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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ  2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 

 

1η ΠΡΟΚΛΗΗ 

3η ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (CLLD/LEADER) ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΝΑΟΤ - ΟΙΣΗ 

 

 

ΜΔΣΡΟ 19: «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

(CLLD/LEADER) ΠΑΑ 2014-2020» 

 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ 19.2: «ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD/LEADER)» 

 
 

ΓΡΑΗ 19.2.4: «Βαζικέρ Τπηπεζίερ & Ανάπλαζη Υωπιών ζε Αγποηικέρ Πεπιοσέρ» 

ΓΡΑΗ 19.2.6: «Ανάπηςξη και βεληίωζη βιωζιμόηηηαρ δαζών» 

 

 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 19 «ηήξημε γηα Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΑΠΣνΚ – Σνπηθή 

Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α. 2014 – 

2020) γηα ηελ Π.Δ. Φζηώηηδαο θαη ηελ Π.Δ. Φσθίδαο, ε Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο (Ο.Σ.Γ.) «ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Ανώνςμη Αναπηςξιακή Δηαιπεία ΟΣΑ (Ο.Α..Δ. Α.Α.Δ.)» θαιεί ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, δπλεηηθνύο δηθαηνύρνπο λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ έληαμε ζην πξόγξακκα.  

Η πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη νιόθιεξν ηνλ Γήκν Ακθίθιεηαο-Διάηεηαο, ηελ 

Γ.Δ. Γξαβηάο θαη ηελ Γ.Δ. Παξλαζζνύ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ θαζώο θαη ηελ Σ.Κ. Οίηεο θαη ηελ Σ.Κ. Παύιηαλεο ηνπ 

Γήκνπ Λακηέσλ. Γπλεηηθνί Γηθαηνύρνη δύλαηαη λα είλαη:   

 ΟΣΑ Α΄& Β΄ βαζκνύ θαη θνξείο ηνπο 

 Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα 

 Ιδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθό ζθνπό ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ 

θαη νη νπνίνη κε ηελ παξνύζα 1ε Πξόζθιεζε θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνύλ θαη ρξεκαηνδνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 19, Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 (γηα 

παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα) θαη γηα ηηο αθόινπζεο Γξάζεηο θαη Τπνδξάζεηο: 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟΓΡΑΗ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΝΙΥΤΗ 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

19.2.4 Βαζικέρ Τπηπεζίερ & Ανάπλαζη Υωπιών ζε Αγποηικέρ Πεπιοσέρ 

19.2.4.1 
ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα θηίξηα. 

380.000,00 € έσο 100% ΟΣΑ, Γεκόζηνη Φνξείο 
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19.2.4.2 
ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε 
ηνπηθώλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό 
πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ 

200.000,00 € έσο 100% 

ΟΣΑ, Γεκόζηνη Φνξείο,           
πιινγηθνί Φνξείο νη νπνίνη            

βάζεη θαηαζηαηηθνύ κπνξνύλ               
λα πινπνηήζνπλ ηε δξάζε 

19.2.4.3 

ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε 
ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο, 
ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 
κηθξήο θιίκαθαο 

138.000,00 € έσο 100% 

ΟΣΑ, Γεκόζηνη Φνξείο,           
πιινγηθνί Φνξείο κε θαηαζηαηηθό 
ζθνπό ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 

έξγσλ 

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 80.000,00 € έσο 100% 

Φνξείο εληόο Γεκνζίνπ Σνκέα 
(όπσο ΟΣΑ, άιινη ηνπηθνί δεκόζηνη 
θνξείο) πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ 
πινπνίεζε ζρεηηθώλ δξάζεσλ ή 
έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνύο 
ζθνπνύο 
Φνξείο εθηόο Γεκνζίνπ Σνκέα 
(όπσο ζσκαηεία, ΑΜΚΔ, ινηπέο 
ΜΚΟ – ΝΠΙΓ) κε ζπλαθείο 
θαηαζηαηηθνύο ζθνπνύο 

19.2.4.5 

ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδύζεηο, πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκό, κε ηε δηαηήξεζε, 
απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 
θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ 
ηνπίσλ θαη ησλ ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη δξάζεηο 
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

350.000,00 € έσο 100% 

Φνξείο εληόο Γεκνζίνπ Σνκέα 
(όπσο ΟΣΑ, άιινη ηνπηθνί δεκόζηνη 
θνξείο) πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ 
πινπνίεζε ζρεηηθώλ δξάζεσλ ή 
έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνύο 
ζθνπνύο 
Φνξείο εθηόο Γεκνζίνπ Σνκέα 
(όπσο ζσκαηεία, ΑΜΚΔ, ινηπέο 
ΜΚΟ – ΝΠΙΓ) κε ζπλαθείο 
θαηαζηαηηθνύο ζθνπνύο 

