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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΑΑ 2014-2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του μέτρου 19, 
υπομέτρο 19.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-

2020) 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 - 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον 
“Εν Πλώ”» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε 
με τις υπ. αριθ. πρωτ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111 Β’/2016) του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και αναμορφώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 2310/09-08-2017 

έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Δ.Κ.Π, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ 
Νήσων Αττικής, ως Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης), 

καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους): 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την 
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις αριθ. πρωτ. 2635/13-09-

2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας και αριθ. πρωτ. 13214 /30-11-

2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) περί «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 

του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και 
λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων» της ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων 
ΠΕ Νήσων Αττικής» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υποδράσεων του 
υπομέτρου 19.2 όπως αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

Οι  στο σύνολο της περιοχής γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων αφορούν
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής. Η 
περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους: 1. Δήμος Αγκιστρίου, 2. Δήμος Αίγινας, 
3. Δήμων Κυθήρων, 4. Δήμος Πόρου, 5. Δήμος Σαλαμίνας, 6. Δήμος Σπετσών, 7. Δήμος 
Τροιζηνίας – Μεθάνων, 8. Δήμος Ύδρας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις ιδιωτικού 

χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την 
επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων/ υποδράσεων.  

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης: 

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

http://www.atticalag.gr/
mailto:info@atticalag.gr
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Η υποδράση αφορά κύρια στην ενίσχυση υλοποίησης ενεργειών εξειδικευμένης ενημέρωσης / 
μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην 
παραγωγική διαδικασία των απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας/κτηνοτροφίας και της 
δασοκομίας. Ο στόχος της υποδράσης συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικής αξίας του 
δευτερογενούς τομέα και γενικά του τομέα στήριξης των δραστηριοτήτων τουρισμού και παροχής 
υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν σε τουλάχιστον έναν από 
τους παρακάτω τομείς: 

 αναβάθμισης και βελτίωσης των καλλιεργειών φυστικιάς στην Αίγινα 

 λεμονοδάσους στον Πόρο 

 μελισσοκομία στα Κύθηρα 

 τεχνικές κλαδεύσεων και διαχείριση της υλοτομίας στα πευκοδάση των Νησιών για 
αντιπυρική προστασία κ.λπ. 

 μέθοδοι υγιεινής και διαχείρισης κτηνοτροφικής δραστηριότητας 

 διαχείριση όνων στην Ύδρα. 

Η υποδράση αφορά σε ενισχύσεις για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής 
καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης.  

Οι ωφελούμενοι δύναται να απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και 
κτηνοτροφία), των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων των οποίων το αποτέλεσμα είναι γεωργικό προϊόν, καθώς και του 
δασικού τομέα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ομάδες ωφελούμενων που είναι κάτοχοι γεωργικής 
εκμετάλλευσης σε έναν από τους παραπάνω τομείς προτεραιότητας. 

 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

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 υποδράση στοχεύει στην οργανωτική συνεργασία1 δηλ. την ανάπτυξη κοινών 
επιχειρηματικών στρατηγικών ή διαχειριστικών δομών, η παροχή κοινών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, συντονισμένες δραστηριότητες, όπως η 
υποστήριξη δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών.  

Στο πλαίσιο αυτού, η υποδράση στοχεύει στην αποτελεσματική οργάνωση των φορέων 
διαχείρισης των μέσων των παρεχόμενων εμπορικών τουριστικών υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση των κοινών τους προβλημάτων και ζητημάτων που συμβάλλουν σε 

                                           

1 Ορισμός οργανωτικής συνεργασίας βάσει του πεδίου 62 των ορισμών για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ σελ. 23 καν. 
651/2014 
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περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς και σε περιορισμό της δυνατότητας υψηλής απόδοσης 
της λειτουργίας τους με τον κοινό σκοπό την εμπορική τουριστική υπηρεσία.   

Η δράση προτείνεται να υλοποιηθεί από συνεργατικούς σχηματισμούς ή cluster και 
αφορά την υλοποίηση ενεργειών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε 
επίπεδο οργάνωσης φορέων και διαχείρισης του αντικειμένου των μέσων μεταφοράς και 
μετακίνησης, την αξιολόγηση, τη λήψη αποφάσεων για τους εμπλεκόμενους, την διατύπωση 
προτάσεων, τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για την οργάνωση των υπηρεσιών 
διαχείρισης των μέσων μεταφοράς και μετακίνησης, την κατάρτιση κατά περίπτωση 
πρότυπης / ων τεχνικής/ών μελετών βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών για τις υποδομές 
αυτές και σύμφωνα με τη δυνατότητα του τοπικού προγράμματος τη χρηματοδότηση 
δημιουργίας της υποδομής.  

