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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ  2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 

 

1ε ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ  

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014-2020 

ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (CLLD/LEADER) ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΟΣΙΑ ΔΤΒΟΙΑ & ΚΤΡΟΤ 

 

 

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) ΓΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ              

ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ» 

 
 

ΓΡΑΗ 19.2.4: «Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Αλάπιαζε Υωξηώλ ζε Αγξνηηθέο Πεξηνρέο» 

ΓΡΑΗ 19.2.5: «Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίωζε ππνδνκώλ ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα» 

 

 

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

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

2020) γηα ηελ πεξηνρή Νφηηαο Δχβνηαο θαη θχξνπ, ε Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο (Ο.Σ.Γ.) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

CLLD/LEADER NOTΙΑ ΔΤΒΟΙΑ ΚΑΙ ΚΤΡΟΤ» (θνηλνπξαμία ησλ εηαηξηψλ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΑΔ 

θαη OΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΑΔ ΟΣΑ) θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα.  

Η πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη σο Νφηηα Δχβνηα θαη 

θχξνο ηεο ΠΔ Δχβνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ρσξηζηά ηαπηίδεηαη κε ηνπο ηξείο 3 

πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ Καξπζηίαο, Κχκεο – Αιηβεξίνπ θαη Νήζνπ θχξνπ (απνηειεί ην Νφηην ηκήκα ηεο Δχβνηαο 

κε κέησπν ζην Αηγαίν θαη ζηνλ Δπβντθφ).  Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαηαη λα είλαη:   

 ΟΣΑ Α΄& Β΄ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο 

 Φνξείο Γεκνζίνπ Σνκέα 

 Ιδησηηθνί θνξείο κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ 

 

ΟΟΟ ΜΜΜ ΑΑΑ ΔΔΔ ΑΑΑ    ΣΣΣ ΟΟΟ ΠΠΠ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ     ΔΔΔ ΡΡΡ ΑΑΑ  ΗΗΗ                                                                                                                                                                                                           

ΚΚΚ///ΞΞΞ   CCCLLLLLLDDD---LLLEEEAAADDDEEERRR   ΝΝΝόόότττιιιααασσσ    ΕΕΕφφφβββοοοιιιααασσσ    &&&   κκκφφφρρροοουυυ 
Επζνδυςθ ςτθν Αειφόρο Αλιεία 

mailto:leaderneviaskiros@gmail.com
http://www.alieia.gr/
http://www.alieia.gr/
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θαη νη νπνίνη κε ηελ παξνχζα 1ε Πξφζθιεζε θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 19, Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 (γηα 

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

 

ΚΩΓΙΚΟ ΤΠΟΓΡΑΗ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΝΙΥΤΗ 
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

19.2.4 Βαζηθέο Τπεξεζίεο & Αλάπιαζε Υωξηώλ ζε Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

19.2.4.1 

ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: 
χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα. 

15.000,00 € έσο 100% ΟΣΑ, Γεκφζηνη Φνξείο 

19.2.4.2 

ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε 
ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ 
πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ 

(ελδεηθηηθά: παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία 
θιπ) 

10.000,00 € έσο 100% 

ΟΣΑ, Γεκφζηνη Φνξείο,           
πιινγηθνί Φνξείο νη νπνίνη            

βάζεη θαηαζηαηηθνχ κπνξνχλ               

λα πινπνηήζνπλ ηε δξάζε 

19.2.4.3 

ηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε 
ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο, 
ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 

κηθξήο θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ζεκάλζεηο, δεκφζηνη 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πξνβνιή πξνψζεζε 
πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θιπ) 

650.000,00 € έσο 100% 

ΟΣΑ, Γεκφζηνη Φνξείο,           
πιινγηθνί Φνξείο κε θαηαζηαηηθφ 

ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 
έξγσλ 

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 10.000,00 € έσο 100% 

Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Σνκέα 
(φπσο ΟΣΑ, άιινη ηνπηθνί δεκφζηνη 
θνξείο) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ 

πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ ή 
έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο 
ζθνπνχο 
Φνξείο εθηφο Γεκνζίνπ Σνκέα 

(φπσο ζσκαηεία, ΑΜΚΔ, ινηπέο 
ΜΚΟ – ΝΠΙΓ) κε ζπλαθείο 
θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο 

19.2.4.5 

ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε δηαηήξεζε, 
απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 
θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ 
ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη δξάζεηο 
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ/ζπλεδξηαθψλ 

θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηεο ππαίζξνπ – κχινη, γεθχξηα θιπ) 

400.000,00 € έσο 100% 

Φνξείο εληφο Γεκνζίνπ Σνκέα 

(φπσο ΟΣΑ, άιινη ηνπηθνί δεκφζηνη 
θνξείο) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ 
πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ ή 
έρνπλ ζπλαθείο θαηαζηαηηθνχο 