19.2.6 Ανάπηςξη και βεληίωζη βιωζιμόηηηαρ δαζών 

19.2.6.1 
Πξόιεςε θαη απνθαηάζηαζε δαζώλ θαη δαζηθώλ 
εθηάζεσλ από ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα 

70.000,00 € έσο 100% 
Κξαηηθνί θνξείο, ΟΣΑ,            
Γεκόζηεο Τπεξεζίεο 

 

Οη δξάζεηο/ππνδξάζεηο, νη δηθαηνύρνη, νη επηιέμηκεο δαπάλεο, νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα πνζνζηά 

επηρνξήγεζεο, ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο θαη επηινγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ, ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, ελζηάζεσλ, έληαμεο, πινπνίεζεο, 

θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο, νη πξνβιεπόκελνη έιεγρνη θαη ε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο 

θαζώο θαη ηα ππνδείγκαηα θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο πεξηγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή 1ε Πξόζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ Υαξαθηήξα θαζώο θαη ζηα παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινύλ 

αλαπόζπαζηα ηκήκαηα απηήο.  

Η δηάζεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηεο Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ, γίλεηαη ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή, ρσξίο ακνηβή από ηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ Ανώνςμη Αναπηςξιακή Δηαιπεία ΟΣΑ (Ο.Α..Δ. Α.Α.Δ.)» ζηε δηεύζπλζε Μηανύιε 8 – Λακία, θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο  θαη ώξεο (08:00 έσο 15:00) θαζώο θαη από ηελ ιζηοζελίδα ηηρ ΟΣΓ 

www.oase.com.gr ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.agrotikianaptixi.gr.  

H αίηεζε ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS), ζπλνδεπόκελε από 

ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. 

 

Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ππόηαζηρ: 17-05-2018 

Ημεπομηνία λήξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ ππόηαζηρ: 30-01-2019 

 

Δπηπιένλ, ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαζώο θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δύλαηαη λα 

εθπιεξώλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο θαη επηινγήο, όπσο απηά ηίζεληαη ζηνπο νδεγνύο ηεο θάζε ππνδξάζεο 

ππνβάιινληαη ζε θπζηθό θάθειν είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά 

http://www.oase.com.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
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ζηελ έδξα ηεο ΟΣΓ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Ανώνςμη Αναπηςξιακή Δηαιπεία 

ΟΣΑ (Ο.Α..Δ. Α.Α.Δ.)», ζηε δηεύζπλζε Μηανύιε 8, Σ.Κ. 351 31 Λακία, ενηόρ πένηε (5) επγάζιμων ημεπών, 

από ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο (ήηνη έσο 06-02-2019 θαη έσο ώπα 

14:30). Ο έληππνο θάθεινο ζα θέξεη ηελ έλδεημε:  

«Γηα ηελ 1ε Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο CLLD/LEADER γηα ηελ Π.Δ. Φζηώηηδαο θαη ηελ Π.Δ. Φσθίδαο  

ηεο Ο.Σ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αλώλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΟΣΑ  

Τπνκέηξν 19.2 – Γξάζε 19.2… - Τπνδξάζε 19.2……» 

 

Γεν θα γίνονηαι δεκηέρ αηηήζεηο ζηήξημεο εθηόο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ θαη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 

πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζην ΟΠΑΑ. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη ν θάθεινο ηεο πξόηαζεο λα 

πεξηέιζεη ζηελ ΟΣΓ έσο ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ώξα κε απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, θάπνηα πξόηαζε ππνβιεζεί ή πεξηέιζεη ζην πξσηόθνιιν ηεο Ο.Σ.Γ. 

κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο, δελ γίλεηαη δεθηή, σο νπδέπνηε ππνβιεζείζα, θαη 

επηζηξέθεηαη. 

 

Γηα αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ 

ζηήξημεο θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο ππεύζπλνη είλαη νη θ.θ. Αξγπξνπνύινπ Αηθαηεξίλε, θαθηαλόο Γεκήηξηνο θαη 

σηεξνπνύινπ Γξνζνύια, ηειέθσλν-fax: 22310 66553, e-mail: info@oase.com.gr 

 

 

Δγθξίλεηαη κε ηελ ππ. αξηζκ. 11/16-11-2018 Απόθαζε ηνπ Δπηπέδνπ Λήςεο Απνθάζεσλ (Δ.Γ.Π)  

ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ): 

«ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Ανώνςμη Αναπηςξιακή Δηαιπεία ΟΣΑ» 

 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ  

Ππογπάμμαηορ (ΔΓΠ) CLLD/LEADER 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΩΓΟ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                                                ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                                                                                                                                ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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