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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του 
Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», και της 
Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020», 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο 
πλαίσιο των ακόλουθων Δράσεων-Υποδράσεων: 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η Ευρώπη επενδύει στις 

Αγροτικές περιοχές 

ΔΡΑΣΗ
/ ΥΠΟ-
ΔΡΑΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΩΣ  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ/ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & 
ενημέρωσης στο γεωργικό 
και το δασικό τομέα 

50.000 100% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 14 / 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
(δασικός τομέας) ή Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 
14 (γεωργικός τομέας) 

 O προϋπολογισμός της 
προτεινόμενης πράξης είναι έως 
20.000€./ Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί 
φορείς, οι οποίοι να έχουν νομική 
υπόσταση, όπως και η ίδια η 
ΟΤΔ-ΑΝΕΘ που προκηρύσσει την 
Υποδράση και που συνιστούν 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής.  

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & 
ενημέρωσης σε ΜΜΕ 
αγροτικών περιοχών 

50.000 100% 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρο 14 / 
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, 
περιοχές ή δικαιούχους 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στη 
μεταποίηση, εμπορία και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα 
μη γεωργικό προϊόν για την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

530.000 50% 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρο 17 /  
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Φυσικά ή  Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής  
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19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον 
τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

280.000 

65% 
 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 / 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

• φυσικά πρόσωπα που ανήκουν 
στην κατηγορία των γυναικών ή 
των νέων ≤35 ετών   
• νομικά πρόσωπα στα οποία το 
ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών ή των νέων ≤35 ετών 
στο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο, 
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% 
και η διοίκηση / διαχείριση 
ασκείται από γυναίκα ή από νέο 
≤35 ετών  
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 
σύμφωνα με το Ν.4019/2011, ή 
Συνεταιρισμοί ή άλλα Συλλογικά 
σχήματα,  
που συνιστούν πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενώ 
ειδικά για τον εκσυγχρονισμό 
επιχειρήσεων, δικαιούχος μπορεί 
να είναι οποιοδήποτε φυσικό  ή 
νομικό πρόσωπο, που συνιστά 
πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, 
κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους 
τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1

η
 

μεταποίηση, και του 
εμπορίου με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

150.000 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρο 19 / 
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με 
σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

130.000 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρο 19 /  
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων 
οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών 
αγροκτημάτων με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

130.000 
 

50% 

 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρο 17 /  
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Πρέπει να τηρούνται οι όροι των 
Ν.4235/2014, ΚΥΑ 543/34450/ 
24.3.2017 & ΥΑ 4912/120862/ 
05.11.2015.  
Ενέργεια 1 (Οικοτεχνίες):  
Φυσικά πρόσωπα παραγωγών 
πρωτογενών αγροτικών 
προϊόντων ή συνεργασία δύο ή 
περισσοτέρων παραγωγών υπό 
τις προϋποθέσεις της υπ. αριθμ. 
ΥΑ 4912/120862/5-11-2015. 
Ενέργεια 2 (Πολυλειτουργικά 
Αγροκτήματα): Δικαιούχοι οι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει 
του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄), 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  ΚΥΑ 
543/34450/2017.  
Η επενδυτική πράξη θα πρέπει να 
αφορά μόνο σε ένα από τα δύο 
άρθρα (17 ή 19) του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 και όχι και στα δύο 
άρθρα.  
Για επενδύσεις στον τομέα της 
μεταποίησης οι δικαιούχοι 
μπορούν να είναι ΜΜΕ.  
Για τους λοιπούς τομείς οι 
δικαιούχοι μπορούν να είναι 
μόνο μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις.  
 

