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Περίληψη 1ης Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού 

Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος Χίου, Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού ΧΙΟΥ «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα 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. 

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το 

σύνολο του Νομού Χίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που 

διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 

3.145.00,00€. 

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε 

ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ) (€) 

19.2.2 19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

75% 

353.000,00  

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

470.666,67 

19.2.2 19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον 

τομέα του τουρισμού με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

65% 

 

650.000,00 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(de minimmis). 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός 

επιχειρήσεων οι οποίες 

στεγάζονται εντός παραδοσιακών ή 

διατηρητέων κτιρίων. Η δράση 

αφορά ολόκληρη την περιοχή 

παρέμβασης. Για τα καταλύματα 

από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη περιοχή 

είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου. 

Δεν επιτρέπεται η 

ίδρυση/Εκσυγχρονισμός Κύριων 

Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Για 

ίδρυση/εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη 

περιοχή είναι ολόκληρη η 

Περιφερειακή Ενότητα Χίου, εκτός 

της Δ.Ε. Χίου. 

1.000.000,00 
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19.2.2 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. 

65% 

350.000,00 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(de minimmis). 

Η δράση  αναφέρεται σε όσους  

είναι μικρότεροι των 35 ετών. Στον 

τομέα του εμπορίου ενισχύονται 

αποκλειστικά οι επενδύσεις που 

αφορούν την εμπορία αγροτικών  

προϊόντων. 

1.000.000,00 

19.2.3 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. 

75% 

550.000,00 

Μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. 

733.333,33 

19.2.3 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

65% 

600.000,00 

Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, που 

λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 

διανομή κερδών. 

Η δράση αφορά ολόκληρη την 

περιοχή παρέμβασης. Για τα 

καταλύματα από την ΔΕ Χίου 

επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο 

οικισμός του Κάμπου. Δεν 

επιτρέπεται η 

ίδρυση/Εκσυγχρονισμός Κύριων 

Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Για 

ίδρυση/εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη 

περιοχή είναι ολόκληρη η 

Περιφερειακή Ενότητα Χίου, εκτός 

της Δ.Ε. Χίου.   

923.076,92 

55% 

600.000,00 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 

Η δράση αφορά ολόκληρη την 

περιοχή παρέμβασης. Για τα 

καταλύματα από την ΔΕ Χίου 

επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο 

οικισμός του Κάμπου. Δεν 

επιτρέπεται η 

ίδρυση/Εκσυγχρονισμός Κύριων 

Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Για 

ίδρυση/εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων εστίασης επιλέξιμη 

περιοχή είναι ολόκληρη η 

Περιφερειακή Ενότητα Χίου, εκτός 

της Δ.Ε. Χίου.   

1.090.909,09 

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. 

65% 

300.000,00 Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, που 

λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 

διανομή κερδών. 461.538,46 

55% 

300.000,00 

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

545.454,55 

19.2.3 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων παροχής 
65% 300.000,00 Μη εισηγμένες Μικρές & πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, που 
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υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, 

κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

461.538,46 
λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 

διανομή κερδών. 

55% 

300.000,00  

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις . 

545.454,55 

19.2.7 19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για διοργάνωση 

κοινών μεθόδων εργασίας και 

την κοινή χρήση εγκαταστάσεων 

και πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών, που 

συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό. 

65% 

42.000,00 
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(de minimmis). 

Δεν είναι επιλέξιμη  ίδρυση και 

λειτουργία  ΕΣΚ. 
64.615,38 

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποδράσεις ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.  

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν 

μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που 

υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό 

προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί 

στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας 

τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

Υποδράση 19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:  

Α. ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών 

καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016 οι οποίες στεγάζονται σε παραδοσιακά 

ή διατηρητέα κτίρια. Ο εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακούς 

οικισμούς περιλαμβάνεται στην υποδράση. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/εκσυγχρονισμός κύριων 

Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός καταλυμάτων αφορά ολόκληρη την περιοχή 

παρέμβασης. Από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου. 

