
ΔΠΔΞΗΓΗΗ 2εο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ  

ηεο 1εο Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο, γηα Πξάμεηο Ιδηωηηθνύ 

Υαξαθηήξα, ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηεο ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ ΑΔ 

– Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ. 

 

Με ηελ ππ. αξηζκ. 13/02-08-19 απόθαζε ηεο ΔΓΠ CLLD/LEADER ηεο ΟΣΓ Σξηρσλίδα 

Α.Δ., θαη ζύκθσλα θαη κε ηα ππ αξηζκ. 5125/16-07-2019 θαη  5239/22-07-2019 

έγγξαθα ηεο ΔΤΔ ΠΑΑ 2014-2020 – Μνλάδα Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηξνπνπνηείηαη ε 1ε Πξόζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο, γηα Πξάμεηο Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα, ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

CLLD/LEADER ηεο ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ ΑΔ – Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ, σο πξνο ηα 

εμήο: 

a) Ι_17α  ΚΑΓ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΑΝΑ ΤΠΟΓΡΑΗ  

1. Σν αξρείν excel «Ι_17α  ΚΑΓ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΑΝΑ ΤΠΟΓΡΑΗ» ηξνπνπνηείηαη κε 

ηελ πξνζζήθε λέσλ ΚΑΓ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο γηα ηηο Τπνδξάζεηο 19.2.2.6, 

19.2.3.1 θαη 19.2.2.5/19.2.3.5. Οη ΚΑΓ πνπ πξνζηίζεληαη επηζεκαίλνληαη ζην 

ζρεηηθό αξρείν excel («Ι_17α  ΚΑΓ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΑΝΑ ΤΠΟΓΡΑΗ») κε θόθθηλε 

γξακκαηνζεηξά θαη πξάζηλν ρξώκα θειηνύ. Πην αλαιπηηθά : 

 

 ηελ Τπνδξάζε 19.2.2.6 πξνζηίζεληαη νη ΚΑΓ : 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

1         
Φπηηθή θαη δωηθή παξαγωγή, ζήξα θαη ζπλαθείο 
δξαζηεξηόηεηεο 

  01.63       Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 

    01.63.1     Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 

      01.63.10   Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 

        01.63.10.02 Τπεξεζίεο αισληζκνύ δεκεηξηαθώλ 

        01.63.10.03 Τπεξεζίεο απνιύκαλζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.04 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.05 
Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο θαη απνθινίσζεο νζπξίσλ 
θαη άιισλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.06 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζηαθίδαο 

        01.63.10.07 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζύθσλ 

        01.63.10.08 Τπεξεζίεο απνθινίσζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.09 Τπεξεζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνύ ζηαθίδαο 

        01.63.10.10 Τπεξεζίεο δεκαηνπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.11 Τπεξεζίεο δηαινγήο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.15 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνύ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.16 Τπεξεζίεο θέξσζεο θαξπώλ 

        01.63.10.17 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο αγξνηηθώλ 



πξντόλησλ 

  01.64       Δπεμεξγαζία ζπόξωλ πνιιαπιαζηαζκνύ 

    01.64.1     
Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπόξωλ 

πνιιαπιαζηαζκνύ 

      01.64.10   
Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπόξωλ 
πνιιαπιαζηαζκνύ 

10.4         
Παξαγωγή θπηηθώλ θαη δωηθώλ ειαίωλ θαη 

ιηπώλ 

  10.41       Παξαγωγή ειαίωλ θαη ιηπώλ 

    10.41.2     
Παξαγωγή θπηηθώλ ειαίωλ, πνπ δηαζέηνληαη 
αθαηέξγαζηα 

      10.41.23   
Παξαγωγή ειαηόιαδνπ, πνπ δηαζέηεηαη 

αθαηέξγαζην 

        10.41.23.01 Παξαγσγή ππξελέιαηνπ, αθαηέξγαζηνπ 

        10.41.23.02 
Τπεξεζίεο έθζιηςεο ειαηόθαξπνπ θαη άιισλ 

ειαηνύρσλ ζπόξσλ 

    10.41.9     
Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ειαίσλ θαη ιηπώλ 

      10.41.99   
Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ειαίσλ θαη ιηπώλ 

        10.41.99.02 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ειαηόιαδνπ 

11.0         Πνηνπνηία 

  11.01       
Απόζηαμε, αλαθαζαξηζκόο θαη αλάκημε αιθννινύρσλ 
πνηώλ 

    11.01.1     Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινύρσλ πνηώλ 

      11.01.10   Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινύρσλ πνηώλ 

82         

Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 

ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

82.9         
Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α. 