65% 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρο 19 /  
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
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19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή 
μεταποίησης, εμπορίας και/ή 
ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

942.500 50% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 17 /  

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
παράρτημα ΙΙ 

Φυσικά ή  Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής  

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων στον 
τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

380.000 

65% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 / 

 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
άρθρο 22 

Μη εισηγμένες μικρές & πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, που 
λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 
διανομή κερδών 

55% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 / 

 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
άρθρο 14 

Μικρές & πολύ μικρές 
επιχειρήσεις  

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων στους 
τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1

η
 

μεταποίηση, και του 
εμπορίου με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

300.000 

65% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 /  

Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
άρθρο 22 

Μη εισηγμένες μικρές & πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, που 
λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 
διανομή κερδών 

55% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 / 

 Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
άρθρο 14 

Μικρές & πολύ μικρές 
επιχειρήσεις 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

400.000 

65% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 /  

Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
άρθρο 22 

Μη εισηγμένες μικρές & πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, που 
λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 
διανομή κερδών 

55% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 19 / 

Καν. (ΕΕ) 651/2014, 
άρθρο 14 

Μικρές & πολύ μικρές 
επιχειρήσεις 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές 
τεχνολογίες και στην 
επεξεργασία, κινητοποίηση 
και εμπορία δασικών 
προϊόντων 

50.000 65% 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

άρθρα 21 & 26 /  
Καν. (ΕΕ) 1407/2013,  

Φυσικά ή  Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, 
διαχειριστές δασικής γης.  
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Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, δηλαδή την 
περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, 
Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά 
σε 3.732.500,00  € (συγχρηματοδότηση: Εθνικοί πόροι & Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης). 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα 
ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα 
συνοδευτικά έντυπα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται 
αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της. τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
και τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της ΟΤΔ ΑΝΕΘ  και από 
την ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΝΕΘ, (http://www.aneth.gr/). 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΝΕΘ. Η 

υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία 

απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την  δυνητικό δικαιούχο. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 27-3-2019, ώρα: 13:00 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 25-6-2019, ώρα: 15:00 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας (5) 
πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 15:00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών στον τομέα των 
τροφίμων και της 
δασοπονίας 

120.000 

65% 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
άρθρο 35 /  

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
 

Συνεργατικό σχήμα μεταξύ 2 
τουλάχιστον Φορέων (όπως. 
γεωργοί, ερευνητές, πανεπιστήμια, 
σύμβουλοι, επιχειρήσεις, ή άλλους 
φορείς όπως περιβαλλοντικές 
οργανώσεις  και ΜΚΟ) που διαθέτει 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 
Το συνεργατικό σχήμα μπορεί να 
έχει: 

I. νομική υπόσταση (Νομικό 
Πρόσωπο)  

II. ή να ορίζεται από 
συμφωνητικό 
σύμπραξης/συνεργασίας που 
θα καθορίζει τη μορφή και 
λειτουργία του 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
I. Η Υποδράση 19.2.7.3 αφορά 

αποκλειστικά μη γεωργούς.  
II. Η Υποδράση 19.2.7.7 αφορά 

αποκλειστικά γεωργούς και 
μεταποιητές 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 
επιχειρήσεων για 
διοργάνωση κοινών μεθόδων 
εργασίας και τη κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων 
καθώς και για την ανάπτυξη 
και/ή την εμπορία 
τουριστικών υπηρεσιών, που 
συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό 

80.000 

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη 
συνεργασία μεταξύ φορέων 
της αλυσίδας εφοδιασμού 
για τη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την προώθηση 
βραχέων αλυσίδων και 
τοπικών αγορών 

70.000 

19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι 
αφορά τα περιβαλλοντικά 
έργα & τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής διαχείρισης 
των υδάτων, της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειάς & της διατήρησης 
των γεωργικών τοπίων. 

70.000 

http://www.ependyseis.gr/
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ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ-ΑΝΕΘ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από 
το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα και όλα τα δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
και στο Κεφάλαιο 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, του 
Παραρτήματος 5_Οδηγός Επιλεξιμότητας-Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα 
οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. 

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες 
δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή 
των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην 
ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.aneth.gr 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των 
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00-16.00 στα γραφεία της Εταιρίας Πλούτωνος 27, Θεσσαλονίκη ή στο 
τηλέφωνο 2310801070 ή στο e-mail aneth@aneth.gr. Yπεύθυνοι είναι οι: Ανατολή Σιαμίδου, Αίγλη 
Λάσδα, Πασχάλης Αμπατζής, Δημήτρης Τσιτσιπάτης, Ηλίας Δημητριάδης.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/ CLLD 

   

 

      ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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