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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 
Στο πλαίσιο 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 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.». 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι 
δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των παρακάτω δράσεων και υποδράσεων που 
εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, ήτοι όλης της Π.Ε. Κιλκίς εκτός της 
εντός σχεδίου περιοχής της πόλης του Κιλκίς.  
Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 
πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.230.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).  
Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον 
αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις μέσω της παρούσας προκήρυξης είναι οι ακόλουθες: 

Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες υποδράσεις: 

 

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

Μέσω της υποδράσης αυτής δύναται να υλοποιηθούν έργα υποδομής μικρής κλίμακας εντός οικισμών τα 
οποία έχουν στόχο την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να υλοποιηθούν 
έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών 
αποβλήτων, μικρών έργων οδοποιίας καθώς και έργα στον τομέα του περιβάλλοντος όπως έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων, ήτοι εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια (σχολεία κ.ά.) που ενδεικτικά μπορεί να 
περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες: α) Βιοκλιματικές εγκαταστάσεις, β) Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 
κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, γ) Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού, δ) 
Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, ε) Εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας κ.ά. Στην παρούσα υποδράση 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 (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών). 
Δεδομένου ότι οι εν λόγω υποδομές περιλαμβάνουν και τμήματα εκτός οικισμών αλλά στοχεύουν 
αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών μπορούν να ενταχθούν και πράξεις που αφορούν 
στις ανωτέρω υποδομές και περιλαμβάνουν και εργασίες /φυσικό αντικείμενο εκτός οικισμών. 
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 300.000€. 
 

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). 
 

Τα έργα της παρούσας υποδράσης σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ανάδειξη 
των κοινωνικών στοιχείων της περιοχής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται έργα δημιουργίας και 
βελτίωσης κέντρων φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας (παιδικοί σταθμοί), κέντρα ημερήσιας φροντίδας 
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ηλικιωμένων, δημοτικών βιβλιοθηκών, αγροτικών ιατρείων, γηροκομείων και άλλων παρεμφερών 
δραστηριοτήτων κοινωνικής μέριμνας, κ.ά. Επίσης, θα μπορούσαν να επιδοτηθούν και αθλητικές υποδομές 
που έχουν ως βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. 
Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την 
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Συνιστάται η χρήση 
παραδοσιακών και τοπικών πρώτων υλών. 
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 250.000€. 
 

