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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 
(ΠΑΑ 2014-2020) 

 
(1η  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)   

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  Λάρισας»  

της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ 
                                                                      ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  - “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” 

 

 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Την υπ΄ αριθμ. 06/27-06-2019 Απόφαση της ΕΔΠ της ΟΤΔ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ – «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» 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. 373/09-07-2019 έγγραφο της ΟΤΔ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΑΕ ΟΤΑ – «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.». προς την ΕΥΚΕ περί 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης έργων 
ιδιωτικού χαρακτήρα Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ και το απαντητικό μ’ αριθ. 
74521/ΕΥΚΕ/384/15-07-2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την υπ’ αριθ. 409/17-7-2019 1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 246/23-04-2019 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. Λάρισας, η 
οποία αφορά τα κάτωθι αρχεία:  
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1. Πρόσκληση: 

α.  Άρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» στη σελ. 38 «Η υποβολή των 
αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 07/05/2019 και 
ώρα 13:00 έως 05/08/2019 και ώρα 15:00» αλλάζει σε  
«Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα 
από 07/05/2019 και ώρα 13:00 έως 30/08/2019 και ώρα 15:00». 

 
β. Άρθρο 3 «Δικαιούχοι», σελ. 20, στον πίνακα αναφοράς των δικαιούχων ανά υποδράση 

και ειδικότερα στην υποδράση 19.2.2.6 στο πεδίο «δικαιούχοι» αντικαταστάθηκε η 
περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 3868/28-5-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.  

    Από «Σε ότι αφορά την οικοτεχνία, επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι ή 
πρόκειται να εγγραφούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).  
Σε ότι αφορά τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄), 
που τηρείται από το ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρούσας απόφασης β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων 
στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και γ) συμπράξεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την 
προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/ουν με ποσοστό τουλάχιστον 
50% στη σύμπραξη» σε «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 Μ.Α.Α.Ε. 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» 

 
γ.   σελ. 60, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,  

γ1. στην στήλη Ειδικοί όροι του πίνακα μεταβάλλεται η νομική βάση από «Ισχύουν οι 

περιορισμοί Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017»  

σε «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 Μ.Α.Α.Ε. 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.» 

γ2. στην στήλη γενικοί περιορισμοί του πίνακα διαγράφεται το «Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 
543/34450/24.3.2017» 

 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής» 

α.  διαγράφηκε από την υποδράση 19.2.2.2. το κριτήριο: «Εξασφάλιση πρώτων υλών» (σελ. 

26). Η κατανομή της βαρύτητας (4) έγινε στα υφιστάμενα κριτήρια «Σκοπιμότητα της 

πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται 
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με την υλοποίηση της πρότασης)» από 8% σε 10% (σελ 24) και «Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης» από 10% σε 12% (σελ 26).  

β.  Στην υποδράση 19.2.2.6 σελ 41 διαγράφηκαν οι όποιες αναφορές στο εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο για την οικοτεχνία και στο πεδίο «δικαιούχοι» αντικαταστάθηκε η περιγραφή 
από το κείμενο που στάλθηκε με το 3868/28-5-2019  έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.  

 Οι προαναφερόμενες αλλαγές έχουν ως εξής: 
β1.  Η παράγραφος «Η υλοποίηση της υποδράσης αναφορικά με την οικοτεχνία 

ακολουθεί  τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Ν.4235/2014 (άρθρο 56) και 
στην ΥΑ 4912/120862 /05/11/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 
345/23924 (ΦΕΚ 866/Β/16.3.2017) και, αντίστοιχα, για τα πολυλειτουργικά 
αγροκτήματα η ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017.» διαγράφεται  

 
β2. Δικαιούχοι (σελ 42): το κείμενο από «Σε ότι αφορά την οικοτεχνία, επαγγελματίες 

αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).  

