίου 
χαρακτήρα)στα πλαίσιατων παρακάτω δράσεων:  

∆ράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
∆ράση 19.2.5 Παρεµβάσεις για τη βελτίωση υποδοµών στον πρωτογενή τοµέα
∆ράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιµότητας δασών 

Οι δράσεις εφαρµόζονται σε όλη την περιοχή εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος CLLD/L
Σερρών  που είναι το σύνολο των ∆ήµων Αµφίπολης, Βισαλτίας, Εµµανουήλ Παπά, Ηράκλειας, Νέας 

εκτός της  Πόλης των Σερρών. Η συγχρηµατοδοτούµενη  ∆ηµόσια  ∆απάνη  
που  διατίθεται  για  την  ένταξη  πράξεων  µε  την  παρούσα  πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 

Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, όσον αφορά σε δηµοσίου χαρακτήρα 
 

 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

2020  (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD /LEADER Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΟΤΑ 

έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε το οποίο δόθηκε η 
σύµφωνη γνώµη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) προς τους 

φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και 
στο τοπικό πρόγραµµα 

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο 
2020 (για παρεµβάσεις ∆ηµοσίου 

ρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 
∆ράση 19.2.5 Παρεµβάσεις για τη βελτίωση υποδοµών στον πρωτογενή τοµέα 

Οι δράσεις εφαρµόζονται σε όλη την περιοχή εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος CLLD/LEADER  Ν.  
Αµφίπολης, Βισαλτίας, Εµµανουήλ Παπά, Ηράκλειας, Νέας 

. Η συγχρηµατοδοτούµενη  ∆ηµόσια  ∆απάνη  
που  διατίθεται  για  την  ένταξη  πράξεων  µε  την  παρούσα  πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 

, όσον αφορά σε δηµοσίου χαρακτήρα 

 



 

Υπο-δράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδοµές µικρής κλίµακας (ενδεικτικά: ύδρευση, 
αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισµού), συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης ενέργειας 
σε χρησιµοποιούµενα δηµόσια κτίρια. 

Ενδεικτικά, εντάσσονται οι ακόλουθες παρεµβάσεις για τη λειτουργική αναβάθµιση των οικισµών: 

- ∆ηµιουργία συµπληρωµατικών υποδοµών για την επέκταση και βελτίωση υφιστάµενων δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων (π.χ. αντλιοστάσια, συστήµατα εξοικονόµησης 
ύδατος, συστήµατα χλωρίωσης, αποχέτευση όµβριων υδάτων), µη συµπεριλαµβανοµένης της 
αντικατάστασης των δικτύων.  

- Ανάπτυξη πιλοτικών συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων (π.χ. ανακύκλωση, 
κοµποστοποίηση). 

- Βελτίωση οδοποιίας εντός οικισµών. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω , περιλαµβάνονται ενέργειες ενεργειακής αναβάθµισης δηµόσιων κτιρίων.Στην 
παρούσα δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισµών και 
αφορούν σε βασικές υποδοµές για την βελτίωση της διαβίωσης του Τοπικού Πληθυσµού αναφέροντας 
ενδεικτικά, ∆ιευθετήσεις χειµάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών κ.α. 

∆ικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους, Φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα που είναι αρµόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων. 

Ενδεικτική συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη: 80.000 € 

Υπο-δράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσµό, καθώς και των σχετικών υποδοµών (ενδεικτικά: 
παιδικοί σταθµοί, αγροτικά ιατρεία) 

Ενδεικτικές ενέργειες που µπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης είναι  

- η δηµιουργία ή/και η επέκταση εκσυγχρονισµός υφιστάµενων υποδοµών (π.χ. τοπικά / κοινοτικά 
καταστήµατα) σε χώρους άσκησης δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής εξυπηρέτησης, 
ενηµέρωσης κλπ (π.χ.  µετατροπή υφιστάµενων κτιρίων σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κέντρα 
δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΑΜΕΑ, κέντρα φροντίδας ηλικιωµένων, αγροτικά ιατρεία, 
παιδικούς σταθµούς, κοινωνικά φαρµακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα συµβουλευτικής 
ευπαθών οµάδων κλπ).  

- Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης µπορούν να ενταχθούν µικρής κλίµακας παρεµβάσεις 
που αφορούν στη δηµιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισµό υποδοµών αθλητισµού, και συναφών 
δραστηριοτήτων (π.χ. αθλητικά κέντρα, κτλ).  

∆ικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους, Φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα που είναι αρµόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων. 

Ενδεικτική συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη: 100.000 € 

Υπο-δράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδοµές 
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισµών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 
υποδοµές µικρής κλίµακας (ενδεικτικά: σηµάνσεις, δηµόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδροµές) 

Ενδεικτικά, εντάσσονται παρεµβάσεις βελτίωσης και ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (π.χ. διαµόρφωση 
υπαίθριων χώρων, δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, δηµόσιος φωτισµός και σήµανση), 
παρεµβάσεις για τη σήµανση/ανάδειξη, τη δηµιουργία συναφών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεων 
(ασφάλεια επισκεπτών, ενηµέρωση επισκεπτών), όπως : 

- ∆ηµιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ. 
γραφεία, κέντρα ενηµέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών). 

