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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

τθσ Ομάδασ Σοπικισ Δράςθσ (Ο.Σ.Δ.) 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ των εταιρειών  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΤΒΟΙΑ Α.Ε. και 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Α.Α.Ε. - ΟΣΑ» 

Στα πλαίςια του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ «Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικών 

Κοινοτιτων, (ΣΑΠΣοΚ), LEADER/CLLD ςτθν περιοχι ΝΟΣΙΑ ΕΤΒΟΙΑ και ΚΤΡΟΤ», και 

ειδικότερα του ΜΕΣΡΟΤ 19: «Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτιτων» 

(ΣΑΠΣοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 - ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2:  «τιριξθ για τθν υλοποίθςθ πράξεων 

ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ», καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψιφιοι 

δικαιοφχοι) να υποβάλλουν τισ προτάςεισ τουσ για ζργα ιδιωτικοφ χαρακτιρα.  

Οι δράςεισ εφαρμόηονται ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του προγράμματοσ που 

αποτελείται από τουσ Διμουσ Κφμθσ – Αλιβερίου, Καρφςτου και Σκφρου, ενϊ με τθν 

παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προκθρφςςεται, για τθν ζνταξθ πράξεων, 

ποςό Δθμόςιασ Δαπάνθσ (Εκνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ) το οποίο ανζρχεται ενδεικτικά ςε 

1.670.000,00€ και κατανζμεται ςτισ  ακόλουκεσ υποδράςεισ:  

ΚΩΔΙΚΟ 
ΔΡΑΗ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟ-
ΔΡΑΗ 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ-ΔΡΑΗ 
ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 
ΠΟΟΤΟ 
ΕΝΙΧΤΗ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ 

19.2.2 

Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και  
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ ςε 

εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ 
ι δικαιοφχουσ 

 

19.2.2.2 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτθν μεταποίθςθ, 

εμπορία και/ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα μθ γεωργικό 

προϊόν για τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

 

 

200.000,00€ 

40% (Νότια 
Εφβοια)  

Ρολφ μικρζσ και μικρζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν 
ζννοια τθσ ςφςταςθσ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ [Καν. (ΕΕ) 

1407/2013] 
75% (Σκφροσ)   

19.2.2.3 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτον τομζα του 

τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

370.000,00€ 65% 

Ρολφ μικρζσ και μικρζσ 
επιχειριςεισ (ςφμφωνα 

με τθν ςφςταςθ 
2003/361/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ) 
*Υφιςτάμενεσ 

επιχειριςεισ+ /[Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013+ 

19.2.2.4 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά 
τθν 1

θ
 μεταποίθςθ, και 

του εμπορίου με ςκοπό 

100.000,00€ 65% 

Ρολφ μικρζσ και μικρζσ 
επιχειριςεισ (ςφμφωνα 

με τθν ςφςταςθ 
2003/361/ΕΚ τθσ 

Επιτροπισ) 
*Υφιςτάμενεσ 
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τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ 

επιχειριςεισ+ / [Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013+ 

19.2.3 

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν 
ανάπτυξθ /  βελτίωςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι 
εφαρμογισ 

19.2.3.1 

Οριηόντια εφαρμογι 
μεταποίθςθσ, εμπορίασ 

και/ι ανάπτυξθσ 
γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα γεωργικό 
προϊόν με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςτόχων 
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 

400.000,00 € 

40% (Νότια 
Εφβοια 

Ρολφ μικρζσ και μικρζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν 
ζννοια τθσ ςφςταςθσ 

2003/361/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ [Καν. (ΕΕ) 

1305/2014, Ραράρτθμα 
ΙΙ+ 

75% (Σκφροσ)  

19.2.3.3 

Οριηόντια εφαρμογι 
ενίςχυςθσ επενδφςεων 

ςτον τομζα του 
τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων 
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

480.000,00 € 

65% 

Μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ 
και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ που 
λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ 
χωρίσ διανομι κερδϊν 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
651/2014, άρκρο 22+ 

45% 

Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

μικρζσ και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14+ 

 

19.2.3.4 

Οριηόντια εφαρμογι 
ενίςχυςθσ επενδφςεων 

ςτουσ τομείσ τθσ 
βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά 
τθν 1

θ
 μεταποίθςθ, και 

του εμπορίου με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

70.000,00 € 

65% 

Μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ 
και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ που 
λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ 
χωρίσ διανομι κερδϊν 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
651/2014, άρκρο 22+ 

