
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

(ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης 

(ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) καλεί τους 

ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού 

χαρακτήρα. 

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.131.000,00 €, η οποία αφορά τις ακόλουθες Υποδράσεις 

του Τοπικού Προγράμματος: 

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟ-

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

19.2.1:  

Μεταφορά γνώσεων 
& ενημέρωσης 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε 

ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 
100% 40.000,00 

19.2.2: 

Ανάπτυξη / 
βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας 
και  
ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή 
εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους 
τομείς, περιοχές ή 
δικαιούχους 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, 
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 
προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής 

50% 200.000,00 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 
65% 300.000,00 

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% 175.000,00 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 
κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

65% 100.000,00 

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και Ανάλογα με την 151.000,00 



 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής 

πράξη: 

50% 
(άρθρο 17 Καν. 

1305/2013)  

65% 
(άρθρο 19 Καν. 

1305/2013) 

19.2.3:  

Οριζόντια ενίσχυση 
στην ανάπτυξη /  
βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας 
και 
ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή 
εφαρμογής 

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 

50% 1.020.000,00 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 

της τοπικής στρατηγικής 

Ανάλογα με το 
είδος της 

επιχείρησης: 

65% 
(άρθρο 22 Καν. 

651/2014)  

55% 
(άρθρο 14 Καν. 

651/2014) 

750.000,00 

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 

Ανάλογα με το 
είδος της 

επιχείρησης: 

65% 
(άρθρο 22 Καν. 

651/2014)  

55% 
(άρθρο 14 Καν. 

651/2014) 

175.000,00 

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 της τοπικής 

στρατηγικής 

Ανάλογα με το 
είδος της 

επιχείρησης: 

65% 
(άρθρο 22 Καν. 

651/2014)  

55% 
(άρθρο 14 Καν. 

651/2014) 

150.000,00 

19.2.7: 

Συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών 
παραγόντων 

19.2.7.2 
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, 

διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα 
των τροφίμων και της δασοπονίας 

65% 35.000,00 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων 
για διοργάνωση κοινών μεθόδων 

εργασίας και τη κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για 

την ανάπτυξη και/ή την εμπορία 
τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται 

με τον αγροτουρισμό 

65% 35.000,00 

 

 



 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι καθώς και η γεωγραφική περιοχή εφαρμογής των ανωτέρω υποδράσεων, 

παρουσιάζονται στην αναλυτική Πρόσκληση. 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.  

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του 

Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει 

προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/τη δυνητικό/ή δικαιούχο. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 07/05/2019 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 06/09/2019 και ώρα 15:00 

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

ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 16:00, να υποβάλουν (ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) 

στην ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης (όπως παράγεται από 

το ΠΣΚΕ) μαζί με το φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα έντυπα και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 

όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 8 «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής και δικαιολογητικά», τα 

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

Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στην ΟΤΔ στα εξής σημεία:  

• Στην έδρα της εταιρείας: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα ή 

• Στο υποκατάστημα της εταιρείας: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φυσικού φακέλου, το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως 

μη πλήρες. 

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

στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στα γραφεία της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στα τηλέφωνα 2610-243042 και 26920-24442-3, 

καθώς και στο e-mail: achaiasa@otenet.gr.  

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 και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ 

www.achaiasa.gr.  

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.achaiasa.gr 

(ιστοσελίδα ΟΤΔ). 

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 τα γραφεία της ΟΤΔ, είτε μέσω 

του διαδικτύου. 

Για την ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER 

ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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