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). 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα βελτίωσης και ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων οικισμών με εργασίες, ενδεικτικά, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις – 
πεζοδρομήσεις, φωτισμό, υπογειοποίηση καλωδίων και παρεμφερείς εργασίες όπως βελτίωσης – σήμανσης 
μονοπατιών. 
Επίσης, η δημιουργία νέων ή βελτίωση υφιστάμενων περιπατητικών ή/και ποδηλατικών διαδρομών 
συνδυάζοντας την αθλητική δραστηριότητα, την τουριστική περιήγηση σε άμεση επαφή με το περιβάλλον και 
τη γνωριμία με λιγότερο γνωστές αλλά ιδιαίτερα αξιόλογες περιοχές του νομού με φυσικό κάλλος, ιστορικά 
αξιοθέατα και μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις 
όπως ο σχεδιασμός, η χάραξη και κατασκευή χωμάτινων και επιστρωμένων διαδρομών για ποδήλατα τύπου 
mountainbikes και η δημιουργία ενδιάμεσων στάσεων ανασυγκρότησης και ξεκούρασης, θέσεις θέας, 
παρατηρητήρια, οι εργασίες χάραξης, διάνοιξης και εξομάλυνσης χωμάτινων διαδρομών, η κατασκευή 
υπόβασης και επίστρωσης επενδυμένων διαδρομών, η δημιουργία ενδιάμεσων χώρων αναψυχής (κιόσκια, 
παγκάκια, φυτεύσεις καλλωπισμού και σκίασης ).  
Ακόμη, στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν και ενέργειες προβολής-προώθησης 
της περιοχής στη βάση συγκροτημένου και ολοκληρωμένου σχεδίου, όπως η δημιουργία, βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή 
πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της 
προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Για την μέγιστη αποτελεσματικότητα των ενεργειών αυτών αλλά 
και με στόχο την εξωστρέφεια που επιδιώκεται θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και τρόποι προβολής 
με γνώμονα την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των ΤΠΕ, την ποιότητα, την αισθητική, την 
μετρήσιμη αποτελεσματικότητα και τις σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ τόπου. Ως ενδεικτικά στοιχεία 
αναφέρονται η πολυγλωσσία των μηνυμάτων, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, η εφαρμογή 
σύγχρονων επικοινωνιακών μεθόδων αξιοποιώντας επιτυχημένα παραδείγματα. 
Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις. 
Τέλος στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.3 οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσης ενταχθεί θα πρέπει να 
στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών  (π.χ. 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. 
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 300.000€. 
 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων, διαγωνισμών 
και άλλων παρόμοιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. αθλητικές συναντήσεις, 
τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις) και διαφόρων εκθέσεων (ζωγραφικής, λαογραφίας κ.ά). 
Στόχοι της υποδράσης είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη  πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, η προώθηση της τοπικής ταυτότητας, η δημιουργία πολιτιστικών προϊόντων, η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 
Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / 
διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η 
ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκδηλώσεις: α) που συνιστούν θεσμούς για τα τοπικά δεδομένα ή έχουν τα 
χαρακτηριστικά που μπορούν να τις αναδείξουν σε θεσμούς, β) που ενισχύουν και εμπλουτίζουν το τοπικό 
τουριστικό προϊόν και γ) που το περιεχόμενό τους έχει πρωτότυπα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν 
από τις «κλασικές» εκδηλώσεις όπως π.χ. διαδραστικές δράσεις για την ενεργό συμμετοχή του κοινού. 
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Επισημαίνεται ότι, οι εκδηλώσεις ή οι λοιπές πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο τη 
διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών / περιβαλλοντικών κ.λπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή 
ιδιωτικών συμφερόντων. 
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 100.000€. 
 

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).  
 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποδράσης μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις (ενδεικτικά) που συνδέονται 
με: α) μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώρους, θέατρα ωδεία και άλλες 
παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές και β) υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των 
ιστορικών χώρων και κτιρίων. Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει μοναδικό φυσικό περιβάλλον και μια ζώσα 
παράδοση γι΄ αυτό και στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν προτάσεις από τους 
υποψήφιους δικαιούχους, με αντικείμενο (ενδεικτικά): 
α) τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από, για παράδειγμα, μελέτες καταγραφής, ενίσχυση 
πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία 
εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις σε 
υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/ 
αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, 
β) τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς μέσα από την υλοποίηση μικρών υποδομών και τεχνικών έργων 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, προκειμένου για την αειφορική διαχείριση αγροτικών 
οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο, την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς τους των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία (π.χ. 
προστατευόμενες περιοχές, περιοχές Natura) όπως (ενδεικτικά) φυτοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις 
με ενδημικά είδη, μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την προστασία του εδάφους, καθαρισμός – προστασία 
υδάτινων απορροών, αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και χώρων της υπαίθρου π.χ. χώρων 
απόρριψης   απορριμμάτων, έργα υποδομής για τη βελτίωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, κέντρα 
περίθαλψης άγριων ζώων, δημιουργία κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης σε προστατευόμενες περιοχές, 
ασφάλεια επισκεπτών, καταγραφή ειδών βιοποικιλότητας, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και γ) την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την υλοποίηση 
δράσεων όπως διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και 
υλικού προώθησης κ.ά. 
Επισημαίνεται ότι, οι εκδηλώσεις ή οι λοιπές πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο τη 
διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών / περιβαλλοντικών κ.λ.π. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή 
ιδιωτικών συμφερόντων. 
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 150.000€. 
 
Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για τις επιλέξιμες δαπάνες των υποδράσεων θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € ή 
μέχρι 50.000 € (όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα). 
 
