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ΠΑΑ 2007-2013 

Ελληνική ∆ηµοκρατία 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις 
αγροτικές περιοχές 

LEADER 

Πιερική 

Αναπτυξιακή Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER  

ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.∆.): «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος του Άξονα 4: «Εφαρµογή 
προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 
(Π.Α.Α.), η  Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.) «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α καλεί τους 
ενδιαφερόµενους  (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραµµα.   

Περιοχή εφαρµογής των δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, 
αποτελεί η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος   LEADER της Ο.Τ.∆., όπως αυτή 
περιγράφεται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Έντυπο.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στα εξής Μέτρα/∆ράσεις: 
 

∆ΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣ 
ΣΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ∆.∆. 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 5.197.000    

411 Ανταγωνιστικότητα 500.000 50%   

L 123α 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών 

προϊόντων 

 
 
 
 

500.000 

 
 
 
 

50% 

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που 

δύνανται να υλοποιήσουν 
επενδύσεις σε πολύ µικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια 
της σύστασης 2003/361/ΕΚ 

της Επιτροπής 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

413 Ποιότητα ζωής / ∆ιαφοροποίηση 4.697.000    

L311 
∆ιαφοροποίηση προς µη 
γεωργικές δραστηριότητες 

 
650.000 

 
50% 

 
 

L311-1 

 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 

δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

 
 

200.000 50% 

 
Φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν δραστηριότητα σε 
γεωργική εκµετάλλευση κατά 
κύρια ή µερική απασχόληση 
κατά τη στιγµή της υποβολής 

της αίτησης ενίσχυσης. 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο, εκτός των 
∆.∆. Περίστασης και 

Καλλιθέας 
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∆ΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣ 
ΣΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ∆.∆. 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

L311-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 

εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης 
και αναψυχής 

50.000 50% 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί 
εργάτες. 

 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο, εκτός των 
∆.∆. Περίστασης και 

Καλλιθέας 

L311-5 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής 
τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

 

200.000 
50% 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L311-7 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παραγωγής ειδών διατροφής µετά 
την α΄ µεταποίηση 

 

200.000 
50% 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L312 
Στήριξη της δηµιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 
1.000.000 50% 

 
 

L312-1 
 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 

µονάδων 
510.000 50% 

 
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
εκτός των δικαιούχων του 
υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν 
επενδύσεις πολύ µικρών 

επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη 
σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 
800/2008 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L312-3 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παραγωγής ειδών διατροφής µετά 
την α΄ µεταποίηση 

400.000 50% 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

 
L312-4 

 
. 

Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών της 

επιχείρησης 

50.000 50% 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L312-5 
∆ικτύωση οµοειδών ή 

συµπληρωµατικών επισιερήσεων 
40.0000 50% 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα το 
πληροφοριακό 

έντυπο και κοµβικά 
σηµεία εκτός 
περιοχής 

L313 
Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 
1.527.000 50% 

 
 

L313β 
Παρεµβάσεις ανάπτυξης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
1.527.000 50%   

L313-5 
 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 

δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

1.327.000 50% 

 
 
 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
εκτός των δικαιούχων του 
υποµέτρου L311, που 

δύνανται να υλοποιήσουν 
επενδύσεις πολύ µικρών 

επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη 
σύσταση της Επιτροπής 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα το 
πληροφοριακό 

έντυπο, εκτός των 
∆.∆. Περίστασης και 

Καλλιθέας 

L313-6 
 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης 

και αναψυχής 

150.000 50% 
Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
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∆ΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣ 
ΣΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ∆.∆. 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 
800/2008 

πληροφοριακό 
έντυπο, εκτός των 

∆.∆. Περίστασης και 
Καλλιθέας 

L313-9 
 

Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών της 

επιχείρησης 

50.000 50% 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L321 
Βασικές υπηρεσίες για την 
οικονοµία και τον αγροτικό 

πληθυσµό 

1.170.000 
 

  

L321-1 
 

Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας 
(µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 

διαχείρισης υδατικών πόρων, 
µικρά έργα πρόσβασης στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις) 

740.000 100% ΟΤΑ α’ βαθµού 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L321-2 
 

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, 
αθλητικών, εκπαιδευτικών, 

περιβαλλοντικών   
δραστηριοτήτων, καθώς και 
δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, 

όπως κέντρα φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 

370.000 100% 

ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά 
τους πρόσωπα, καθώς και 

ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 

καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων  

δηµόσιου  χαρακτήρα. 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L321-3 
 

Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 
ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη 
πολιτιστικών φορέων για µικρής 
κλίµακας υποδοµή, προµήθεια 
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 

στολών 

 
 
 
 

60.000 

 
 
 
 

75% 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους 
πρόσωπα και άλλοι φορείς 
τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 
σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων δηµόσιου 
χαρακτήρα 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L323 
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της 

αγροτικής κληρονοµιάς 
350.000 100%   

L323-1 
 

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση περιοχών, όπως 

βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, 
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά 
έργα µικρής κλίµακας για την 
προστασία του εδάφους, 

διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς 
και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

50.000 100% 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους 
πρόσωπα και άλλοι φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 
και ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 
καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δηµόσιου χαρακτήρα 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 

L323-4 
 

Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια 
για τη µετατροπή τους σε µουσεία - 

συλλογές - εκθετήρια που 
σχετίζονται µε τη λαογραφική - 

αγροτική - πολιτιστική κληρονοµιά 

300.000 100% 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους 
πρόσωπα και άλλοι φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς  
και ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 
σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων δηµόσιου 
χαρακτήρα. 

Όλη η περιοχή 
παρέµβασης 
σύµφωνα µε το 
πληροφοριακό 

έντυπο 
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Οι δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραµµα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιµες δαπάνες, τα 
ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, οι προβλεπόµενες  
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής των προτεινόµενων επενδυτικών 
σχεδίων, καθώς και  ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στο 
Πληροφοριακό Έντυπο και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  τα οποία οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται από τα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α, (∆/νση: 16ης Οκτωβρίου 17Β - Κατερίνη), όπως επίσης και το Φάκελο 
Υποψηφιότητας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00 -14.30 µ.µ. Επίσης, είναι διαθέσιµα 
στην ιστοσελίδα της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.`: http://www.pieriki-anaptixiaki.gr. 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α, (∆/νση: 16ης Οκτωβρίου 17Β, Κατερίνη - Τ.Κ. 60100) µέχρι 31 Μαρτίου 2011 και 
ώρα 14:00 µ.µ. είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, µε 
την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράµµατος της 
Ο.Τ.∆. ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ.».  Ισχύουσες είναι µόνο οι προτάσεις που θα 
παραληφθούν από την Ο.Τ.∆. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής 
προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά θα πρέπει ο 
φάκελος της πρότασης να περιέλθει οµοίως µέχρι την προαναφερθείσα ηµέρα και ώρα µε 
αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια 
πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.∆. µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που 
την υπέβαλαν.  

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α, στο 
τηλέφωνο 2351027541, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Υπεύθυνοι κα Παρτσαλίδου 
Μπέττυ και κα Χριστοφόρου  Υακίνθη. 
 

 

Για την 
   ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 

 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πρόεδρος  ∆.Σ. & Ε.∆.Π. Leader 

 