45% 

Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

μικρζσ και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14+ 

19.2.3.5 

Οριηόντια εφαρμογι 
ενίςχυςθσ επενδφςεων 
παροχισ υπθρεςιϊν για 

τθν εξυπθρζτθςθ του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ 

(παιδικοί ςτακμοί, χϊροι 
ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά 

κζντρα, κλπ) με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

50.000,00 € 

65% 

Μθ ειςθγμζνεσ μικρζσ 
και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ που 
λειτουργοφν ζωσ 5 ζτθ 
χωρίσ διανομι κερδϊν 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 
651/2014, άρκρο 22+ 

45% 

Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

μικρζσ και πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ 

*Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

651/2014, άρκρο 14+ 

   ΤΝΟΛΟ 1.670.000,00   

 

Αναλυτικότερα και ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο Τοπικό Ρρόγραμμα, οι υποδράςεισ 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξισ: 
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19.2.2.2: Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικών 

προϊόντων με αποτζλεςμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικών ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ 

Με τθν υποδράςθ ενιςχφονται τα επενδυτικά ςχζδια από επιχειριςεισ οι οποίεσ 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με 

αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν εκτόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Συνκικθσ). 

Επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ είναι οι επενδφςεισ για ίδρυςθ, εκςυγχρονιςμό με ι χωρίσ 

μετεγκατάςταςθ μονάδασ ςτουσ εξισ κλάδουσ:  

 Επεξεργαςία καπνοφ για παραγωγι ποφρων ι ςιγαρίλοσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Ζυκοποιία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ , πρόπολθ , βαςιλικόσ πολτόσ και λοιπά 

προϊόντα)                                                                                                                                                                                                                               

 Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ 

προζλευςθσ                                                                                                                                                                                                                               

 Μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων 

κοςμετολογίασ και διατροφισ                                                                                                                                                                                                                      

  Μονάδεσ παραγωγισ , εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν                                                                                                                                                                                                                                                  

 Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Μονάδεσ αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομθχανικϊν ειδϊν 

διατροφισ                                                                                                                                                                                                                                     

 Μονάδεσ επεξεργαςίασ βάμβακοσ και λοιπϊν κλωςτικϊν ινϊν (όπωσ κλωςτικι 

κάνναβθσ , λινάρι) από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοινικισ προζλευςθσ 

 

19.2.2.3: Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 

ειδικών ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Με τθν υποδράςθ ενιςχφεται ο εκςυγχρονιςμόσ και θ επζκταςθ επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ διανυκτζρευςθσ, τθσ εςτίαςθσ και των εναλλακτικών 

μορφών τουριςμοφ.  

Επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ επενδφςεισ είναι οι εξισ: 

 Εκςυγχρονιςμόσ με δυνατότθτα επζκταςθσ όλων των κατθγοριϊν καταλυμάτων υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ το κατάλυμα εντάςςεται 

ςε κάποια από τισ λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ 

2896/2-12-2016(ΦΕΚ 3885/Β/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Εκςυγχρονιςμόσ με δυνατότθτα επζκταςθσ χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ (π.χ 

ταβζρνεσ , αναψυκτιρια , ψθςταριζσ κλπ.)                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα επζκταςθσ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για 

τθν εξυπθρζτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ , χϊροι γευςιγνωςίασ , γραφεία 

διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ ξεναγιςεων , πεηοποριϊν κλπ. 

19.2.2.4: Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ 

ειδών μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικών 

ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 
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Με τθν υποδράςθ ενιςχφονται επενδυτικά ςχζδια εκςυγχρονιςμοφ επιχειριςεων 

(περιλαμβανομζνθσ επζκταςθσ ι μετεγκατάςταςθσ) που δραςτθριοποιοφνται ςε 

οποιοδιποτε από τα ακόλουκα πεδία: 

 Μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων (ενδεικτικά 

δραςτθριότθτεσ επεξεργαςίασ και παραγωγισ μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν 