- Σήµανση τοπικών αξιοθέατων, µνηµείων και άλλων σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος. 



 

- ∆ηµιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδροµών, µονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου. 
- ∆ηµιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισµός υποδοµών για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια, 

παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε περιοχές της υπαίθρου συµπεριλαµβανοµένου συναφούς 
εξοπλισµού (π.χ. εξυπηρέτηση – ασφάλεια – προσβασιµότητα επισκεπτών,). 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης οποιαδήποτε πράξη τουριστική φύσης ενταχθεί θα πρέπει να στοχεύει 
αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (πχ σηµεία πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της 
περιοχής µε στόχο την αύξηση της επισκεψιµότητας (παρά µόνο αιτιολογηµένα σε τοπικό επίπεδο) ή την 
προβολή προϊόντων που συνδέονται και εξυπηρετούν ιδιωτικά συµφέροντα. 

∆ικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους, Φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα που είναι αρµόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων. 

Ενδεικτική συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη: 560.000 € 

Υπο-δράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Ενδεικτικές ενέργειες που µπορεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας υπο-δράσης είναι :  

- η ενίσχυση πολιτιστικών φορέων για την διεξαγωγή εκδηλώσεων (καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόµοιες πολιτιστικές δραστηριότητες).  

- Η προβολή της άυλης κληρονοµιά οποιασδήποτε µορφής, συµπεριλαµβανοµένων των εθίµων και 
της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης. 

Είναι σηµαντικό να υλοποιηθούν δράσεις συλλογικού χαρακτήρα αντιπροσωπευτικές της τοπικής 
πολιτιστικής παράδοσης. 

Στην υπο-δράση, οι εκδηλώσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο την διατήρηση πολιτιστικών 
/ ιστορικών / περιβαλλοντικών κλπ στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
µονίµων κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άµεση ή έµµεση προβολή ιδιωτιών 
συµφερόντων. 

∆ικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους, Φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα που είναι αρµόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων. 

Ενδεικτική συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη: 100.000 € 

Υποδράση 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 κοινωνικό-οικονοµικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συµπεριλαµβανοµένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, µουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – µύλοι, γεφύρια).  

Μέσω της υποδράσης 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. 

Στην υπο-δράση, οι εκδηλώσεις ή οι λοιπές πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο την 
διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών / περιβαλλοντικών κλπ στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της 



 

ποιότητας ζωής των µονίµων κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άµεση ή έµµεση 
προβολή ιδιωτιών συµφερόντων 

∆ικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθµού και φορείς τους, Φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα που είναι αρµόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων. 

Ενδεικτική συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη: 50.000 € 

Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. 

Η υποδράση αφορά την επέκταση και βελτίωση της σύνδεσης των γεωργικών / κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων µε  µονάδες µεταποίησης – τυποποίησης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή µε 
στόχο την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση, τη µείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, τη 
µείωση του κόστους µεταφοράς τους, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη µεταφορά των ευπαθών 
προϊόντων. Η υλοποίηση της υποδράσης θα γίνεται µε βάσει τις ανάγκες που προβλέπονται στο σχετικό 
περιφερειακό ή δηµοτικό σχεδιασµό. 

∆ικαιούχοι:. ΟΤΑ Α΄ Βαθµού. 

Ενδεικτική συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη: 180.000 € 

Υποδράση 19.2.6.1.1: Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συµβάντα. 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενδεικτικά  θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται µε :  

- Έργα αποτροπής της διάβρωσης και συγκράτησης των επιφανειακών ρεόντων υδάτων 
- την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδοµών,  
- την κατασκευή υποδοµών παρακολούθησης των δασών καθώς και  
- µε ειδικούς δασοκοµικούς χειρισµούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη µείωση του κινδύνου 

εµφάνισης των ανωτέρω απειλών.  

Στο πλαίσιο της υποδράσης είναι δυνατόν να αναλαµβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω 
από µία απειλές. 

∆ικαιούχοι: Ι. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες: α. ∆ασικές Υπηρεσίες, β. ∆ήµοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και 
δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών 
εκτάσεων και οι ενώσεις τους ΙΙ. Ιδιώτες κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους 

Ενδεικτική συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη: 40.000 € 

Υποδράση 19.2.6.1.2: Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συµβάντα. 

Μέσω της υποδράσης µπορούν ενδεικτικά να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα  

- για την αποκατάσταση του δασικού δυναµικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, 
καθώς και καταστροφικά συµβάντα ή υποβάθµιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους. 

- κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων. 

∆ικαιούχοι:Ι. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες: α. ∆ασικές Υπηρεσίες, β. ∆ήµοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και 
δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών 
εκτάσεων και οι ενώσεις τους ΙΙ. Ιδιώτες κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους 

Ενδεικτική συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη: 40.000 € 



 

 

Ως µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων ορίζεται το 
των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία 
ο µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων δύναται να ανέλθει µέχρι  2.000.000,00 
καθώς και των άυλων ενεργειών, στα οπο
δύναται να  ανέλθει µέχρι  50.000,00 
υποδράση και την πράξη). Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη 
δηµιουργία υποδοµών ή σε επενδύσεις.