  82.92       Γξαζηεξηόηεηεο ζπζθεπαζίαο 

    82.92.1     Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο 

      82.92.10   Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο 

        82.92.10.03 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο άιισλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        82.92.10.04 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο ειαίσλ 

 

 

 ηελ Τπνδξάζε 19.2.3.1 πξνζηίζεληαη νη ΚΑΓ : 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

1         
Φπηηθή θαη δωηθή παξαγωγή, ζήξα θαη 
ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο 

  01.63       Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 

    01.63.1     Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 



      01.63.10   Γξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 

        01.63.10.02 Τπεξεζίεο αισληζκνύ δεκεηξηαθώλ 

        01.63.10.03 Τπεξεζίεο απνιύκαλζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.04 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.05 
Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο θαη απνθινίσζεο νζπξίσλ 

θαη άιισλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.06 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζηαθίδαο 

        01.63.10.07 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζύθσλ 

        01.63.10.08 Τπεξεζίεο απνθινίσζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.09 Τπεξεζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνύ ζηαθίδαο 

        01.63.10.10 Τπεξεζίεο δεκαηνπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.11 Τπεξεζίεο δηαινγήο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.15 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνύ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        01.63.10.16 Τπεξεζίεο θέξσζεο θαξπώλ 

        01.63.10.17 
Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ 

  01.64       Δπεμεξγαζία ζπόξωλ πνιιαπιαζηαζκνύ 

    01.64.1     
Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπόξωλ 
πνιιαπιαζηαζκνύ 

      01.64.10   
Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπόξωλ 

πνιιαπιαζηαζκνύ 

10.4         
Παξαγωγή θπηηθώλ θαη δωηθώλ ειαίωλ θαη 

ιηπώλ 

  10.41       Παξαγωγή ειαίωλ θαη ιηπώλ 

    10.41.9     
Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγωγήο ειαίωλ θαη ιηπώλ 

      10.41.99   
Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαγωγήο ειαίωλ θαη ιηπώλ 

        10.41.99.02 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ειαηόιαδνπ 

ΙΓ         
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

79         

Γξαζηεξηόηεηεο ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ, 

γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηώλ θαη ππεξεζηώλ 
θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο 

79.9         
Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ θξαηήζεσλ θαη 

ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο 

    79.90.1     
Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο 
επηζθεπηώλ 

      79.90.12   Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ 

82         
Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο 

ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

82.9         
Γξαζηεξηόηεηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α. 

  82.92       Γξαζηεξηόηεηεο ζπζθεπαζίαο 

    82.92.1     Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο 

      82.92.10   Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο 

        82.92.10.03 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο άιισλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

        82.92.10.04 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο ειαίσλ 

ΙΣ         ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

85         Δθπαίδεπζε 

85.5         Άιιε εθπαίδεπζε 



  85.51       Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε 

    85.51.1     Τπεξεζίεο αζιεηηθήο θαη ςπραγσγηθήο εθπαίδεπζεο 

      85.51.10   Τπεξεζίεο αζιεηηθήο θαη ςπραγσγηθήο εθπαίδεπζεο 

        85.51.10.01 Τπεξεζίεο αεξνβηθήο γπκλαζηηθήο (εθπαηδεπηηθέο) 

        85.51.10.02 Τπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ 

        85.51.10.03 Τπεξεζίεο εθκάζεζεο θαηαδύζεσλ 

        85.51.10.04 Τπεξεζίεο θαζεγεηή αζιεκάησλ 

        85.51.10.05 Τπεξεζίεο θπλνηξνθείσλ 

        85.51.10.06 Τπεξεζίεο πξνπνλεηή αζιεηώλ 

        85.51.10.07 Τπεξεζίεο ζρνιήο αζιεκάησλ 

        85.51.10.08 Τπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο 

        85.51.10.09 
Τπεξεζίεο ζρνιώλ πάιεο, ππγκαρίαο θαη παξόκνησλ 
αζιεκάησλ (θαξάηε, ηδνύλην, ηάε θβνλ λην, άιισλ 

πνιεκηθώλ ηερλώλ θαη απηνάκπλαο) 