Το ποσοστό επιχορήγησης για όλες τις ανωτέρω υποδράσεις είναι:  
Α)Όταν η χρήση των υποδομών είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν 
επιφέρει κέρδος, η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να 
ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 
Β) Για επενδύσεις που παράγουν κέρδη, η στήριξη 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 χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 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 ή στο 70% όταν πρόκειται για έργα Μουσικά και Λογοτεχνικά(χωρίς την 
διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης). 
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Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα, η οποία περιλαμβάνει την 
ακόλουθη υποδράση: 

 

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
 

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της και το έντονο ανάγλυφο καθώς 
και από τη διασπορά των αγροτικών της εκμεταλλεύσεων. Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης 
των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη 
μείωση του κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι 
παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την διατήρηση 
της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος ενώ έμφαση θα δοθεί στην ωριμότητα 
των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από 
τη φύση του έργου.  
Ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτηθούν: η μελέτη και η κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας,  
χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειμάρρων), τεχνικά έργα (γέφυρες, 
ισόπεδες διαβάσεις), στρώση του οδοστρώματος για την εξασφάλιση της βατότητας συμπεριλαμβανομένης 
και της ασφαλτοτσιμεντόστρωσης.  
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη και εξυπηρέτηση 
μεταποιητικών μονάδων (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του ΤΠ, 
παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 100.000€. 
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους. 
Ποσοστό Επιχορήγησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 
 
 

Δράση 19.2.6 «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών», η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
υποδράσεις: 

 

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

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, 
θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα 
καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.  
Μέσω της συγκεκριμένης υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν τοπικές δραστηριότητες όπως: δασικά 
μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας, 
σημεία υδροδότησης, δημιουργία ή βελτίωση προστατευτικών υποδομών – αντιπυρικές ζώνες ,καθαρισμοί 
παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, εγκατάσταση ή/ και βελτίωση εξοπλισμού για την παρακολούθηση των 
δασικών πυρκαγιών ή των παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων 
ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών 
και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών. 
Για αντιπυρικές ζώνες, η στήριξη μπορεί να καλύπτει επίσης τις ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος 
συντήρησης. Δεν παρέχεται στήριξη για γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί 
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. 
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 20.000€. 
 

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

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, 
θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα 
καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν 
πράξεις οι οποίες μπορούν να αφορούν τα εξής (ενδεικτικά): α) Απομάκρυνση καμένων κορμών, β) Δαπάνες 
έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού. Συμπεριλαμβάνονται και οι 
περιφράξεις, γ) Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, δ) Δαπάνες 
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αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών όπως υποδομές ορεινών υδρονομικών έργων που 
καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ., ε) Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση 
των ανωτέρω.  
Στην περίπτωση της αποκατάστασης δασικού δυναμικού, η ενίσχυση υπόκειται στην επίσημη αναγνώριση 
από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους ότι έχει υπάρξει πυρκαγιά, θεομηνία, δυσμενές κλιματικό 
φαινόμενο ή έχει προκαλέσει την καταστροφή τουλάχιστον του 20% του σχετικού δασικού δυναμικού.  
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 10.000€. 
 
Δικαιούχοι των δύο ανωτέρω δράσεων είναι: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, 
ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.  
Συγκεκριμένα οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι:  1.Δημόσιες Υπηρεσίες:α. Δασικές Υπηρεσίες, β. Δήμοι κάτοχοι 
η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών 
και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις. 2. Ιδιώτες: α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα 
ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους. 
 
Το ποσοστό επιχορήγησης για τις ανωτέρω δύο δράσεις είναι:  
100% των επιλέξιμων δαπανών με εφαρμογή του άρθρου 34 καν. (ΕΕ) 702/2014. 
 

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 στο ΟΠΣΑΑ. 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 15/05/2018 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 9/11/2018 

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. 
Αναπτυξιακή Κιλκίς - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.), στη διεύθυνση Σόλωνος 13, 61100 
Κιλκίς, εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης στήριξης. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των 
αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και η κα Ρένα 
Διαμαντίδου, τηλέφωνο 2341025305, e-mail: anki@anki.gr. 

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.anki.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 ΟΤΔ, είτε 
μέσω του διαδικτύου. 

 
 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER 
 

 
Γεώργιος Βουλγαράκης 

        

http://www.opsaa.gr/RDIIS
http://www.agrotikianaptixi.gr/



