
  
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020  

(ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  Ο.Τ.Δ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού Πιερίας «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2, 19.2.3 και 19.2.7.  
H συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται συνολικά για την 
ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.782.500,00 €. 

Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, 
για  ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες: 

Δράση / 
Υποδράση 

Δημόσια 
Δαπάνη (€) 

Προϋπολογισμός 
(€) Ποσοστό Ενίσχυσης 

Κανονιστικό 
Πλαίσιο 

Δράση 19.2.2   Ανάπτυξη / βελτίωση  της  επιχειρηματικότητας  και  ανταγωνιστικότητας  της  περιοχή  εφαρμογής  σε 
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Υποδράση 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. 

200.000,00 400.000,00 

50%  
Δημόσια Δαπάνη έως 
200.000€  στην τριετία,  

σε επίπεδο «ενιαίας 
επιχείρησης»  

–Καν. (ΕΕ) 1305/2013,      
Άρθρο 17 
–Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Υποδράση 19.2.2.3. Ενίσχυση 
επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

520.000,00 800.000,00 

65%   
Δημόσια Δαπάνη έως 
200.000€  στην τριετία,  

σε επίπεδο «ενιαίας 
επιχείρησης» 

–Καν. (ΕΕ) 1305/2013,  
Άρθρο 19 
–Καν. (ΕΕ) 1407/2013. 

Υποδράση 19.2.2.4. Ενίσχυση 
επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η 
μεταποίηση, και του εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

260.000,00 400.000,00 

65%  
Δημόσια Δαπάνη έως 
200.000€  στην τριετία,  

σε επίπεδο «ενιαίας 
επιχείρησης» 

–Καν. (ΕΕ) 1305/2013,  
Άρθρο 19 
–Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Υποδράση 19.2.2.5. Ενίσχυση 
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του 

150.000,00 230.769,23 

65%  
Δημόσια Δαπάνη έως 
200.000€  στην τριετία,  

σε επίπεδο «ενιαίας 

–Καν. (ΕΕ) 1305/2013,  
Άρθρο 19 
–Καν. (ΕΕ) 1407/2013 



 

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader αποτελεί το σύνολο του Νομού Πιερίας, 
εξαιρούμενης της πόλης της Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).  

Για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, επιπλέον εξαιρείται και η παραθαλάσσια περιοχή εφαρμογής, η οποία 
ορίζεται ανατολικά  από το διακριτό όριο που καθορίζουν οι: α)Νέα εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, 
από τον κόμβο της Κατερίνης και προς τα νότια έως τα όρια με την Π.Ε. Λάρισας β)Παλαιά εθνική οδός 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

επιχείρησης» 

Υποδράση 19.2.2.6. Ενίσχυση 
επενδύσεων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων 
με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

 

40.000,00 61.538,46 

50%   
Δημόσια Δαπάνη έως 
200.000€  στην τριετία,  

σε επίπεδο «ενιαίας 
επιχείρησης» 

–Καν. (ΕΕ) 1305/2013,      
Άρθρο 17 
–Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

65%  

Δημόσια Δαπάνη έως 
200.000€  στην τριετία,  

σε επίπεδο «ενιαίας 
επιχείρησης» 

–Καν. (ΕΕ) 1305/2013,  
Άρθρο 19 
–Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Δράση 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 
εφαρμογής 

Υποδράση 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. 

700.000,00 1.400.000,00 

50%  
Συνολικός 

Προϋπολογισμός έως 
600.000€ &  για άυλες 

πράξεις  έως 100.000 € 

-Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Άρθρο 17,  
Παράρτημα ΙΙ  

Υποδράση 19.2.3.3 Οριζόντια 
εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής 

600.000,00 1.090.909,09 

55%   
Συνολικός 

Προϋπολογισμός έως 

600.000€ &  για άυλες 
πράξεις  έως 100.000 € 

-Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Άρθρο 19 
-Καν. (ΕΕ) 651/2014 
Άρθρο 14 

 