  85.52       Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε 

    85.52.1     Τπεξεζίεο πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο 

      85.52.11   Τπεξεζίεο ζρνιώλ ρνξνύ θαη δηδαζθάισλ ρνξνύ 

        85.52.11.01 Τπεξεζίεο ζρνιώλ ρνξνύ 

        85.52.11.02 Τπεξεζίεο θαζεγεηή ρνξνύ 

      85.52.12   
Τπεξεζίεο κνπζηθώλ ζρνιώλ θαη δηδαζθάισλ 

κνπζηθήο 

        85.52.12.01 Τπεξεζίεο θαζεγεηή κνπζηθήο 

        85.52.12.02 Τπεξεζίεο σδείνπ 

      85.52.13   
Τπεξεζίεο ζρνιώλ θαιώλ ηερλώλ θαη δηδαζθάισλ 

ηερλώλ 

        85.52.13.01 Τπεξεζίεο θαζεγεηή δσγξαθηθήο 

      85.52.19   Άιιεο ππεξεζίεο πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο 

  85.59       Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α. 

    85.59.1     Άιιεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α. 

      85.59.11   Τπεξεζίεο ζρνιώλ γισζζώλ 

        85.59.11.01 
Τπεξεζίεο μελόγισζζεο εθπαίδεπζεο κέζσ 

ππνινγηζηή 

        85.59.11.02 Τπεξεζίεο θξνληηζηεξίνπ μέλσλ γισζζώλ 

      85.59.12   
Τπεξεζίεο ζρνιώλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο 
(IT) 

      85.59.13   Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α. 

        85.59.13.01 
Τπεξεζίεο δηεμαγσγήο ζεκηλαξίσλ επηκόξθσζεο 
ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ 

        85.59.13.02 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο αζθαιεηνκεζηηώλ 



        85.59.13.03 
Τπεξεζίεο εξγαζηεξίνπ ειεπζέξσλ ζπνπδώλ, εθηόο 
κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο 

        85.59.13.04 
Τπεξεζίεο θέληξνπ ή ηλζηηηνύηνπ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο 

        85.59.13.05 
Τπεξεζίεο ζρνιώλ αμησκαηηθώλ θαη πιεξώκαηνο 

εκπνξηθνύ λαπηηθνύ 

      85.59.19   Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α. 

        85.59.19.01 Τπεξεζίεο δαζθάινπ 

        85.59.19.02 
Τπεξεζίεο δηδαζθαιίαο (εηζεγήζεσλ) ζε 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

        85.59.19.03 Τπεξεζίεο εηδηθνύ παηδαγσγνύ 

        85.59.19.04 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο κε αιιεινγξαθία 

        85.59.19.05 
Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο κέζσ επηκνξθσηηθώλ 
ζεκηλαξίσλ 

        85.59.19.06 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο κέζσ ππνινγηζηή 

        85.59.19.07 Τπεξεζίεο θαζεγεηή 

        85.59.19.08 
Τπεξεζίεο θαηάξηηζεο κέζσ ξαδηνηειενπηηθώλ 
εθπνκπώλ 

        85.59.19.09 Τπεξεζίεο ιατθήο επηκόξθσζεο 

        85.59.19.10 Τπεξεζίεο παξάδνζεο ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ 

        85.59.19.11 
Τπεξεζίεο θξνληηζηεξίνπ γεληθά (ζεηηθώλ ή 

ζεσξεηηθώλ επηζηεκώλ) 

ΙΘ         ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

96         
Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο πξνζσπηθώλ 

ππεξεζηώλ 

96.0         
Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο πξνζσπηθώλ 
ππεξεζηώλ 

  96.09       
Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο πξνζσπηθώλ 
ππεξεζηώλ π.δ.θ.α. 

    96.09.1     Άιιεο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α. 

      96.09.19   Γηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο π.δ.θ.α. 