Β. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/ εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και 

αναψυχής εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών 

τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και παραδοσιακής 

ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την 

ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Η 

ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, εκτός από τη 

Δ.Ε Χίου. 

Γ. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ 
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για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του 

τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια. 

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. 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και 

ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών 

διατροφής μετά την α μεταποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες 

τροφίμων, για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Στον 

τομέα του εμπορίου ενισχύονται αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την εμπορία αγροτικών 

προϊόντων. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

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. 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν τη 

μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της 

Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν 

ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με 

στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον 

καταναλωτή. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:  

Α. ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών 

καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016. Δεν επιτρέπεται η 

ίδρυση/εκσυγχρονισμός κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός καταλυμάτων 

αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. Από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του 

Κάμπου. 

Β. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και 

αναψυχής, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της 

προστιθέμενης αξίας προϊόντων και παραδοσιακής  ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του 

αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος 

των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης αφορά 

ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, εκτός από τη Δ.Ε Χίου. 

Γ. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ 

για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του 

τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. 
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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 του τοπικής στρατηγικής. 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και 

ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών 

διατροφής μετά την α μεταποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες 

τροφίμων, για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. 

Αναφορικά με τον τομέα του εμπορίου είναι επιλέξιμες πράξεις ίδρυσης ή και εκσυγχρονισμού 

επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται μονάχα στην πώληση τοπικών προϊόντων ή πώληση 

αγροτικών προϊόντων πχ. Ζωοτροφές. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

Υποδράση 19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  

με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής. 

Η παρούσα δράση αφορά την ίδρυση, δημιουργία νέων ή/και ανάπτυξη εκσυγχρονισμού υφιστάμενων 

επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα, επιχειρήσεις – δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιών, που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και τον αγροτικό – νησιωτικό πληθυσμό. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: παιδικοί σταθμοί, αθλητικές δραστηριότητες  κ.α. Αφορά 

ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

Υποδράση 19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 

εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την 

εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. 

Η παρούσα δράση αφορά στην στήριξη των δικτύων (cluster) με δυνατότητα ενίσχυσης ενεργειών 

δικτύωσης - συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Το δίκτυο που θα δημιουργηθεί 

θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη. Σκοπός της δράσης είναι η από κοινού αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που έχουν σχέση με διάφορους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

καθώς και η επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις / μέλη να 

διεισδύσουν σε νέες αγορές πέρα από αυτές που τους επιτρέπει η δική τους μέχρι τώρα δράση και 

ικανότητα και η ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 

Δικαιούχοι για όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΕΤΑΧ – 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. 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 το/ την  δυνητικό/ή δικαιούχο. 

Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα 

εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της 

διαβιβάζονται οι κωδικοί  πρόσβασης του. Απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή του/της  είναι το ΑΦΜ.  

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από  21/05/2019 και 

ώρα 13.00 έως 30/08/2019 και ώρα 15.00.  

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός 10 ημερολογιακών 

ημερών να υποβάλλουν στην ΟΤΔ ΕΤΑΧ. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη διεύθυνση 

Ροδοκανάκη 7, 2ος όροφος, ΤΚ 82131, στη Χίο, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως 
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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 στο Κεφάλαιο 1 & 4 στο Παράρτημα ΙΙ  

Έντυπο ΙΙ_2,  «Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία 

δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την 

παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ.- ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ. Η ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.  

Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη 

σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της 

εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της  

εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.  

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο ΠΣΚΕ ή μη εμπρόθεσμης 

προσκόμισης του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.                            

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των 

αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι Καρράς Ιωάννης,  Μιτσός Δημήτρης, 

Τέττερης Μιχάλης και Κοντούδη Κυριακή, e-mail: info@leaderchios.gr , τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2271043510.   

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 , στη σελίδα www.espa.gr ή στην 

ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΕΤΑΧ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ http://www.leaderchios.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, είτε μέσω 

του διαδικτύου.  

  

  

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ 

Αμύγδαλος Ιάκωβος 

 


