
  

                                               

  
 

 

 

 

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

(ως προς την υποδράση 19.2.2.6)  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 

(ΠΑΑ 2014-2020) 

     

1 η  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

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 στο  

πλαίσιο του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 

2014-2020»  
                

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) 
ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 

Έχοντας υπόψη:  
1. Την υπ΄αριθμ. 21/1/31-5-2019 2018 Απόφαση της ΕΔΠ της ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ο.Τ.Α.  περί «Έγκρισης 1ης τροποποίησης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

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

ιδιωτικού χαρακτήρα).» 

2. Το  υπ. αρ. 144/22-05-2019 έγγραφο της ΟΤΔ- ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προς την ΕΥΚΕ 

περί 1ης τροποποίησης  της Πρόσκλησης  έργων ιδιωτικού χαρακτήρα Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ και 

το απαντητικό μ’ αριθ. 55642/ΕΥΚΕ987/24-05-2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
  

την 1Η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 78/19-03-2019 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 

(πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 
του Τοπικού Προγράμματος LLD/LEADER Ν. Πιερίας, η οποία αφορά τα κάτωθι: 

Α. ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 158/03-06-2019 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

1) Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 

29η-07-2019 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 29/ 

07 / 2019 και ώρα 15:00».  

 

 

 

 

 
 
 



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

η παρένθεση (Πολύ μικρές και μικρές επιχεοιρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ 

της Επιτροπής). 

3) Στο Άρθρο 3 "Δικαιούχοι”, στην Υποδράση 19.2.2.6: 
 Αντικαθίστανται οι δικαιούχοι όπως ακολουθεί:  

Δικαιούχοι στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στην εν λόγω υποδράση είναι: 
 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 
Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.) 

 Η εγγραφή 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. 

- Διαγράφονται οι παράγραφοι «Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας Πολυλειτουργικών 

Αγροκτημάτων έχουν … στη σύμπαξη» και «Δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής … τους». 
4) Προστέθηκαν τα εξής σημεία σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΚΕ: 

 Στο Άρθρο 1.3.1 «Ένταση της ενίσχυσης» στο τέλος της δεύτερης παραγράφου προστέθηκε η 

φράση  «(όταν χρησιμοποιείται ο Κανονισμός αυτός)». 
 Στο Άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο  Ι.  στην  παράγραφο Α. 1. 

προστέθηκε σημείο «στ) Επίσης ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως σε 

ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία 
δικτύου ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα». 

 Στο Άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο  Ι.  στην  παράγραφο Β. Ειδικοί 
Όροι, στο εδάφιο 3. προστέθηκε παράγραφος «Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το 
ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την 

επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των 
στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευμάτων 
μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών ». 

Β. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

1) Στο τέλος του πίνακα προστίθεται η πρόταση: «Τα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του Καν. (ΕΕ) 
651/2014 (άρθρο 14) ισχύουν έως τις 31/12/2020» σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

2) Στην Υποδράση 19.2.2.6, στην στήλη "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ":  

 Διαγράφεται  η Υ.Α. 4912/120862/5-11-2015 

 Η  πρόταση «Αφορά: μικρές και  πολύ μικρές  επιχειρήσεις» αντικαθίσταται ως ακολούθως 

«Αφορά: 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 Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.). Η εγγραφή 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». 

 Αναδιατυπώνονται οι προτεραιότητες για την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. 

Γ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ_10 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ : 

1) Στους ΚΑΔ των υποδράσεων 19.2.2.4 & 19.2.3.4 έχουν προστεθεί οι εξής νέοι ΚΑΔ: 

  29.10       Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

    29.10.2     Κατασκευή επιβατικών αυτοκινήτων 

    29.10.4     
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων 

    29.10.5     Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης 

      29.20.10   Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

  29.31       
Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για μηχανοκίνητα οχήματα 

  29.32       
Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα 

      29.32.10   Κατασκευή καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

      29.32.20   
Κατασκευή ζωνών ασφαλείας, αερόσακων και μερών 
και εξαρτημάτων αμαξωμάτων 



      29.32.30   
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για 
μηχανοκίνητα οχήματα 

        29.32.30.01 Κατασκευή εξατμίσεων αυτοκινήτων 

        29.32.30.02 Κατασκευή σουστών αυτοκινήτων 

2)Στους ΚΑΔ της  υποδράσης 19.2.2.5  έχουν προστεθεί οι οι εξής νέοι ΚΑΔ: 

        10.41.99.01 Υπηρεσίες εξευγενισμού και υδρογόνωσης ζωικών ελαίων 

        10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου 

    29.20.4     

Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού 
και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

      29.20.40   

Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού 

και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

      29.32.92   
Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για 
μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α. 

    82.92.1     Υπηρεσίες συσκευασίας 

      82.92.10   Υπηρεσίες συσκευασίας 

        82.92.10.01 Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος 

        82.92.10.02 Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης 

        82.92.10.03 Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων 

        82.92.10.04 Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων 

        82.92.10.05 
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας 
εμπορευμάτων 

Δ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1) Το κριτήριο 23 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 και 
στους Οδηγούς Επιλεξιμότητας Επιλογής των υποδράσεων. 

2) Στα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κριτηρίου 7 προστίθεται η Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα 

με σχετικές οδηγίες σας.  
 

Ε. Στο Παράρτημα IΙ_2 Οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής υποδράσης 19.2.2.6: 

1) Στην ενότητα 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, 

 Στο κριτήριο 6:  

o Η δεύτερη παράγραφος διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης 
δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης μονάδων οικοτεχνίας και αγροκτημάτων (όπως ορίζει ο Ν. 