Ενδεικτικά προτείνεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:  

 Ενεργοποίηση και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων 

 Εκπόνηση σχεδίου δράσης – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, 
διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας υποδομής διαχείρισης των μέσων 
μεταφοράς και μετακίνησης, εντοπισμός πιθανών θέσεων εγκατάστασης της 
υποδομής,  

 Κατάρτιση προδιαγραφών για την εκπόνηση πρότυπων τεχνικών μελετών, 
καταγραφή και δημιουργία οδηγού ολοκλήρωσης αδειοδοτικής διαδικασίας της 
κατάλληλης υποδομής οργάνωσης της διαχείρισης των μέσων μεταφοράς και 
μετακίνησης.  

 Οργάνωση / διαδικασίες φορέα λειτουργίας.  
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Ένταση Ενίσχυσης 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» - έργα ιδιωτικής παρέμβασης προκηρύσσονται οι ακόλουθες υποδράσεις με τo αντίστοιχo ποσοστό 
ενίσχυσης.  

Η αντιστοίχηση των υποδράσεων αποτυπώνεται σε ΚΑΔ στο Παράρτημα VII, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο με τα συνημμένα αρχεία της 1ης 

Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, 
με τίτλο VII.Επιλέξιμοι ΚΑΔ και συντάχθηκε σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008, 
έκδοση αναθεωρημένη (Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20-12-2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 
1061748/987/ΔΜΒ’/ΠΟΛ. 1086/22.6.2009), έκδοση Ιούνιος 2009. Η επιλεξιμότητα στηρίχθηκε στους καν. (ΕΚ) 1407/2013 και (ΕΚ) 651/2014.  

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση 
με την παρούσα.  

ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

19.2.1 

Μεταφορά 
γνώσεων & 
ενημέρωσης 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 
στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

100% 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 (δασικός 
τομέας) ή 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013 Άρθρο 14 
(γεωργικός τομέας) 

Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει 
να έχουν φυσικό αντικείμενο το οποίο 
δεν καλύπτεται από την εφαρμογή του 
μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης 
πράξης είναι  έως 20.000,00€ 

19.2.7 

Συνεργασία 
μεταξύ 

διαφορετικών 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 
επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 
μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και 

65% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και 
λειτουργία ΕΣΚ2. 

Μέλη του συνεργατικού σχήματος 
μπορούν να είναι μόνο επιχειρήσεις 

                                           

2 Επιχειρησιακή Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
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παραγόντων για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία 
τουριστικών υπηρεσιών, που 
συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

ομοειδών ή συμπληρωματικών 
προϊόντων. 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Καν. 
1305/2013 

19.2.1.1  Άρθρο 14: 100% έως 20.000,00€ 

Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού 
προγράμματος (12-12-2016) μόνο οι Γενικές Δαπάνες.  
Από την οριστική υποβολή των αιτήσεων οι υπόλοιπες 
δαπάνες. 

Γεωργικός Τομέας 

Καν. 
1407/2013 

19.2.1.1   
19.2.1.2  

100% έως 20.000,00€  
Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού 
προγράμματος (12-12-2016), σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 

 Δασικός Τομέας 
(19.2.1.1) 

19.2.7.3   Έως 65%  
Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού 
προγράμματος (12-12-2016), σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 
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Επιλεξιμότητα δαπανών  

Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της 
αιτήσεως από το δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με 
εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στον ΚΑΝ 1407/2013 η επιλεξιμότητα των οποίων 
ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε Τοπικού Προγράμματος. Δαπάνες που 
πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται με 
αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. 

Oι Γενικές Δαπάνες, είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έγκρισης  του τοπικού 
προγράμματος 12/12/2016, για χρήση των Καν. 1305/2013 και 1407/2013. 

Οι Γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το 
προτεινόμενο έργο. 
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Υποβολή επενδυτικών προτάσεων.  

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 email από 
το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Απαραίτητα στοιχεία για την 
εγγραφή του/της είναι: ΑΦΜ.  

 Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους 
σχετικούς Πίνακες του Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου στα συνημμένα της παρούσας 
πρόσκλησης.  

 Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην 
ΟΤΔ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στη διεύθυνση Φίλωνος 
91, Πειραιάς, ΤΚ 18535. 

 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 

(15/01/2020) και ώρα 13:00 

 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 20/03/2020 και ώρα 15:00 

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων 
δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ: Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης 
της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.  

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις 
για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΠΣΚΕ. 

Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική 
μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. www.atticalag.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.agrotikianaptixi.gr. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
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