        96.09.19.04 Τπεξεζίεο γεπζηγλσζίαο 

 

 

 ηηο Τπνδξάζεηο 19.2.2.5 θαη 19.2.3.5 πξνζηίζεληαη νη ΚΑΓ : 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

1         
Φσηική και ζωική παραγωγή, θήρα και ζσναθείς 
δραζηηριόηηηες 

  01.63       Δπαζηηπιόηηηερ μεηά ηη ζςγκομιδή 

    01.63.1     Δπαζηηπιόηηηερ μεηά ηη ζςγκομιδή 

      01.63.10   Δπαζηηπιόηηηερ μεηά ηη ζςγκομιδή 

        01.63.10.02 Υπηπεζίερ αλυνιζμού δημηηπιακών 

        01.63.10.03 Υπηπεζίερ απολύμανζηρ αγποηικών πποφόνηυν 



        01.63.10.04 Υπηπεζίερ αποξήπανζηρ αγποηικών πποφόνηυν 

        01.63.10.05 
Υπηπεζίερ αποξήπανζηρ και αποθλοίυζηρ 
οζππίυν και άλλυν αγποηικών πποφόνηυν 

        01.63.10.06 Υπηπεζίερ αποξήπανζηρ ζηαθίδαρ 

        01.63.10.07 Υπηπεζίερ αποξήπανζηρ ζύκυν 

        01.63.10.08 Υπηπεζίερ αποθλοίυζηρ αγποηικών πποφόνηυν 

        01.63.10.09 Υπηπεζίερ βαθήρ και καθαπιζμού ζηαθίδαρ 

        01.63.10.10 Υπηπεζίερ δεμαηοποίηζηρ αγποηικών πποφόνηυν 

        01.63.10.11 Υπηπεζίερ διαλογήρ αγποηικών πποφόνηυν 

        01.63.10.15 Υπηπεζίερ καθαπιζμού αγποηικών πποφόνηυν 

        01.63.10.16 Υπηπεζίερ κέπυζηρ καππών 

  01.64       Επεξεπγαζία ζπόπων πολλαπλαζιαζμού 

    01.64.1     
Υπηπεζίερ επεξεπγαζίαρ ζπόπων 
πολλαπλαζιαζμού 

      01.64.10   
Υπηπεζίερ επεξεπγαζίαρ ζπόπων 
πολλαπλαζιαζμού 

Γ         ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

10         Βιομητανία ηροθίμων 

10.3         
Επεξεπγαζία και ζςνηήπηζη θπούηων και 
λασανικών 

  10.39       
Άλλη επεξεπγαζία και ζςνηήπηζη θπούηων και 
λασανικών 

    10.39.2     
Παπαγωγή επεξεπγαζμένων και ζςνηηπημένων 
θπούηων και καππών με κέλςθορ 

      10.39.23   

Παπαγωγή επεξεπγαζμένων και ζςνηηπημένων 
καππών με κέλςθορ, απάπικων θιζηικιών, πος 
διαθέηονηαι καβοςπδιζμένα, αλαηιζμένα ή με 
άλλο ηπόπο παπαζκεςαζμένα 

        10.39.23.02 
Υπηπεζίερ θπαύζηρ ή ξεθλοςδίζμαηορ ξηπών 
καππών 

52         
Αποθήκεςζη και ςποζηηπικηικέρ ππορ ηη μεηαθοπά 
δπαζηηπιόηηηερ 

52.1         Αποθήκεςζη 

  52.10       Αποθήκεςζη 

    52.10.1     Υπηπεζίερ αποθήκεςζηρ 

      52.10.11   Υπηπεζίερ αποθήκεςζηρ ςπό τύξη 

        52.10.11.01 
Υπηπεζίερ αποθήκεςζηρ μπανανών και λοιπών 
ηποπικών θπούηυν 

      52.10.12   
Υπηπεζίερ αποθήκεςζηρ σύδην ςγπών ή αέπιυν 
πποφόνηυν 

      52.10.13   Υπηπεζίερ αποθήκεςζηρ δημηηπιακών 

      52.10.19   Άλλερ ςπηπεζίερ αποθήκεςζηρ 

        52.10.19.01 
Υπηπεζίερ πποεηοιμαζίαρ (ζςζκεςαζία, ζςνηήπηζη 
κλπ), ππορ αποθήκεςζη αγποηικών πποφόνηυν 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Ι_4 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ (ηξνπνπνίεζε) 

1. ηα Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.2.3 - αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

- δηθαηνινγεηηθά Κξηηεξίνπ Β8/θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζει. 3) 

Σν θείκελν : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο / Πξόζθιεζε / ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά» 

Δπηπιένλ αιιάδεη ν ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ. 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ην Κξηηήξην Β8/θνπηκόηεηα 

ηεο πξόηαζεο : 

Β8 

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  12%       

  