4235/2014 άρθρο 52) με έναν ή περισσότερους προσανατολισμούς».  

o Η τρίτη παράγραφος διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Ενισχύονται επενδύσεις για: -
ίδρυση/δημιουργία νέων  και ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων οικοτεχνίας, 
για την μεταποίηση μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων, στο χώρο της αγροτικής 
κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Τα μεταποιημένα προϊόντα που παράγονται  
προορίζονται για άμεση διάθεση, από τον οικοτέχνη στους χώρους του ή σε περιοδικές 

τοπικές διοργανώσεις, λαϊκές αγορές, αγορές παραγωγών και επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου και μαζικής εστίασης». 

 Στο κριτήριο 14:  

o Η παράγραφος: Σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο 
Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 
(πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) δικαιούχοι είναι:διατυπώνεται ως ακολούθως   

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 Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.) 

Η εγγραφή 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. 



o Επίσης, διαγράφονται οι παράγραφοι «Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας 

Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων έχουν … στη σύμπαξη» και «Δικαίωμα οικοτεχνικής 

παρασκευής …τους». 

2) Στην ενότητα 3 ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 Στην Νομική βάση, 

o Στον Ν. 4235/2014/ΦΕΚ Α΄32/11-2-2014 διαγράφεται το άρθρο 56 
o Διαγράφεται  η Υ.Α. 4912/120862/5-11-2015 

 Στην Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης: 
o Η 1η παράγραφος, διαμορφώνεται ως ακολούθως «Στο πλαίσιο της παρούσας 

δράσης δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης μονάδων οικοτεχνίας και αγροκτημάτων (όπως 
ορίζει ο Ν. 4235/2014 άρθρο 52) με έναν ή περισσότερους προσανατολισμούς, για την 

εξυπηρέτηση της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, καθώς και ενίσχυση των 
αγροτικών εκείνων εκμεταλλεύσεων που αναδεικνύουν τους διαθέσιμους παραγωγικούς 
πόρους της αγροτικής οικονομίας. Για τις ανωτέρω κατηγορίες επενδύσεων, 
προτεραιότητα θα έχουν τα επενδυτικά εκείνα σχέδια τα οποία αναδεικνύουν τα 
πολιτισμικά στοιχεία μέσω: 

o παραγωγής προϊόντων /μεθόδων παραγωγικής διαδικασίας 
o προσφοράς  καινοτόμων/ νέων υπηρεσιών(ειδικά στα αγροκτήματα)» 

 
o Η 2η παράγραφος, διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Ενισχύονται επενδύσεις για: - 

ίδρυση/δημιουργία νέων  και ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων 
οικοτεχνίας, για την μεταποίηση μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων στο χώρο της 
αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Τα μεταποιημένα προϊόντα που 
παράγονται προορίζονται για άμεση διάθεση, από τον οικοτέχνη στους χώρους του ή σε 
περιοδικές τοπικές διοργανώσεις, λαϊκές αγορές, αγορές παραγωγών και επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης». 

o Διαγράφεται το νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα 
οικοτεχνίας. 

 Το  πεδίο Δικαιούχοι αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

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 
Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.) 

Η εγγραφή 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. 

3) Στην ενότητα 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ η ανάλυση του 
κριτηρίου 4 «Προτεραιότητες υπο-δράσης» διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

«Προτεραιότητα θα δοθεί στα επενδυτικά εκείνα σχέδια τα οποία αναδεικνύουν τα πολιτισμικά 
στοιχεία μέσω: 

-παραγωγής  προϊόντων /μεθόδων παραγωγικής διαδικασίας 

-προσφοράς  καινοτόμων/ νέων υπηρεσιών(ειδικά στα αγροκτήματα)». 

4) Στην ενότητα 5 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  η ανάλυση του κριτηρίου4 
προσαρμόζεται στα ανωτέρω και αναδιατυπώνεται  ομοίως. 
 

ΣΤ. Στο Παράρτημα IΙ_2 Οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής υποδράσης 19.2.3.3: 

1) Στην ενότητα 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, στο 
κριτήριο 14, 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) Στο κριτήριο 15  δικαιούχοι είναι: Μικρές  και πολύ μικρές επιχειρήσεις (διαγράφονται οι 

λέξεις: και μεσαίες, που εκ παραδρομής είχαν παραμείνει). 
 

Ζ. Στο Παράρτημα IΙ_2 Οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής υποδράσης 19.2.3.4: 

1) Στην ενότητα 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, το κριτήριο 13 διατυπώνεται ως 
ακολούθως «Να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τον ορισμό του 

Παραρτήματος ΙΙ_4 κατά την χορήγηση της ενίσχυσης» (διαγράφονται οι λέξεις: Για 
υφιστάμενες επιχειρήσεις). 



2) Στην ενότητα 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, στο 

κριτήριο 13,  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)». 
  

Η. Στην Περίληψη Πρόσκλησης:  

Έχουν γίνει οι κάτωθι αλλαγές: 

1)  Δυνητικοί Δικαιούχοι των επενδυτικών προτάσεων για την  Υποδράση 19.2.2.6 είναι: 

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 
Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.) 
Η εγγραφή 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. 

2) Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 29/07/2019, ώρα: 15.00. 
 

Αναλυτικότερα, δείτε τα συνημμένα αρχεία της 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης.  
                                                                                                                                                                                       
                                                  Η Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD  LEADER/ΕΠΑλΘ 

 
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 