(μάρμαρο/πζτρα), επεξεργαςίασ ξφλου και προϊόντων ξφλου,  κλπ 

 Δραςτθριότθτεσ παραςκευισ και εμπορίασ επεξεργαςμζνων τροφίμων που 

καλφπτουν ανάγκεσ εςτίαςθσ και λιανικισ πϊλθςθσ. (ενδεικτικά παραςκευι 

αρτοςκευαςμάτων, προϊόντων ηαχαροπλαςτικισ, ζτοιμων γευμάτων κλπ)  

 Δραςτθριότθτεσ εμπορίου ςε τοπικι κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία, καταςτιματα 

εμπορίασ τροφίμων, καταςτιματα εμπορίασ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ κλπ) 

 

19.2.3.1: Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικών 

προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 

τοπικισ ςτρατθγικισ 

Στο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ ενιςχφονται επενδφςεισ ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ, με ι 

χωρίσ μετεγκατάςταςθ, μονάδασ όπωσ και επενδφςεισ ςυγχϊνευςθσ μονάδων ςτουσ 

ακόλουκουσ κλάδουσ ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

Τα επενδυτικά ςχζδια μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε οποιονδιποτε κλάδο 

μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων των οποίων το αποτζλεςμα παραμζνει γεωργικό 

προϊόν. Ενδεικτικά ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ περιλαμβάνονται:  

 Κρζασ – πουλερικά – κουνζλια (όπωσ ςφαγεία βοοειδϊν, χοιρινϊν, αιγοπροβάτων, 

πτθνοςφαγεία, παραγωγι κρεατοςκευαςμάτων και προϊόντων με βάςθ το κρζασ, 

μονάδεσ αλλαντικϊν, μονάδεσ δθμιουργίασ ηωικϊν υποπροϊόντων)  

 Γάλα (όπωσ επεξεργαςία γάλακτοσ, παραγωγι προϊόντων γάλακτοσ, τυρί, γιαοφρτθ) 

 Αυγά (όπωσ τυποποίθςθ ςυςκευαςία αυγϊν, παραγωγι νζων προϊόντων) 

 Διάφορα Ζϊα (όπωσ Μζλι κλπ) 

 Ζωοτροφζσ (όπωσ παραγωγι μιγμάτων ηωοτροφϊν για οικόςιτα και γουνοφόρα 

ηϊα) 

 Δθμθτριακά (όπωσ παραγωγι αλεφρων, ξιρανςθ δθμθτριακϊν) 

 Ελαιοφχα Ρροϊόντα (εξαιροφνται οι ιδρφςεισ ελαιοτριβείων) 

 Οίνοσ 

 Οπωροκθπευτικά 

 Πςπρια  

 Άνκθ (όπωσ τυποποίθςθ και εμπορία ανκζων) 

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

 Σπόροι & Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό 

 Ξφδι (π.χ. παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ 

φλεσ) 

 

19.2.3.3: Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικών 

προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων 

τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 
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Με τθν υποδράςθ ενιςχφεται θ ίδρυςθ, ο εκςυγχρονιςμόσ και θ επζκταςθ επιχειριςεων 

που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ διανυκτζρευςθσ, τθσ εςτίαςθσ και των 

εναλλακτικών μορφών τουριςμοφ.  

Ειδικότερα ενιςχφονται:  

 Επενδφςεισ για τθν ίδρυςθ νζων υποδομϊν φιλοξενίασ που εντάςςονται ςτισ 

λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων όπωσ ορίηονται 

ςτθν ΚΥΑ 2986/2-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016)  

 Επενδφςεισ για τον εκςυγχρονιςμό ι επζκταςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων που 

εντάςςονται ςτισ λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων 

όπωσ ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 2986/2-12-2016  

 Επενδφςεισ που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ ι ςτο εκςυγχρονιςμό με δυνατότθτα 

επζκταςθσ χϊρων εςτίαςθσ.  

 Επενδφςεισ ίδρυςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ με δυνατότθτα επζκταςθσ επιχειριςεων 

παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, χϊροι 

γευςιγνωςίασ, εκκετιρια προϊόντων, γραφεία διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ 

ξεναγιςεων, πεηοποριϊν, κλπ. 