ζθνπνχο 
Φνξείο εθηφο Γεκνζίνπ Σνκέα 
(φπσο ζσκαηεία, ΑΜΚΔ, ινηπέο 

ΜΚΟ – ΝΠΙΓ) κε ζπλαθείο 
θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο 

19.2.5 Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίωζε ππνδνκώλ ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα 

19.2.5.1 
Βειηίσζε πξφζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη 

θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο 
25.000,00 € έσο 100% 

Κξαηηθνί θνξείο, ΟΣΑ,            

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

 

Οη δξάζεηο/ππνδξάζεηο, νη δηθαηνχρνη, νη επηιέμηκεο δαπάλεο, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα πνζνζηά 

επηρνξήγεζεο, ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ελζηάζεσλ, έληαμεο, πινπνίεζεο, 

θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο, νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη θαη ε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαζψο θαη ηα ππνδείγκαηα θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο πεξηγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή 1ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ Υαξαθηήξα θαζψο θαη ζηα παξαξηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ηκήκαηα απηήο.  
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Η δηάζεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο Αλαιπηηθήο Πξφζθιεζεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ, γίλεηαη ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή, ρσξίο ακνηβή απφ ηα γξαθεία ηεο ΟΣΓ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD/LEADER NOTΙΑ 

ΔΤΒΟΙΑ ΚΑΙ ΚΤΡΟΤ» (θνηλνπξαμία ησλ εηαηξηψλ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΤΒΟΙΑ ΑΔ θαη OΡΓΑΝΙΜΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΑΔ ΟΣΑ) ζηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ: Λεσθφξνο Υατλά 93 

(Γηνηθεηήξην ΠΔ Δχβνηαο, 3νο φξνθνο), Σ.Κ. 34100 Υαιθίδα θαζψο θαη ζην ππνθαηάζηεκα Κξηεδά Γπζηίσλ 

(Γεκαξρείν) Σ.Κ. 34017 Κξηεδά Δπβνίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο  θαη ψξεο (08:00 έσο 15:00) θαζψο θαη απφ 

ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ΟΣΓ  https://leadernotiaeviaskiros.blogspot.com ή ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.agrotikianaptixi.gr. 

 

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

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

 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξόηαζεο: 12-11-2018 

Ηκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξόηαζεο: 25-02-2019 

 

Δπηπιένλ, ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαζψο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δχλαηαη λα 

εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζηνπο νδεγνχο ηεο θάζε ππνδξάζεο 

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

ζηα Γξαθεία ηεο ΟΣΓ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD/LEADER NOTΙΑ ΔΤΒΟΙΑ ΚΑΙ ΚΤΡΟΤ», ζηε δηεχζπλζε 

ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ: Λεσθφξνο Υατλά 93 (Γηνηθεηήξην ΠΔ Δχβνηαο, 3νο φξνθνο), Σ.Κ. 34100 Υαιθίδα 

θαζψο θαη ζην ππνθαηάζηεκα Κξηεδά Γπζηίσλ (Γεκαξρείν) Σ.Κ. 34017 Κξηεδά Δπβνίαο, εληόο πέληε (5) 

εξγάζηκωλ εκεξώλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. Ο έληππνο 

θάθεινο ζα θέξεη ηελ έλδεημε:  

 

«Γηα ηελ 1ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο CLLD/LEADER γηα ηελ Πεξηνρή Νφηηαο Δχβνηαο & θχξνπ  

ηεο Ο.Σ.Γ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD/LEADER NOTΙΑ ΔΤΒΟΙΑ ΚΑΙ ΚΤΡΟΤ  

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

 

Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ζηήξημεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ θαη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 

πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην ΟΠΑΑ. 

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

πεξηέιζεη ζηελ ΟΣΓ έσο ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ψξα κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θάπνηα πξφηαζε ππνβιεζεί ή πεξηέιζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο Ο.Σ.Γ. 

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

επηζηξέθεηαη. 

 

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

ζηήξημεο θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο ππεχζπλνη είλαη νη θ.θ. ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ,  ΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ, 

ΣΑΜΟΤΛΙΑ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ, ηειέθσλν / fax: 22230 51002 (Κξηεδά) θαη ηειέθσλν 22210 26626, fax 22210 

77747 (Υαιθίδα), e-mail: leaderneviaskiros@gmail.com  

 

https://leadernotiaeviaskiros.blogspot.com/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
mailto:leaderneviaskiros@gmail.com
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Δγθξίλεηαη κε ηελ ππ. αξηζκ. 5/6-11-2018 Απφθαζε ηνπ Δπηπέδνπ Λήςεο Απνθάζεσλ (Δ.Γ.Π)  

ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ): 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD/LEADER NOTΙΑ ΔΤΒΟΙΑ ΚΑΙ ΚΤΡΟΤ»  

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 

 

 

 

 

 

Κνύθνπδαο Δπάγγεινο 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                                                ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ                                                                                                                                ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 


