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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1Ο ΒΗΜΑ  

Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο της 
πρόσκλησης (Προσοχή στο κεφ.4 Επιλεξιμότητα) 

2ο ΒΗΜΑ 

Διαβάζουμε προσεκτικά τον Οδηγό διοικητικού 
ελέγχου  (Προσοχή στα δικαιολογητικά που 

πρέπει να υποβληθούν ανά περίπτωση) 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

3ο ΒΗΜΑ  

Υποβολή αίτησης  έκδοσης κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ 

Οδηγίες εγγραφής  στην ιστοσελίδα  του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον 
σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ή στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 
(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την 

πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο 
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ek

dosh.pdf 

4ο ΒΗΜΑ  

Η  ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στον σύνδεσμο  ww.opsaa.gr/RDIIS 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η  ηλεκτρονική υποβολή στο 
ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνει σε μορφή 

αρχείου pdf: 

Αίτηση  Στήριξης 
συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη   
Τα στοιχεία –αποδεικτικά που 

αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό 
διοικητικού ελέγχου  

Προσοχή Τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία είναι υποχρεωτική η 
ηλεκτρονική υποβολή, εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΝΑΙ» στο πεδίο: 
«Υποχρέωση επισύναψης». Αλλιώς αναφέρεται «ΌΧΙ» και υποβάλλεται μόνο 
ταχυδρομικά  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το υπόδειγμα της 
αίτησης στήριξης 
(συνημμένο 1 της 

πρόσκλησης) 
περιλαμβάνει : 

Την αίτηση στήριξης 
όπου παρουσιάζονται 

γενικά στοιχεία και 
υπογράφεται από τον 
υποψήφιο επενδυτή  

Το παράρτημα όπου 
γίνεται αναλυτική 

περιγραφή του 
επενδυτικού σχεδίου με 

βάση τις οδηγίες του 
Οδηγού 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Στην αίτηση στήριξης συμπληρώνετε: 

Την υποδράση στην οποία εντάσσεται η 
πρόταση που υποβάλλετε 

Το πρωτ. της πρόσκλησης : 82/12-4-18 
και τον κωδικό πρόσκλησης: 1/2018 

Τον τίτλο της πρότασης , τον κωδικό 
ΟΠΣΑΑ και το συνολικό προϋπολογισμό  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                            Συμπληρώνετε τον πίνακα  

 

 
 

Τίτλος 
Υποέργου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

(Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη) (€) 

 

Επιλέξιμη 
Δημόσια 

Δαπάνη (€) 

 

Μη επιλέξιμες 
λοιπές αξίες (€) 

 
Ιδιωτική 

Συμμετοχή (€) 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Προσοχή 

Στο σημείο δ) της αίτησης που πρέπει να 
διαμορφωθεί ανάλογα με το αν η πράξη παράγει 
έσοδα ή όχι. Σε περίπτωση που παράγει έσοδα 
πρέπει να συμπληρωθεί και το συν.4 της 
πρόσκλησης «Υπολογισμός καθαρών εσόδων 
πράξεων» 

Στο σημείο στ) συμπληρώνεται ο φορέας 
λειτουργίας εφόσον απαιτείται και  

Στο τέλος συμπληρώνονται όλα τα έγγραφα που 
επισυνάπτονται στο ΟΠΣΣΑ ή και που θα σταλούν 
ταχυδρομικά  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αρχικά καταχωρούνται  τα γενικά στοιχεία της 
πρότασης και  του φορέα της επένδυσης 

Στην συνέχεια καταχωρούνται: 

 

 

3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (εκτός άυλων ενεργειών) 

3.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και 
λοιπά χαρακτηριστικά αυτής.) 

 
3.1.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (με επισύναψη ευκρινών φωτογραφιών όπου 
αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του προτεινόμενου έργου) 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

3.2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡAΞΗΣ (με αναφορά στα 
βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής.) 

 
3.2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης και των επιμέρους υποέργων της) 

3.2.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ 
(Αναφορά στα ευδιάκριτα παραδοτέα (υποέργα) και το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσής τους) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  
(Περιγραφή της συσχέτισης του προτεινόμενου έργου με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος) 

Α. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η πιθανή συσχέτιση στόχων και υποδράσεων του Τ.Π φαίνεται στον πίνακα 3 του 
κεφ.3 του οδηγού διοικητικού ελέγχου (Συνημμένο αρχείο Νο 2 της πρόσκλησης) 
Στην παρούσα ενότητα ο υποψήφιος θα περιγράψει ποιοι στόχοι από τους 
παραπάνω και με ποιο τρόπο, εξυπηρετούνται με την πρότασή του 
 

B. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ: 
  
