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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Για την υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα της  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» 

(ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) Π.Α.Α. 2014 -2020 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.2: «Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους»  

ΔΡΑΣΗ 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.7: «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων» 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για 
την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 
«Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – Π.Α.Α. 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ. 
Αριθμ. 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η εφαρμογή 
προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.   
 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι 
δικαιούχοι, να υποβάλλουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2. «Ανάπτυξη / βελτίωση 
της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, 
περιοχές ή δικαιούχους», 19.2.3. «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας 
και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», 19.2.6. «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών», 
και 19.2.7. «Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων». 
 
Οι δράσεις εφαρμόζονται στην Π.Ε. Ημαθίας και εντάσσεται το σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών 
Κοινοτήτων, εκτός των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, οι 
οποίες πληθυσμιακά ξεπερνούν τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη της 
παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.375.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών 
Πόρων). 
 
Οι υποδράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., όσον αφορά σε ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, είναι οι ακόλουθες:  
 
19.2.2.2  Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης καλύπτει επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες 
αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα μη γεωργικό 
προϊόν. Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, 
επεκτάσεις μονάδων ή δραστηριότητας, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, 
καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.  
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Ποσοστό Επιχορήγησης : 50%  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 250.000,00€ 
 
 
19.2.2.3  Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 
Μέσω της παρούσας υποδράσης δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, 
έως 35 δωματίων, που ήδη υφίστανται στα ορεινά ή μειονεκτικά τμήματα της περιοχής παρέμβασης. 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που άμεσα συνδέονται με την πράξη, οι οποίες πληρούν και τους όρους του 
κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, εφόσον συνδέονται με εκσυγχρονισμό καταλύματος) και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία 
περίπτωση σε αύξηση της δυναμικότητας, ενώ μπορούν να υπαχθούν κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 2986/25-11-
2016 (ΦΕΚ 3885/02-12-16).  
Ποσοστό Επιχορήγησης : 65%  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 300.000,00€ 
 
 
19.2.2.6  Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Η υποδράση αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της οικοτεχνίας και των 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες επενδύσεων: 
Α) Επενδύσεις στον τομέα των οικοτεχνιών, για την παραγωγή προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, τα 
οποία παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας 
παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και τα οποία 
προορίζονται για τα σημεία διάθεσης. 
Β) Επενδύσεις στον τομέα των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, τα οποία αποτελούν αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις και διαθέτουν τουλάχιστον α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) 
χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής 
διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση. Παράλληλα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα, δραστηριότητες πρόληψης και προάσπισης της υγείας, αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και 
υπηρεσίες φιλοξενίας, σε μονάδες έως 10 δωματίων και 40 κλινών.  
Ποσοστό Επιχορήγησης :  50% για επενδυτικά σχέδια βάση του άρθρου 17 του ΚΑΝ ΕΕ 1305/2013 
 65% για επενδυτικά σχέδια βάση του άρθρου 19 του ΚΑΝ ΕΕ 1305/2013 για 

πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 80.000,00€ 
 
 
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. 
Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης καλύπτει επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες 
αφορούν αποκλειστικά την μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που 
υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό 
προϊόν (εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ενδεικτικά, 
επιλέξιμοι είναι οι κλάδοι κρέατος – πουλερικών – κουνελιών, αυγών, γάλακτος, σηροτροφίας και 
σαλιγκαριών, ζωοτροφών, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων (εκτός της ίδρυσης ελαιοτριβείων), 
ανθέων, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, οίνου και αμπελουργίας, οπωροκηπευτικών και ξηρών 
καρπών, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, ξυδιού, μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, με την 
εξαίρεση των γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων (εκτός ζωοτροφών). 
Ποσοστό Επιχορήγησης : 50%  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 800.000,00€ 
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19.2.3.3  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
Μέσω της παρούσας υποδράσης προβλέπεται η ενίσχυση του συνόλου των δράσεων υποστήριξης και 
ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, η σημαντικότητα του οποίου είναι εξαιρετικά μεγάλη για την περιοχή 
παρέμβασης. Περιλαμβάνει επενδύσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού: α) υποδομών 
διανυκτέρευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 2986/25-11-2016, β) χώρων εστίασης, αναψυχής και 
παραδοσιακών καφενείων, γ) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου όπως επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ειδικών μορφών τουρισμού, κλπ., και δ) 
επιχειρήσεων προσφοράς υποστηρικτικών προς τον τουρισμό υπηρεσιών, όπως γραφεία ταξιδίων, 
ταξιδιωτικά πρακτορεία, υπηρεσίες κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες. 
Ποσοστό Επιχορήγησης :  65% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 
 55% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 450.000,00€ 
 