Το Ποσοστό Επιχορήγησης  κυµαίνεται α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% ή β) για επενδύσεις που 
παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ των επιλέξιµων δαπανών 
και του κέρδους εκµετάλλευσης τ
δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρµογής των 
άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80
των επιλέξιµων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης.

H  αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr /RDIIS)συνοδευόµενη 
από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. 
σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατοµικό κωδικό πρόσβασης 
στο ΟΠΣΑΑ.   

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 

Επιπλέον, η υπογεγραµµένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην 
Ο.Τ.∆. ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.,  στη διεύθυνση Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, 
ηµερών και έως ώρα 14.00, από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τ
στήριξης. 

Για  αναλυτικότερες  πληροφορίες  σχετικά  µε  την  υποβολή  των  προτάσεων,  τη  συµπλήρωση  των  
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι 
Νικόλαος, και ο κος Τοπτσής Χρήστος

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014
δαπανών  των  πράξεων,  καθώς  και  οποιαδήποτε  πληροφορία  για  την  υποβολή  των  αιτήσεων 
στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ΟΤ∆http://www.aneser.gr.  

Η πλήρης πρόσκληση µε τα παραρτήµατά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, είτε από την έδρα της ΟΤ∆, είτε 
µέσω του διαδικτύου. 

Ο Πρόεδρος της Ε∆Π  CLLD LEADER

 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
 

 
 

Ως µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000,00 
των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία 
ο µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων δύναται να ανέλθει µέχρι  2.000.000,00 
καθώς και των άυλων ενεργειών, στα οποία ο µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων 
δύναται να  ανέλθει µέχρι  50.000,00 € (βλ. Άρθρο 4 ΚΥΑ2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17, ανάλογα µε την 
υποδράση και την πράξη). Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη 

ία υποδοµών ή σε επενδύσεις. 

Το Ποσοστό Επιχορήγησης  κυµαίνεται α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% ή β) για επενδύσεις που 
παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ των επιλέξιµων δαπανών 
και του κέρδους εκµετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκµετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιµες 
δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρµογής των 
άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80
των επιλέξιµων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης. 

H  αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr /RDIIS)συνοδευόµενη 
από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. 
σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατοµικό κωδικό πρόσβασης 

Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 27/4/2018 

Ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 16/7/2018 

Επιπλέον, η υπογεγραµµένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην 
Ο.Τ.∆. ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.,  στη διεύθυνση Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, εντός δέκα εργάσιµων 
ηµερών και έως ώρα 14.00, από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τ

Για  αναλυτικότερες  πληροφορίες  σχετικά  µε  την  υποβολή  των  προτάσεων,  τη  συµπλήρωση  των  
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κα Τριανταφύλλου Ελένη, ο κος Ανοιξιάδης 
Νικόλαος, και ο κος Τοπτσής Χρήστος τηλέφωνο 23210 64402-3, e-mail: info@aneser

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστηµα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιµότητας των 

πράξεων,  καθώς  και  οποιαδήποτε  πληροφορία  για  την  υποβολή  των  αιτήσεων 
στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της 

πρόσκληση µε τα παραρτήµατά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, είτε από την έδρα της ΟΤ∆, είτε 

Ο Πρόεδρος της Ε∆Π  CLLD LEADER 
Μωυσιάδης Ιωάννης 

η συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 
 

ποσό των 600.000,00 €, εκτός 
των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία 
ο µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων δύναται να ανέλθει µέχρι  2.000.000,00 €, 

ία ο µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων 
2017/ΦΕΚ 3313/17, ανάλογα µε την 

υποδράση και την πράξη). Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη 

Το Ποσοστό Επιχορήγησης  κυµαίνεται α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% ή β) για επενδύσεις που 
παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ των επιλέξιµων δαπανών 

ης επένδυσης. Το κέρδος εκµετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιµες 
δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρµογής των 
άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% 

H  αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr /RDIIS)συνοδευόµενη 
από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον 
σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατοµικό κωδικό πρόσβασης 

Επιπλέον, η υπογεγραµµένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην 
εντός δέκα εργάσιµων 

ηµερών και έως ώρα 14.00, από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

Για  αναλυτικότερες  πληροφορίες  σχετικά  µε  την  υποβολή  των  προτάσεων,  τη  συµπλήρωση  των  
Τριανταφύλλου Ελένη, ο κος Ανοιξιάδης 

aneser.gr. 

2020, το σύστηµα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσµικό 
2020, τους κανόνες επιλεξιµότητας των 

πράξεων,  καθώς  και  οποιαδήποτε  πληροφορία  για  την  υποβολή  των  αιτήσεων 
ή στην ιστοσελίδα της 

πρόσκληση µε τα παραρτήµατά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, είτε από την έδρα της ΟΤ∆, είτε 

η συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 