Οι προτεραιότητες του Τοπικού Προγράμματος ανά υποδράση οι οποίες αποτελούν 
και κριτήρια αξιολόγησης, φαίνονται στην περιγραφή των αντίστοιχων υποδράσεων 
Στην παρούσα ενότητα ο υποψήφιος θα περιγράψει ποιες προτεραιότητες και με 
ποιο τρόπο εξυπηρετούνται από την πρότασή του(βλ. και  Συνημμένο  Νο 2 της 
πρόσκλησης  Οδηγός  διοικητικού ελέγχου κεφ 2 επεξηγήσεις κριτηρίων)  
  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

3.4 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΑΞΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

(περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν 
(π.χ. σε περίπτωση πράξης υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και 
λειτουργία, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες 
με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία) 

3.5 ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

(συμπληρώνεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα 
πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες που διασφαλίζουν εκ των προτέρων το 
συμβιβάσιμο της ενίσχυσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού περί κρατικών 
ενισχύσεων. Λαμβάνεται υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την 
αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην 
πράξη.(Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης 
Νο 2  Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
3.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ 
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

3.6.1  ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, 
ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

3.6.2  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)  

(θα πρέπει να αναφέρονται οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για 
την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ΑμεΑ και να περιγράφεται ο τρόπος με τον 
οποίο αυτές προβλέπεται να ικανοποιηθούν. Στην περίπτωση που δεν 
προβλέπονται σχετικές απαιτήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης) 
δηλώνεται το γεγονός αυτό από το δυνητικό δικαιούχο. 

Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη έχει συμβασιοποιηθεί και δεν 
έχει γίνει πρόβλεψη για ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται  από τη φύση της 
πράξης και την αντίστοιχη νομοθεσία, θα πρέπει να δεσμευθεί ο δυνητικός 
δικαιούχος ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για 
εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ) 
κατά την υποβολή της πρότασης υποβάλλεται 
Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου που θα  
δεσμεύεται ότι θα πληρεί το αντίστοιχο Κριτήριο 
επιλεξιμότητας  19.2Δ_117 και ότι η προτεινόμενη 
πράξη συμμορφώνεται με τις απατήσεις της 
152950/23-10-15 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΠΑΑ 
2014-2020 και θα προσκομίσει τις σχετικές  
αδειοδοτήσεις εντός εξαμήνου από την Απόφαση 
Ένταξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση 
υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης της Απόφασης 
Ένταξης της πράξης. 

3.6.3  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 

ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

ΜΕ τους ΟΡΟΥΣ, 
ΠΕΡΙΡΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΕΤΑΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-
2020 

Συμπληρώνεται  
σχετικός πίνακας 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

 

3.7 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (εκτός 

της υποδράσης 
19.2.4.4) 

Αναλύεται εάν η 
πρόταση 

εναρμονίζεται με την 
τοπική αρχιτεκτονική 

Γίνεται τεκμηρίωση 
αρχιτεκτονικού και 

ιστορικού 
ενδιαφέροντος 

Συμπληρώνεται πεδίο για το 
εάν είναι διατηρητέο, 
παραδοσιακό κτίριο  ή 
παραδοσιακός οικισμός 

Τεκμηριώνεται με βάση τεχνική 
Έκθεση (βλ. Συνημμένο αρχείο Νο 17 

της πρόσκλησης )  
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3.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
Αναφέρετε το ύψος και το ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) που θα χρειαστείτε για την 
κάλυψη των αναγκών της επένδυσης καθώς και δαπανών σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας ή την 
ενεργειακή αναβάθμιση, την ανακύκλωση υλικών κλπ  Για την τεκμηρίωση ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας 
απαιτείται ενεργειακή έκθεση/μελέτη. 

3.9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (μόνο για 
Υποδράση 19.2.4.5) 

Περιγράψτε εάν η περιοχή υλοποίησης είναι προστατευόμενη περιοχή (περιοχές RAMSAR, 
NATURA, κλπ). Αναφέρατε αποφάσεις χαρακτηρισμού και γενική περιγραφή. 

Εξηγήστε εάν η περιοχή υλοποίησης είναι γενικότερα ευαίσθητη περιοχή (υγροβιότοποι, 
κατηγορίες γεωργικής δραστηριότητας όπως εντατική γεωργία ή λειμώνες και άλλες περιοχές 
με υψηλές πιέσεις ασκούμενες από τη γεωργία κλπ)     



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

3.10.  
• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

3.11.  
• Τις άδειες και μελέτες που απαιτούνται και 

ποιες υπάρχουν (Πίνακας Δ1 & Δ2) 

3.12. 
• Τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν 

για την έναρξη υλοποίησης του έργου 

Στην συνέχεια συμπληρώνετε:  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου 
αναλυτικά και ανά ομάδες  

Χρονοδιάγραμμα των εργασιών 
αναλυτικά 

 

Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ 
Ο ΠΙΝΚΑΣ 

ΤΙΜΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑΣ . 

ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο σημείο 4 της αίτησης συμπληρώνεται :  



 

 

 

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΠΟΛΥ ! 