πζρέηηζε κε ην ζύλνιν 

ησλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
Λακβάλεηαη ππόςε 
ε ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε 
κε ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο 
ζηόρνπο ηνπ 

Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  0/100   

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  

  

  

πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/70   

  

πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηό 

κηθξόηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

Β8 
  

  
  

  

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή 
ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 

ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο ) 

πζρέηηζε κε ην % 
πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ππν-
δξάζε  

(ηόρνη πνπ 

εμππεξεηνύληαη / ηόρνη 
Τπν-δξάζεο) * 100 

  12%       

Λακβάλεηαη ππόςε ε 

ζθνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο εηδηθνύο ή 
ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 

ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  

0-100 

  

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο / 
Πξόζθιεζε / 

ρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 
  

  

    

    

    

 

 



 

2. ηα Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.2.6 - αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

- δηθαηνινγεηηθά Κξηηεξίνπ Β9/θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζει. 18) 

Σν θείκελν : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο / Πξόζθιεζε / ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά» 

Δπηπιένλ αιιάδεη ν ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ. 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ην Κξηηήξην Β9/θνπηκόηεηα 

ηεο πξόηαζεο : 

Β9 

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  12%       

  

πζρέηηζε κε ην ζύλνιν 

ησλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
Λακβάλεηαη ππόςε 
ε ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε 
κε ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο 
ζηόρνπο ηνπ 

Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  0/100   

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  

  

  

πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/70   

  

πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηό 

κηθξόηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 

Β9 
  

  
  

  

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή 
ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 

ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 
ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

πζρέηηζε κε ην % 
πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ππν-
δξάζε  

(ηόρνη πνπ 

εμππεξεηνύληαη / ηόρνη 
Τπν-δξάζεο) * 100 

  12%       

Λακβάλεηαη ππόςε ε 

ζθνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο εηδηθνύο ή 
ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 

ηνπ Σνπηθνύ 
Πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  

0-100 

  

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο / 
Πξόζθιεζε / 

ρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά 

  

  

    

    

    

 



3. ηα Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.3.1 - αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

- δηθαηνινγεηηθά Κξηηεξίνπ Β10/θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζει. 24-25) 

Σν θείκελν : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο / Πξόζθιεζε / ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά» 

Δπηπιένλ αιιάδεη ν ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ. 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ην Κξηηήξην Β9/θνπηκόηεηα 

ηεο πξόηαζεο : 

Β1

0 

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  5%       

  

πζρέηηζε κε ην ζύλνιν 

ησλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
Λακβάλεηαη ππόςε 
ε ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε 
κε ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ 
Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  0/100   

  

Αίηεζε 

ζηήξημεο 
  

  

  

πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/70   

  

πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηό 
κηθξόηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 

Β1
0 

  
  

  

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή 
ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 

ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο ) 

πζρέηηζε κε ην % 
πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ππν-
δξάζε  

(ηόρνη πνπ 

εμππεξεηνύληαη / ηόρνη 
Τπν-δξάζεο) * 100 

  5%       

Λακβάλεηαη ππόςε ε 

ζθνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο εηδηθνύο ή 
ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 

ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  

0-100 

  

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο / 
Πξόζθιεζε / 

ρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 
  

  

    

    

    

 

 



4. ηα Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.3.3 - αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

- δηθαηνινγεηηθά Κξηηεξίνπ Β8/θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζει. 29-30) 

Σν θείκελν : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο / Πξόζθιεζε / ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά» 

 

Δπηπιένλ αιιάδεη ν ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ. 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ην Κξηηήξην Β8/θνπηκόηεηα 

ηεο πξόηαζεο : 

Β8 

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  12%       

  

πζρέηηζε κε ην ζύλνιν 

ησλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
Λακβάλεηαη ππόςε 
ε ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε 
κε ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο 
ζηόρνπο ηνπ 

Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  0/100   

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  

  

  

πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/70   

  

πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηό 

κηθξόηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 

Β8 
  

  
  

  

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή 
ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 

ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 
ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

πζρέηηζε κε ην % 
πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ ππν-
δξάζε  

(ηόρνη πνπ 

εμππεξεηνύληαη / ηόρνη 
Τπν-δξάζεο) * 100 

  12%       

Λακβάλεηαη ππόςε ε 

ζθνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο εηδηθνύο ή 
ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 

ηνπ Σνπηθνύ 
Πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  

0-100 

  

