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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  1 η ς  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ  

 

στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων  

ιδιωτικού χαρακτήρα) 

 

 του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ)  

του ΠΑΑ 2014-2020 

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 

(ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»  

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 και 19.2.3 

 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 

 

 

 

    ΙΟΥΝΙΟΣ  2019 

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 



1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα  
 

                                                                    ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ  
  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) στο 

πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 39/07-06-2019  απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER , η οποία αφορά τα κάτωθι: 

Α. Στην  τροποποίηση της 1ης  πρόσκλησης: 

1) Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 04/10/2019 και ώρα 15:00. 

Ως εκ τούτου, στο Άρθρο 7. "Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης” η σχετική παράγραφος διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: « Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 03/04/2019 

και ώρα 13:00 έως 04/10/2019 και ώρα 15:00» 

2) Στην παράγραφο: ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διαγράφεται η παρένθεση 

(Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής). 

3) Στον Πίνακα 1 του άρθρου 1: Στοιχεία ταυτότητας προκηρυσσόμενων / υποδράσεων, προστίθεται η υποδράση 

19.2.3.1 η οποία εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί. 

 

4) Στο παράρτημα IV της πρόσκλησης οι δικαιούχοι της υποδράσης 19.2.2.6 αντικαθίστανται ως εξής: «Για πράξεις 

που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 17 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 (μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό 

ή μη προϊόν) πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών 

νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνικών Κ.Η.Μ.Ο. Η έγγραφη στο ΜΑΑΕ 

μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα 

κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης. 

Για πράξεις που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 19 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 (λοιπές πράξεις εκτός από 

μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό ή μη προϊόν) σε περιπτώσεις ιδρύσεων δικαιούχοι είναι 

Φυσικά πρόσωπα έως και 35 ετών και Πολύ μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους έως και 35 ετών ή τουλάχιστον το 50% 

του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, το κατέχουν μέτοχοι έως και 35 ετών.  

Σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμών, η δράση εφαρμόζεται σε Πολύ μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ασχέτως ηλικίας των μετόχων.» 

Β. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 

Στους ΚΑΔ της υποδράσης 19.2.3.1 προστίθεται νέος ΚΑΔ: 10.89.19 «παραγωγή διάφορων προϊόντων διατροφής 

π.δ.κ.α.», ο οποίος εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί. 

Γ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 

1) Στην ενότητα 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, στο κριτήριο 15, πριν την πρώτη παράγραφο 

προστίθεται η πρόταση «Η εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται σε 

επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις)». 

2) Στην ενότητα 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ στο κριτήριο 16, προστίθεται η παράγραφος: 

«Ειδικότερα για τη δράση 19.2.2.6: Για πράξεις που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 17 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 

(μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό ή μη προϊόν) πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά 
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και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Οικοτεχνικών Κ.Η.Μ.Ο. Η έγγραφη στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της 

αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση 

απόφασης έγκρισης πράξης. Για πράξεις που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 19 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 (λοιπές 

πράξεις εκτός από μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό ή μη προϊόν) σε περιπτώσεις ιδρύσεων 

δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα έως και 35 ετών και Πολύ μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους έως και 35 ετών ή τουλάχιστον 

το 50% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, το κατέχουν μέτοχοι έως και 35 ετών.  Σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμών, 

η δράση εφαρμόζεται σε Πολύ μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής ασχέτως ηλικίας των μετόχων.»  

3) Στην ενότητα 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ το κριτήριο 22, διατυπώνεται ως ακολούθως «Δεν 

έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υποδράση στα πλαίσια της ίδιας 

πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -2020» ώστε να συμφωνεί με τις σχετικές αναφορές στην 

Πρόσκληση 

4) Στην ενότητα 3 στο τεχνικό δελτίο της υποδράσης 19.2.2.6, στην αναλυτική περιγραφή η πρώτη παράγραφος 

αντικαθίσταται με: «Στο πλαίσιο της υπό – δράσης ενισχύονται επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας και των 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων  όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 52 Ν. 4235/2014.» 

5) Στην ενότητα 3 στο τεχνικό δελτίο της υποδράσης 19.2.2.6, το πεδίο δικαιούχοι αντικαθίσταται με: «Για πράξεις 

που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 17 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 (μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό 

ή μη προϊόν) πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών 

νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνικών Κ.Η.Μ.Ο. Η έγγραφη στο ΜΑΑΕ 

μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα 

κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης. 

Για πράξεις που είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 19 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013 (λοιπές πράξεις εκτός από 

μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό ή μη προϊόν) σε περιπτώσεις ιδρύσεων δικαιούχοι είναι: 

Φυσικά πρόσωπα έως και 35 ετών και Πολύ μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους έως και 35 ετών ή τουλάχιστον το 50% 

του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, το κατέχουν μέτοχοι έως και 35 ετών.  

Σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμών, η δράση εφαρμόζεται σε Πολύ μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ασχέτως ηλικίας των μετόχων.» 

 6) Στην ενότητα 3 στο τεχνικό δελτίο της υποδράσης 19.2.3.3, στο πεδίο κριτήρια επιλογής και στο κριτήριο 10 

συμπληρώθηκε η βαρύτητα που εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί. 

 

Δ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

Έχουν γίνει οι κάτωθι αλλαγές: 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 04/10/2019 και ώρα: 15.00. 
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Και «Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, ο/η  δυνητικός/ή δικαιούχος, οφείλει, 

εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, να αποστείλει στην ΟΤΔ: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς 

και όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως αυτά 

τίθενται στους οδηγούς της κάθε υποδράσης». 

 

Αναλυτικότερα, δείτε τα συνημμένα αρχεία της 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης. 

  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (όσα δεν τροποποιούνται με τα 

αρχεία της παρούσας 1ης Τροποποίησης). 

 


