
ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ  

ηηρ 1ηρ Ππόζκληζηρ Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ, για Ππάξειρ Ιδιωηικού 

Υαπακηήπα, ηος Σοπικού Ππογπάμμαηορ CLLD/LEADER ηηρ ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ ΑΕ 

– Αναπηςξιακή Ανώνςμη Εηαιπεία ΟΣΑ. 

 

Με ηελ ππ. αξηζκ. 12/21-06-19 απφθαζε ηεο ΔΓΠ CLLD/LEADER ηεο ΟΣΓ Σξηρσλίδα 

Α.Δ., θαη ζχκθσλα θαη κε ην αξ. πξση.3868/28-5-2019 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΠΑΑ 2014-

2020 – Μνλάδα Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ, κε ην νπνίν δεηνχληαλ ε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ελεξγεία Πξνζθιήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ Τπνδξάζε 19.2.2.6 θαζψο θαη ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ζηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηήξημεο απφ ηνπο δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο, ηξνπνπνηείηαη ε 1ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, γηα Πξάμεηο 

Ιδησηηθνχ Υαξαθηήξα, ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηεο ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ ΑΔ 

– Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ, σο πξνο ηα εμήο: 

 

a) Ι_4 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

1. ηα Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.2.4 - αμηνιφγεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

- αλάιπζε Κξηηεξίνπ Β6/Πξνηεξαηφηεηεο Τπνδξάζεο – Πεξίπησζε γ (ζει. 9) 

 

Σν θείκελν : 

«……γ) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ρεηξνηερλία θαη ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο 

(αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«…..γ) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο 

πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε 

δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 

2. ηα Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 19.2.3.4 - αμηνιφγεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

- αλάιπζε Κξηηεξίνπ Β6.2/Πξνηεξαηφηεηεο Τπνδξάζεο – Πεξίπησζε γ (ζει. 

36) 

 



Σν θείκελν : 

«……γ) Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ρεηξνηερλία θαη ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο 

(αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«…..γ) Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο 

πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε 

δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 

 

 

b) Ι_5 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 

1. ηνλ Πίλαθα Απαηηνχκελσλ Γηθαηνινγεηηθψλ – α/α 17 (ζει 3) 

Σν θείκελν : 

«….17. Γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θαηά πεξίπησζε ηα θάησζη : 

Φνξνινγηθά ζηνηρεία (Έληππα Δ1, Ν, Δ3, Δ5, Δ7, Δ9, Ιζνινγηζκνί ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (651), Δθθαζαξηζηηθά Γ.Ο.Τ., Έλαξμε ΓΟΤ 

/ ΚΑΓ, Βηβιία Β θα Γ θαηεγνξίαο,  βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ 

θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (γηα αγξφηεο), Αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο 

(ΟΓΔ)» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….17. Γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θαηά πεξίπησζε ηα θάησζη : 

Φνξνινγηθά ζηνηρεία (Έληππα Δ1, Ν, Δ3, Δ5, Δ7, Δ9, Ιζνινγηζκνί ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (651), Δθθαζαξηζηηθά Γ.Ο.Τ., Έλαξμε ΓΟΤ 

/ ΚΑΓ, Βηβιία Β θα Γ θαηεγνξίαο,  βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ 

θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (γηα αγξφηεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερληηψλ Κ.Η.Μ.Ο. (φπνπ απαηηείηαη),  Αίηεζε 

εληαίαο ελίζρπζεο (ΟΓΔ) 

Η εγγξαθή ζην ΜΑΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο.» 

 

 



2. ηνλ Πίλαθα Απαηηνχκελσλ Γηθαηνινγεηηθψλ – α/α 29 (ζει 4) 

Σν θείκελν : 

«….29. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ) (εθφζνλ αθνξά ηνλ ππνςήθην)» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….29. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ) (εθφζνλ αθνξά ηνλ ππνςήθην) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ 

εγγεγξακκέλσλ ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερληηψλ Κ.Η.Μ.Ο. 

(φπνπ απαηηείηαη). 

Η εγγξαθή ζην ΜΑΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο.» 

 

 

c) Ι_15 ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. Άξζξν 7 (Γηαδηθαζίεο ππνβνιήο αίηεζεο ζηήξημεο) – (ζει. 31) 

Σν θείκελν : 

«….Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο ζην ΠΚΔ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ 06/ 

05/2019 ψξα 13:00 έσο 05/08/2019 θαη ψξα 15:00.» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο ζην ΠΚΔ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ 06/ 

05/2019 ψξα 13:00 έσο 31/10/2019 θαη ψξα 15:00.» 

 

 

d) Ι_16 Οδηγόρ Επιλεξιμόηηηαρ Επιλογήρ 

 

1. Τπνδξάζεηο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνδξάζεο 

19.2.2.4 (ζει 21) 

Σν θείκελν : 

«….• Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο 

(αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα) θαζψο 

θαη ηελ ρεηξνηερλία.» 



Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….• Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο 

(αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 

2. Τπνδξάζεηο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 

19.2.2.4 - αμηνιφγεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ - αλάιπζε Κξηηεξίνπ 

Β6/Πξνηεξαηφηεηεο Τπνδξάζεο – Πεξίπησζε γ (ζει. 24-25) 

Σν θείκελν : 

 «……γ) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ρεηξνηερλία θαη ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο 

(αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«…..γ) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή 

πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 

3. Τπνδξάζεηο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνδξάζεο 

19.2.2.6 (ζει 31) 

Σν θείκελν : 

«……Πεξηιακβάλεη (ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο) γηα επελδχζεηο: 

Α) Οηθνηερλίαο ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 4912/120862/15(ΦΔΚ 2468/Β), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ 345/23924/17(ΦΔΚ 866/Β) πνπ πεξηιακβάλεη  

ηξφθηκα ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηε κεηαπνίεζε, κηθξήο θιίκαθαο, 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο, απφ ηνλ επαγγεικαηία 

αγξφηε, ζηε κνλάδα ηξνθίκσλ νηθνηερληθήο παξαζθεπήο, ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα άκεζε δηάζεζε ζηνλ θαηαλαισηή.» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Πεξηιακβάλεη (ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο) γηα επελδχζεηο: 

Α) Οηθνηερλίαο πνπ πεξηιακβάλεη  ηξφθηκα ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηε 

κεηαπνίεζε, κηθξήο θιίκαθαο, αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απφ ηνλ επαγγεικαηία 



αγξφηε, ζηε κνλάδα ηξνθίκσλ νηθνηερληθήο παξαζθεπήο, ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα άκεζε δηάζεζε ζηνλ θαηαλαισηή.» 

 

4. Τπνδξάζεηο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – Γηθαηνρνη Τπνδξάζεο 19.2.2.6 (ζει 

32) 

Σν θείκελν : 

«……Πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο έσο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ 

ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

Οηθνηερλία:Φπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη επαγγεικαηίεο αγξφηεο, φπσο απηνί 

νξίδνληαη θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην λ. 3874/2010, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο..» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«……Πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο έσο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ 

ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

Οηθνηερλία: Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ Μ.Α.Α.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ 

αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Οηθνηερληηψλ Κ.Η.Μ.Ο.). 

Η εγγξαθή ζην ΜΑΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο.» 

 

5. Τπνδξάζεηο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνδξάζεο 

19.2.3.4 (ζει 52) 

Σν θείκελν : 

«….•Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο θαη 

κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο 

θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, 

γιπθίζκαηα) θαζψο θαη ηελ ρεηξνηερλία.» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….•Ίδξπζε /επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο θαη 

κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο 



θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, 

γιπθίζκαηα).» 

 

6. Τπνδξάζεηο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεο 

19.2.3.4 - αμηνιφγεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ - αλάιπζε Κξηηεξίνπ 

Β6.2/Πξνηεξαηφηεηεο Τπνδξάζεο – Πεξίπησζε γ (ζει. 57) 

Σν θείκελν : 

«….γ) Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ρεηξνηερλία θαη ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο 

(αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα).» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….γ) Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξνεηδή 

πξντφληα είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα).» 

 

7. Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεσλ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – α/α 6 ηνπ Πίλαθα 

– Σειεπηαία ζηήιε Γηθαηνινγεηηθψλ (ζει. 65) 

Σν θείκελν : 

«….Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ), Δ1 & Δθθαζαξηζηηθφ, θαηαζηαηηθφ εηαηξηθνχ 

ζρήκαηνο θαη Δ3 (γηα λνκηθά πξφζσπα)» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ 

αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Οηθνηερληηψλ Κ.Η.Μ.Ο. (φπνπ απαηηείηαη), Δ1 & Δθθαζαξηζηηθφ, θαηαζηαηηθφ 

εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη Δ3 (γηα λνκηθά πξφζσπα)» 

 

8. Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεσλ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – α/α 20 ηνπ Πίλαθα 

– Πξνηεξαηφηεηα Τπνδξάζεο 19.2.2.4 – 2ε ηήιε πεξηγξαθήο θξηηεξίνπ 

(ζει. 70) 

Σν θείκελν : 



«….γ) Δπέθηαζε/ εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ,κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ρεηξνηερλία θαη ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο 

(αξηνπνηεία, αιεπξψδε πξντφληα, είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….γ) Δπέθηαζε/ εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ,κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξψδε 

πξντφληα, είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 

9. Κξηηήξηα Δπηινγήο Τπνδξάζεσλ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο – α/α 20 ηνπ Πίλαθα 

– Πξνηεξαηφηεηα Τπνδξάζεο 19.2.3.4 – 2ε ηήιε πεξηγξαθήο θξηηεξίνπ 

(ζει. 72) 

Σν θείκελν : 

«….γ) Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο  θαη 

κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο 

θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξψδε πξντφληα, είδε δαραξνπιαζηηθήο, 

γιπθίζκαηα) θαζψο θαη ηελ ρεηξνηερλία.» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….γ) Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαζψο  θαη 

κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο 

θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξψδε πξντφληα, είδε δαραξνπιαζηηθήο, 

γιπθίζκαηα)» 

 

10. Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο – α/α 6 (ζει76) 

Σν θείκελν : 

«….Σα αλσηέξσ ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ πξνζθφκηζε: 

• Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ)» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….Σα αλσηέξσ ηεθκεξηψλνληαη απφ ηελ πξνζθφκηζε: 



• Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ 

αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Οηθνηερληηψλ Κ.Η.Μ.Ο. (φπνπ απαηηείηαη). 