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο / 
Πξόζθιεζε / 

ρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά 

  

  

    

    

    

 



 

 

c) Ι_16 Οδεγόο Δπηιεμηκόηεηαο Δπηινγήο (ηξνπνπνίεζε) 

 

1. Τπνδξάζεηο Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο - Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.2.3 

- αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ - δηθαηνινγεηηθά Κξηηεξίνπ 

Β8/θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζει. 18) 

Σν θείκελν : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο / Πξόζθιεζε / ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά» 

Δπηπιένλ αιιάδεη ν ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ. 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ην Κξηηήξην Β8/θνπηκόηεηα 

ηεο πξόηαζεο : 

Β8 

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 
ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  12%       

  

πζρέηηζε κε ην ζύλνιν 

ησλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ 
ζηελ ππν-δξάζε 

Λακβάλεηαη ππόςε 

ε ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε 
κε ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο 
ζηόρνπο ηνπ 

Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  0/100   

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  

  

  

πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/70   

  

πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηό 

κηθξόηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

  0   

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

Β8 

  
  

  
  

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 

ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 
ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 
πζρέηηζε κε ην % 

πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 

  12%       

Λακβάλεηαη ππόςε ε 

ζθνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 
ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 

  

0-100 

  
  

Αίηεζε 
ζηήξημεο / 

Πξόζθιεζε / 

ρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά 

  

    

    



πνπ αθνξνύλ ζηελ ππν-

δξάζε  
(ηόρνη πνπ 

εμππεξεηνύληαη / ηόρνη 
Τπν-δξάζεο) * 100 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο     

  

 

 

 

2. Τπνδξάζεηο Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο -Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππό – 

δξάζεο 19.2.2.4 (ζει20)  

Μεηά ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθήο ηεο Τπνδξάζεο, 

πξνζηίζεηαη ηα εμήο θείκελν : 

«Αλ ε αίηεζε ζηήξημεο αθνξά απνθιεηζηηθά ΚΑΓ εκπνξίαο,  λα επηζεκαλζεί 

όηη απηή θαηαηίζεηαη ζηηο αληίζηνηρεο Τπνδξάζεηο πνπ θαιύπηνπλ ηνπο ΚΑΓ 

εκπνξίαο θαη όρη ζηελ Τπνδξάζε 19.2.3.1 » 

 

3. Τπνδξάζεηο Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο - Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.2.6 

- αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ - δηθαηνινγεηηθά Κξηηεξίνπ 

Β9/θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζει. 35) 

Σν θείκελν : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο / Πξόζθιεζε / ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά» 

Δπηπιένλ αιιάδεη ν ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ. 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ην Κξηηήξην Β9/θνπηκόηεηα 

ηεο πξόηαζεο : 

Β9 

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 

ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  12%       

  
πζρέηηζε κε ην ζύλνιν 

ησλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ππν-δξάζε 

Λακβάλεηαη ππόςε 

ε ζθνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο εηδηθνύο ή 
ζηξαηεγηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ 
Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 

  0/100   

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο 

  
  

  
πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/70   

  
πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/30   



  

πζρέηηζε κε πνζνζηό 

κηθξόηεξν ηνπ  30% ησλ 
ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο 

  0   

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 

Β9 

  
  

  
  

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 
ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 
πζρέηηζε κε ην % 

πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 
πνπ αθνξνύλ ζηελ ππν-

δξάζε  

(ηόρνη πνπ 
εμππεξεηνύληαη / ηόρνη 

Τπν-δξάζεο) * 100 

  12%       

Λακβάλεηαη ππόςε ε 
ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 
ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο 

  

0-100 

  

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο / 

Πξόζθιεζε / 
ρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 

  
  

    

    

    

 

4. Τπνδξάζεηο Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο -Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππό – 

δξάζεο 19.2.3.1 (ζει38)  

Μεηά ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθήο ηεο 

Τπνδξάζεο, πξνζηίζεηαη ηα εμήο θείκελν : 

«Αλ ε αίηεζε ζηήξημεο αθνξά κεηαπνίεζε ή/θαη ζπζθεπαζία/ηππνπνίεζε  

θαη εκπνξία, ηόηε ε αίηεζε δύλαηαη λα θαηαηεζεί ζηελ Τπνδξάζε 

19.2.3.1» 

 

5. Τπνδξάζεηο Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο - Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 