 Σε ότι αφορά τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 
Α΄), που τηρείται από το ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας απόφασης β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων 
εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και 
γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που 
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά ή/και νομικά 
πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/ουν με 
ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη» αντικαθίσταται σε «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 Μ.Α.Α.Ε. 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» 

 
γ.  Στη σελ. 80 στον Πίνακα Κριτήρια επιλογής στο κριτήριο 29 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

στη στήλη «ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ» διαγράφεται η υποδράση «19.2.2.2» 
δ.  Στη σελ. 97 στην ανάλυση του κριτηρίου 29 αντικαθίσταται το «στις υποδράσεις» σε 

«στην υποδράση» 
 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Πίνακας έντασης ενίσχυσης ειδικοί όροι:  

      (όμοια με Πρόσκληση γ. σελ. 60, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1)  

 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20 – Επιλέξιμοι ΚΑΔ 

4.1 Προσθήκη των ΚΑΔ  
α. Υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3  

56.10.19.01 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν 

υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις) 

56.10.19.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο 

56.10.19.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε 

πακέτα 
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56.10.19.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων 

γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος 

56.30.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά 

παιχνίδια 

56.30.10.08 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο 

διαδίκτυο (internet-cafe) 

93.29.11.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων 

και συναφών) 

β. Υποδράσεις 19.2.2.4 και 19.2.3.4  
25.11.23 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, 

ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 

25.11.23.01 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως 

25.11.23.02 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 

25.11.23.03 Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών 

25.11.23.04 Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο 

25.61.1 Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων 

25.61.11 Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων 

25.61.11.01 Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων 

25.61.11.02 Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων 

25.61.11.03 Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση και χημική 

επεξεργασία 

25.61.11.04 Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ 

25.61.12 Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων 

25.61.12.01 Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων 

25.61.21 Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της μεταλλικής επίχρισης 

25.61.22 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων 

25.61.22.01 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων 

25.61.22.02 Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων 

25.61.22.03 Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων 

25.61.22.04 Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε μέταλλα 

25.61.22.05 Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων 

25.61.22.06 Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων 

25.61.22.07 Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων 

25.61.22.08 Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων 

25.62.10 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 

25.62.2 Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 

25.62.20 Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 

25.62.20.01 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 

25.99.29 Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α. 

25.99.29.01 Κατασκευή διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα 

25.99.29.02 Κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο 

25.99.29.03 Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών 

γ. Υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5  
56.10.19 Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων 

56.10.19.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο 

56.10.19.05 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου 
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56.30.10 Υπηρεσίες παροχής ποτών 

56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 

74.20.23 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων 

74.20.23.01 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός 

studio 

74.20.31 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών 

74.20.31.01 Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων 

74.20.31.02 Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών 

74.20.31.03 Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών 

74.20.39 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 

93.29.11 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών 

93.29.11.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων 

και συναφών) 

93.29.19 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 

93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  

93.29.19.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων 

και συναφών) 

δ. Υποδράση 19.2.2.5 

45.20.30 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες 

45.20.30.01 Υπηρεσίες πισσαρίσματος, στιλβώματος και επάλειψης με κερί, στιλβώματος 

υπό κενό κλπ αυτοκινήτων οχημάτων 

 

4.2 Μεταφορά των ΚΑΔ  από τις υποδράσεις 19.2.2.4 και 19.2.3.4. στις υποδράσεις 19.2.2.5 
και 19.2.3.5 αντίστοιχα 
10.13.91 Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων 
κρέατος 
10.13.91.01 Υπηρεσίες διατήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος 
10.13.91.02 Υπηρεσίες κατάψυξης κρέατος και προϊόντων κρέατος 
10.39.23.02 Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών 

 

4.3 Διαγραφή των ΚΑΔ από τις υποδράσεις 19.2.2.5 και 19.2.3.5 
18.12.11 Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, ευφυών καρτών, 

επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών 

18.12.11.01 Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία 

 

 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER 

ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 