Η εγγξαθή ζην ΜΑΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο» 

 

11. Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο – α/α 20 – γηα ηελ 

Τπνδξάζε 19.2.2.4 (ζει84) 

Σν θείκελν : 

«….γ) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξψδε 

πξντφληα, είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα) θαζψο θαη ηελ ρεηξνηερλία. 

ζηελ ρεηξνηερλία θαη ζηελ πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε πξντφλησλ).» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«….γ) Δπέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη κνλάδσλ 

παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξψδε 

πξντφληα, είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 

12. Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο – α/α 20 – γηα ηελ 

Τπνδξάζε 19.2.3.4 (ζει84) 

Σν θείκελν : 

«….γ) Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη  

κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ρεηξνηερλία θαη ζηελ πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε πξντφλησλ» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 «….γ) Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ ρεηξνηερλίαο θαη  

κνλάδσλ παξαγσγήο εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επελδχζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο θάησζη θιάδνπο (αξηνπνηεία, αιεπξψδε 

πξντφληα, είδε δαραξνπιαζηηθήο, γιπθίζκαηα)» 

 



13. Πίλαθαο απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ –α/α 17 (ζει89)  

Σν θείκελν : 

«17.Γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θαηά πεξίπησζε ηα θάησζη : 

Φνξνινγηθά ζηνηρεία (Έληππα Δ1, Ν, Δ3, Δ5, Δ7, Δ9, Ιζνινγηζκνί ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (651), Δθθαζαξηζηηθά Γ.Ο.Τ., Έλαξμε ΓΟΤ 

/ ΚΑΓ, Βηβιία Β θα Γ θαηεγνξίαο,  βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ 

θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (γηα αγξφηεο), Αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο 

(ΟΓΔ) 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 «17.Γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θαηά πεξίπησζε ηα θάησζη : 

Φνξνινγηθά ζηνηρεία (Έληππα Δ1, Ν, Δ3, Δ5, Δ7, Δ9, Ιζνινγηζκνί ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (651), Δθθαζαξηζηηθά Γ.Ο.Τ., Έλαξμε ΓΟΤ 

/ ΚΑΓ, Βηβιία Β θα Γ θαηεγνξίαο,  βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ 

θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (γηα αγξφηεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερληηψλ Κ.Η.Μ.Ο. (φπνπ απαηηείηαη),  Αίηεζε 

εληαίαο ελίζρπζεο (ΟΓΔ) 

Η εγγξαθή ζην ΜΑΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο.» 

 

14. Πίλαθαο απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ –α/α 24 (ζει90)  

Σν θείκελν : 

«Γεληθφηεξα βι. αλάιπζε Κξηηεξίνπ Δπηινγήο 21 (ζει.109 παξφληνο 

ηεχρνπο)» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 «Γεληθφηεξα βι. αλάιπζε Κξηηεξίνπ Δπηινγήο 22 (ζει.84 παξφληνο 

ηεχρνπο)» 

 

15. Πίλαθαο απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ –α/α 29 (ζει90)  

Σν θείκελν : 

«29. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ) (εθφζνλ αθνξά ηνλ ππνςήθην)» 

Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 «29. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ) (εθφζνλ αθνξά ηνλ ππνςήθην) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ 



εγγεγξακκέλσλ ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερληηψλ Κ.Η.Μ.Ο. 

(φπνπ απαηηείηαη). 

Η εγγξαθή ζην ΜΑΑΔ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, αιιά ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πξάμεο.» 

 

 

 

e) ΙΙΙ_3 Θεζμικο πλαίζιο 

 

1. Πξνζηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ (Θεζκηθφ πιαίζην), ην αξρείν «3.13 

Ν.4235/2014» πνπ αθνξά ηελ Τπνδξάζε 19.2.2.6 .  

 

2. Πξνζηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ (Θεζκηθφ πιαίζην), ην αξρείν «3.2α 1ε 

Σξνπνπνίεζε ΚΤΑ Αγξνηνπξηζκνχ».  

 

 

f) ΙΙΙ_4 Σοπικό Ππόγπαμμα CLLDLEADER ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ ΑΕ -  - 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΗ (ΙΟΤΝΙΟ 2019) 

 

1. Σν αξρείν «ΙΙΙ_4 - Σνπηθφ Πξφγξακκα CLLDLEADER ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ ΑΔ -  - 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ (ΑΠΡΙΛΙΟ 2019)» ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αξρείν «ΙΙΙ_4 - Σνπηθφ Πξφγξακκα CLLDLEADER 

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

νπνίν θαη εκπεξηέρεη φιεο ηηο δηνξζψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη αλσηέξσ θαη 

νη νπνίεο δεηνχληαλ λα γίλνπλ βάζεη ηνπ κε αξ. πξση. 3868/28-5-19 

εγγξάθνπ ηνπ ΤΠΑΑΣ. 

 

 