19.2.3.1 - αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ - δηθαηνινγεηηθά Κξηηεξίνπ 

Β10/θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζει. 42-43) 

Σν θείκελν : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο / Πξόζθιεζε / ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά» 

Δπηπιένλ αιιάδεη ν ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ. 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ην Κξηηήξην Β9/θνπηκόηεηα 

ηεο πξόηαζεο : 



Β1
0 

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 

ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  5%       

  
πζρέηηζε κε ην ζύλνιν 

ησλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
Λακβάλεηαη ππόςε 
ε ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο εηδηθνύο ή 
ζηξαηεγηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ 
Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 
ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο 

  0/100   

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο 
  

  

  
πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/70   

  
πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηό 
κηθξόηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0   

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

Β1

0 
  

  
  

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 
ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο ) 

πζρέηηζε κε ην % 

πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 
πνπ αθνξνύλ ζηελ ππν-

δξάζε  
(ηόρνη πνπ 

εμππεξεηνύληαη / ηόρνη 

Τπν-δξάζεο) * 100 

  5%       

Λακβάλεηαη ππόςε ε 

ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 
ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο 

  

0-100 

  

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο / 

Πξόζθιεζε / 
ρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 
  

  

    

    

    

 

6. Τπνδξάζεηο Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο - Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 

19.2.3.3 - αμηνιόγεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ - δηθαηνινγεηηθά Κξηηεξίνπ 

Β8/θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο (ζει. 48) 

Σν θείκελν : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Αίηεζε ζηήξημεο / Πξόζθιεζε / ρεηηθά δηθαηνινγεηηθά» 

Δπηπιένλ αιιάδεη ν ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ θξηηεξίνπ. 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ην Κξηηήξην Β8/θνπηκόηεηα 

ηεο πξόηαζεο : 



Β8 

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο  
(Δηδηθνί ή ζηξαηεγηθνί 

ζηόρνη ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε ηελ 
πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

  12%       

  
πζρέηηζε κε ην ζύλνιν 

ησλ ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ππν-δξάζε 
Λακβάλεηαη ππόςε 
ε ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο εηδηθνύο ή 
ζηξαηεγηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ 
Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 
ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο 

  0/100   

  
Αίηεζε 

ζηήξημεο 
  

  

  
πζρέηηζε κε ην 70% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/70   

  
πζρέηηζε κε ην 30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0/30   

  

πζρέηηζε κε πνζνζηό 
κηθξόηεξν ηνπ  30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε 

  0   

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

Β8 

  
  

  
  

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο  

(Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 
ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξόηαζεο ) 

πζρέηηζε κε ην % 

πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 
πνπ αθνξνύλ ζηελ ππν-

δξάζε  
(ηόρνη πνπ 

εμππεξεηνύληαη / ηόρνη 

Τπν-δξάζεο) * 100 

  12%       

Λακβάλεηαη ππόςε ε 

ζθνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο εηδηθνύο ή 

ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 
ηνπ Σνπηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ 
εμππεξεηνύληαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο 

  

0-100 

  

  

Αίηεζε 
ζηήξημεο / 

Πξόζθιεζε / 
ρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 
  

  

    

    

    

 

 

7.  Τπνδξάζεηο Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο -Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Γξάζεο/ ππό 

– δξάζεο 19.2.3.4 (ζει51)  

Μεηά ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθήο ηεο 

Τπνδξάζεο, πξνζηίζεηαη ηα εμήο θείκελν : 

«Αλ ε αίηεζε ζηήξημεο αθνξά απνθιεηζηηθά ΚΑΓ εκπνξίαο,  λα 

επηζεκαλζεί όηη απηή θαηαηίζεηαη ζηηο αληίζηνηρεο Τπνδξάζεηο πνπ 

θαιύπηνπλ ηνπο ΚΑΓ εκπνξίαο θαη όρη ζηελ Τπνδξάζε 19.2.3.1 » 

 

 



8. Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεσλ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο - α/α 19 ηνπ 

Πίλαθα (ζει. 67) 

Σξνπνπνηνύληαη νη ζηήιεο ηνπ πίλαθα πνπ αθνξνύλ ηελ αλάιπζε ηνπ Κξηηεξίνπ 

θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά . 