 
19.2.3.4  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Μέσω της παρούσας υποδράσης δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης / δημιουργίας νέων ή ανάπτυξης / 
εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων, για την παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, 
καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό τομέα. Οι δραστηριότητες που θα 
δοθεί προτεραιότητα να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης αφορούν σε τομείς που παρουσιάζουν 
ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης, όπως είναι η παραγωγή τροφίμων, η κατασκευή μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού για επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, η κατασκευή προϊόντων για τις επιχειρήσεις 
της βιομηχανίας ξύλου, κλπ. 
Επιπλέον, δύνανται να ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια που θα αφορούν σε μονάδες παραγωγής ειδών 
παραδοσιακής τέχνης, μικρές παραδοσιακές δημιουργικές βιοτεχνίες, που σχετίζονται με προϊόντα 
(κατασκευή προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα – ξύλο, παραγωγή σαπουνιών, 
κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών κλπ) και βιοτεχνικών μονάδων (ξύλου, μεταλλικών 
προϊόντων κλπ) για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος  των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. 
Ποσοστό Επιχορήγησης :  65% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 
 55% Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 400.000,00€ 
 
 
19.2.6.2  Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία 

δασικών προϊόντων. 
Μέσω της παρούσας υποδράσης δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης σε επενδύσεις σε δασοκομικές 
τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, 
αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε παρέμβαση που 
σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωσης της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, 
αποκλειστικά μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης, μη περιλαμβανομένης αυτής.  
Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, 
αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, 
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.  
Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών 
πόρων, την τυποποίηση των τελικών προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό είναι εφικτό (π.χ. 
καύσιμη ξυλεία πολύ μικρών και μικρών διαστάσεων) και τη διάθεσή τους στην αγορά.  
Ποσοστό Επιχορήγησης : 65%  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 65.000,00€ 
 
 
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. 

Η υποδράση αφορά στη δημιουργία συνεργατικού μηχανισμού που θα συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις 
τοπικές ή και υπερτοπικές οι οποίες με τις δραστηριότητες που ασκούν είτε εμπλέκονται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα είτε μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του αγροτικού και τουριστικού 
τομέα, αλλά και κάθε άλλου τομέα. Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες εταιριών logistics, λογιστικής 
υποστήριξης, πληροφοριακών εφαρμογών, συμβούλων επιχειρήσεων, κλπ., θα υλοποιήσουν δράσεις 
δημιουργίας και προώθησης τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, αξιοποιώντας 
και προωθώντας την σύνδεση του παραγωγικού ιστού με τον τουριστικό τομέα, ενώ παράλληλα θα 
αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους, αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να 
δημιουργήσει η οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και η χρήση κοινών εγκαταστάσεων. 
Ποσοστό Επιχορήγησης : 65%  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 15.000,00€ 
 
 
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. 
Η υποδράση αφορά στη λειτουργία άτυπων δικτύων μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 
του αγροδιατροφικού τομέα προκειμένου να υλοποιήσουν από κοινού δράσεις δημιουργίας βραχέων 
αλυσίδων και τοπικών αγορών, ώστε να δημιουργηθούν νέοι τρόποι και ευκαιρίες πώλησης για προϊόντα, 
να προσελκυσθούν νέοι τύποι αγοραστών και να προαχθεί η συνεργασία και η διασύνδεση των τομέων 
της γεωργίας, της μεταποίησης και του τουρισμού.  
Ποσοστό Επιχορήγησης : 65%  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 15.000,00€ 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δυνητικοί δικαιούχοι των υποδράσεων μπορούν να 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 ανά υποδράση που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  Δικαιούχος στις εν λόγω υποδράσεις δύναται να είναι και η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 

 
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία 
απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό/ή δικαιούχο. 
 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 15/04/2019 και ώρα 13:00 
 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης   : 01/07/2019 και ώρα 15:00 
 
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα, υποβάλλονται 
στην Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., Θεσσαλονίκης 46, 591 31 ΒΕΡΟΙΑ, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και έως ώρα 15:00’. 
 

http://www.ependyseis.gr/
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Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων 
στήριξης και άλλες διευκρινήσεις, υπεύθυνοι είναι: Ατσάλου Έλενα, Καραγιάννης Θανάσης και 
Ελευθεριάδης Μιχάλης, τηλέφωνο 2331 020809, fax 2331 020271 και e-mail info@anhma.gr.  
 
Περαιτέρω πληροφορίες για το Π.Α.Α. 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Π.Α.Α. 2014-2020, το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Π.Α.Α. 2014-2020, τους κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την υποβολή των 
αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα 
της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  www.anhma.gr.  
 
Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων – σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ΔΩΡΕΑΝ – είτε στην έδρα της Ο.Τ.Δ. 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., είτε μέσω διαδικτύου. 
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER 
 

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

    
 
 

mailto:info@anhma.gr
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.anhma.gr/