Υποδράση 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 

300.000,00 545.454,55 

55%  

Συνολικός 
Προϋπολογισμός έως 
600.000€ &  για άυλες 

πράξεις  έως 100.000 € 

 

 -Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 
Άρθρο 19 
-Καν. (ΕΕ) 651/2014 
Άρθρο 14 

 

Δράση 19.2.7  Συνεργασία  μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Υποδράση 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 

12.500,00 19.230,77 

65% 

Δημόσια Δαπάνη έως 
200.000€  στην τριετία,  

σε επίπεδο «ενιαίας 
επιχείρησης» 

 
 
 
 

–Καν. (ΕΕ) 1407/2013 



Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της Κατερίνης και προς τα βόρεια έως την Δ.Κ. Αιγινίου, διότι 
αυτές χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑλΘ . Ειδικότερα: 

Για τις υποδράσεις  19.2.2.3,  & 19.2.3.3:  

Για παρεμβάσεις που αφορούν ενίσχυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας «Ξενοδοχεία 5, 
4 και 3 αστέρων» περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού 
προγράμματος. 
Για τις υπόλοιπες λειτουργικές μορφές καταλυμάτων, τις μονάδες εστίασης & αναψυχής, τις επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών: περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού 
προγράμματος πλην της παραθαλάσσιας περιοχής (όπως ορίζεται παραπάνω). 
Για τις υποδράσεις  19.2.2.4,  19.2.3.4:  
Για τις επιχειρήσεις μικρής κλίμακας εμπορίας: περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής 
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος πλην της παραθαλάσσιας περιοχής εφαρμογής (όπως ορίζεται 
παραπάνω). 
Για την υποδράση  19.2.2.5: περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του 
τοπικού προγράμματος πλην της παραθαλάσσιας περιοχής εφαρμογής (όπως ορίζεται παραπάνω). 
Δυνητικοί Δικαιούχοι των επενδυτικών προτάσεων για τις ανωτέρω υποδράσεις είναι:  
Υποδράση  19.2.2.2  

Μικρές και πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 

 Υφιστάμενες & νέες επιχειρήσεις  
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί 

φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

Υποδράση 19.2.2.3 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις  
  Νέες επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας  

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί 
φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

 Υποδράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.4 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

 Υφιστάμενες & νέες επιχειρήσεις  
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί 

φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 
Υποδράση 19.2.2.6 

 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. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση που θα αφορά μόνο ένα από τα 
δύο άρθρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, είτε στο άρθρο 17 είτε στο άρθρο 19, όχι και στα 
δύο.  
Υποδράση  19.2.3.1 

Μικρές και πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 

 Υφιστάμενες & νέες επιχειρήσεις  
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί 

φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

Υποδράση 19.2.7.3 

Σχήματα συνεργασίας φορέων (από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς). Μέλη του συνεργατικού 
σχήματος  μπορούν να είναι μόνο επιχειρήσεις ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων. Μικρές και 
πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 



Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η υποβολή της 
αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών 
κωδικών πρόσβασης από τον/την  δυνητικό δικαιούχο. 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 03/04/2019, ώρα: 13.00 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 29/07/2019, ώρα: 15.00 
 
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών και έως ώρα 14.30, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην 
ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως 
παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι 
και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 1 & 4 του Παραρτήματος 
ΙΙ, Υπόδειγμα_2, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», καθώς και 
στο Κεφάλαιο 6 «Πίνακας απαιτούμενων δικαιολογητικών», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων 
στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 2351027541 (κα. Παρτσαλίδου Μπέττυ, κ. Ζαπουνίδης 
Κωνσταντίνος, κ. Τζέγκας Νικόλαος κα Κολοκάτση Κατερίνα), ή στο e-mail: pieriki@otenet.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας 
των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων 
στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ 
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr . 

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, ΠΙΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. είτε μέσω του διαδικτύου. 

 
H Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLDLEADER/ΕΠΑλΘ 

 
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
 
 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
 
 

  
 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/