Σν παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά κε α/α 19 - θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο : 

 

19 

θνπηκόηεηα ηεο 
πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 
ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 
ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

19.2.2.3,  
19.2.2.6, 

19.2.3.1, 
19.2.3.3,   

 

πζρέηηζε κε ην 
ζύλνιν ησλ ζηόρσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ 
ππν-δξάζε 

100 

Αίηεζε 

ζηήξημεο  θαη 
Πξόζθιεζε 

πζρέηηζε κε ην 70% 

ησλ ζηόρσλ πνπ 
αθνξνύλ ζηελ ππν-

δξάζε 

70 

πζρέηηζε κε ην 30% 
ησλ ζηόρσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ ππν-
δξάζε 

30 

πζρέηηζε κε 

πνζνζηό κηθξόηεξν 
ηνπ  30% ησλ 

ζηόρσλ πνπ 
αθνξνύλ ζηελ ππν-

δξάζε 

0 

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

19 

θνπηκόηεηα ηεο 

πξόηαζεο (Δηδηθνί ή 
ζηξαηεγηθνί ζηόρνη 

ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμππεξεηνύληαη κε 
ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο ) 

19.2.2.3,  
19.2.2.6, 

19.2.3.1, 

19.2.3.3,   
 

πζρέηηζε κε ην % 

πνζνζηό ησλ ζηόρσλ 
πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ππν-δξάζε  
(ηόρνη πνπ 

εμππεξεηνύληαη / 
ηόρνη Τπν-δξάζεο) 

* 100 

0-100 

Αίηεζε 
ζηήξημεο / 

Πξόζθιεζε / 
ρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθ
ά 

 

9. Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο – α/α 19 (ζει80) 

Μεηά ηελ πξώηε παξάγξαθν ζηελ αλάιπζε ηνπ Κξηηεξίνπ 19 («Λακβάλεηαη 

ππόςε……. ησλ ζηόρσλ πνπ εμππεξεηνύληαη») πξνζηίζεηαη ε αθόινπζε 

παξάγξαθνο : 

«…..Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ηεο Αίηεζεο ηήξημεο, 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά…..» 

Δπηπιένλ, ζηνλ πίλαθα όπνπ γίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ (ζει 81), ζηελ Τπνδξάζε 

19.2.3.1, πξνζηίζεληαη νη εηδηθνί ζηόρνη 1.6 (Η ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε 



ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εηζάγνπλ ζηελ αγνξά λέα θαηλνηόκα πξντόληα 

ή ππεξεζίεο, κέζσ ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ, αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ θαη πιηθώλ πόξσλ) θαη 2.1 (Η δηαζύλδεζε πξντόλησλ κε ην 

ηνπξηζηηθό πξντόλ) ζηνπο ήδε ππάξρνληεο εηδηθνύο ζηόρνπο. Έηζη, ε 

Τπνδξάζε 19.2.3.1 πιένλ εμππεξεηεί 4 εηδηθνύο ζηόρνπο θαη  ε ζρεηηθή 

θαηαρώξεζε ηνπ πίλαθα γηα απηήλ ηελ Τπνδξάζε αιιάδεη σο εμήο : 

19.2.3.1 Οξηδόληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο , 

εκπνξίαο θαη /ή αλάπηπμεο γεσξγηθώλ 
πξντόλησλ κε απνηέιεζκα γεσξγηθό πξντόλ 

κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

1.2 

1.4 

1.6 
2.1 

 αλάδεημε ελόο δπλακηθνύ αγξνκεηαπνηεηηθνύ 
ηνκέα 

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ 
εμαγσγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ 

επηρεηξήζεσλ  
 πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε 

κεζόδσλ θηιηθώλ πξνο απηό 

 

 

d) ΙΙΙ_4 Σνπηθό Πξόγξακκα CLLDLEADER ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ ΑΔ - 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ (ΙΟΤΝΙΟ 2019) 

 

1. Σν αξρείν «ΙΙΙ_4 - Σνπηθό Πξόγξακκα CLLDLEADER ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ ΑΔ -  - 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ (ΙΟΤΝΙΟ 2019)» ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ 

αληηθαζίζηαηαη από ην αξρείν «ΙΙΙ_4 - Σνπηθό Πξόγξακκα CLLDLEADER 

ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ ΑΔ -  - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ (ΑΤΓΟΤΣΟ 2019)» ην 

νπνίν θαη εκπεξηέρεη όιεο ηηο δηνξζώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη αλσηέξσ. 