 

19.2.3.4: Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,  

χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδών μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ ειδικών ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Με τθν υποδράςθ ενιςχφονται επενδυτικά ςχζδια που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ, 

εκςυγχρονιςμό, επζκταςθ, μετεγκατάςταςθ, κλπ επιχειριςεων που αναπτφςςουν 

δραςτθριότθτα ςτα εξισ πεδία:  

 Μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων (ενδεικτικά 

δραςτθριότθτεσ επεξεργαςίασ μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν (μάρμαρο/πζτρα, 

κεραμοποιία κ.α), επεξεργαςίασ και παραγωγισ μετάλλων, ξφλου και προϊόντων 

ξφλου, καταςκευισ επίπλων, καταςκευισ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ,, παραγωγισ 

ενδυμάτων, καταςκευι μθχανθμάτων, επεξεργαςία αποβλιτων κλπ 

 Δραςτθριότθτεσ παραςκευισ και εμπορίασ επεξεργαςμζνων τροφίμων που 

καλφπτουν ανάγκεσ εςτίαςθσ και λιανικισ πϊλθςθσ  (ενδεικτικά παραςκευι 

αρτοςκευαςμάτων, προϊόντων ηαχαροπλαςτικισ, ζτοιμων γευμάτων κλπ)  

 Δραςτθριότθτεσ εμπορίου ςε τοπικι κλίμακα (π.χ. παντοπωλεία, καταςτιματα 

εμπορίασ τροφίμων, καταςτιματα εμπορίασ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ κλπ) 

 

19.2.3.5: Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιών για τθν 

εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χώροι ακλθτιςμοφ, 

πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Η υποδράςθ εξυπθρετεί τον κεντρικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ που αφορά ςτθν τόνωςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ  ενκαρρφνοντασ τθν διαφοροποίθςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ.  

Η ςτιριξθ παρζχεται για επενδφςεισ ςτα εξισ ενδεικτικά πεδία επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ: 
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 Υπθρεςίεσ φροντίδασ/πρόνοιασ ειδικϊν κατθγοριϊν του τοπικοφ πλθκυςμοφ (π.χ. 

βρεφονθπιακοί-παιδικοί ςτακμοί, γθροκομεία κλπ)  

 Υπθρεςίεσ επιςκευισ-ςυντιρθςθσ (αυτοκινιτων, θλεκτρικϊν/θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν κλπ)  

 Υπθρεςίεσ διαςκζδαςθσ/αναψυχισ/ακλθτιςμοφ (π.χ. κινθματογράφοι, 

γυμναςτιρια, χϊροι-γιπεδα άκλθςθσ, καφενεία/καφετζριεσ, κ.α)  

 Υπθρεςίεσ υγείασ & προςωπικισ φροντίδασ (π.χ. οπτικοί, φυςικοκεραπευτζσ, 

νοςθλευτζσ, κουρεία/κομμωτιρια)  

 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ (π.χ. κζντρα ξζνων γλωςςϊν)  

 Υπθρεςίεσ επιςτθμόνων (νομικοί, λογιςτζσ, κτθνίατροι, διαιτολόγοι, γεωπόνοι, 

μθχανικοί, επιςτιμονεσ πλθροφορικισ κ.α)  

 Λοιπζσ υπθρεςίεσ (π.χ. ταχυμεταφοράσ, τροφοδοςίασ καταςτθμάτων/εκδθλϊςεων 

κλπ)  

Η ςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ των ωσ άνω επενδφςεων παρζχεται για ίδρυςθ ι 

εκςυγχρονιςμοφσ επιχειριςεων με δυνατότθτα επζκταςθσ κακϊσ και για μετεγκατάςταςθ 

επιχειριςεων με παράλλθλο εκςυγχρονιςμό. 

 

Δικαιοφχοι για όλεσ τισ υποδράςεισ μποροφν να είναι πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ 

κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Η αίτθςθ ςτιριξθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο ΡΣΚΕ και ςε φυςικό φάκελο ςτθν ΟΤΔ. Η 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) (https://www.ependyseis.gr/) 

και προχποκζτει να ζχει προθγθκεί διαδικαςία απόκτθςθσ προςωπικϊν κωδικϊν 

πρόςβαςθσ από τον/τθν δυνθτικό δικαιοφχο. 

Ημερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προτάςεων: 28/05/2019 και ώρα 13:00 

Ημερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ: 08/08/2019 και ώρα 15:00 

Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο ΡΣΚΕ, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν, εντόσ 

προκεςμίασ 5 εργάςιμων θμερών και ζωσ ώρα 14.00, να αποςτείλουν ςτθν ΟΤΔ 

αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ μαηί με φυςικό 

φάκελο ο οποίοσ κα περιζχει όλα τα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ, όπωσ αυτά 

περιλαμβάνονται ςτα Κεφάλαια 1 και 4 του Ραραρτιματοσ ΙΙ_2 «Οδθγόσ Επιλεξιμότθτασ – 

Επιλογισ», ςτιλθ «Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ» τα οποία δφναται να εκπλθρϊνουν τα 

κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Ο φυςικόσ φάκελοσ κα παραδίδεται ςτο υποκατάςτθμα τθσ ΟΤΔ «Κοινοπραξία των 

εταιρειϊν Αναπτυξιακι Ευβοίασ ΑΕ – Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ ΑΑΕ - ΟΤΑ» 

που βρίςκεται ςτο Δθμαρχιακό κατάςτθμα Κριεηϊν τθσ Δ.Ε. Δυςτίων του Διμου Κφμθσ 

Αλιβερίου (Τθλ. επικοινωνίασ 22230 51002), όπου κα πρωτοκολλείται κατά τθν παραλαβι 

του,  ωσ ειςερχόμενο, ςτο πρωτόκολλο τθσ ΟΤΔ. 

Σε περίπτωςθ αποςτολισ με ΕΛΤΑ – «ςυςτθμζνθ αποςτολι», ωσ θμερομθνία υποβολισ 

κεωρείται θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθ ςφραγίδα αποςτολισ ταχυδρομείου  ι ςτο 

παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ, θ οποία κα πρζπει να είναι 

https://www.ependyseis.gr/
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ευδιάκριτθ. Η απόδειξθ αποςτολισ των ΕΛΤΑ ι τθσ  εταιρείασ ταχυμεταφοράσ κεωρείται 

αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ. 

Σε περίπτωςη μη εμπρόθεςμησ προςκόμιςησ φακζλου δικαιολογητικών (εντόσ 5 εργάςιμων 

ημερών από την ημερομηνία τησ ηλεκτρονικήσ υποβολήσ τησ αίτηςησ ςτήριξησ) το 

επενδυτικό ςχζδιο θα απορριφθεί ωσ μη πλήρεσ. 

Για αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι των προτάςεων, τθν 

ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων ςτιριξθσ και άλλεσ διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 

να απευκφνονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ 13.00 – 15.00 ςτα γραφεία τισ ΟΤΔ (Κριεηά) 

ι ςτο τθλζφωνο 22230-51002 (κα. Μαγκανιάρθ Ραγϊνα, κ. Μαροφλθσ Σπυρίδων, κ. 

Χουχοφμθσ Γεϊργιοσ, κ. Μουρτίκασ Δθμιτριοσ), ι ςτο e-mail: leaderneviaskiros@gmail.com 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ για το ΡΑΑ 2014 – 2020, το ςφςτθμα διαχείριςθσ του ΡΑΑ 2014 

– 2020, το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ των πράξεων που εντάςςονται ςτο ΡΑΑ 2014 – 

2020, τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν των πράξεων, κακϊσ και οποιαδιποτε 

πλθροφορία για τθν υποβολι των αιτιςεων ςτιριξθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

επιςκζπτονται τισ ιςτοςελίδεσ http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.leader-notia-

evia-skyros.gr/ (ιςτοςελίδα ΟΤΔ). 

Η πλιρθσ Ρρόςκλθςθ με τα Ραραρτιματά τθσ, τίκεται ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων ςε 

ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, από τα γραφεία τθσ ΟΤΔ (Κριεηά), είτε μζςω διαδικτφου. 

Εγκρίνεται με τθν υπ. αρικμ. 13/27-03-2019 Απόφαςθ του Επιπζδου Λιψθσ Αποφάςεων 

(Ε.Δ.Ρ) τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ): «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD/LEADER NOTΙΑ ΕΤΒΟΙΑ 

ΚΑΙ ΚΤΡΟΤ»  

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ CLLD/LEADER 

Κοφκουηασ Ευάγγελοσ 
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