
 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα 

Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ 
Λεωνίδιο Αρκαδίας, T.K. 22300 
Τηλ.: 27570-22807, Fax: 27570-23230 
Email : leader@parnonas.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. Πρωτ.: 646/69/27-03-2019 

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: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα 

Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111 Β’/2016) 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αναμορφώθηκε με την αριθ. 

2309/03-08-2017 αποδοχή/σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ως 

Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης), 

καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο 

πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την 

υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων», για προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:   15/04/2019 ώρα 13:00 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:   24/06/2019 ώρα 15:00 

Με την παρούσα πρόσκληση προκηρύσσονται οι παρακάτω υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του 

τοπικού προγράμματος: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 40.000,00 

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 40.000,00 

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. 

400.000,00 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
150.000,00 

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 

300.000,00 

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. 

300.000,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

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. 

1.209.000,00 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
536.400,00 

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. 

430.000,00 

19.2.6.2 
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 
70.000,00 

19.2.7.2 
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον 

τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 
70.000,00 

 3.545.400,00 

Η κατανομή του ποσού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανά υποδράση είναι ενδεικτική. 

Συνοπτική Περιγραφή υποδράσεων 

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται ευρύτερα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης 

διάρκειας μέχρι 300 ώρες ανάλογα με το θεματικό πεδίο, τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν 

εργαστήρια (workshops), επαγγελματική καθοδήγηση και δραστηριότητες επίδειξης. Τα 

προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους και απασχολούμενους στο γεωργικό και δασικό 

τομέα. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν 

τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για 

την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.  

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται ευρύτερα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης 

διάρκειας μέχρι 300 ώρες ανάλογα με το θεματικό πεδίο, τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν 

εργαστήρια (workshops), επαγγελματική καθοδήγηση και δραστηριότητες επίδειξης. Οι υπηρεσίες 

μεταφοράς γνώσεων απευθύνονται σε ΜΜΕ του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με σκοπό την 

αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εισαγωγή της 

καινοτομίας, τη διασύνδεση των δυο τομέων και την προώθηση της έννοιας «ολοκληρωμένο 

τουριστικό προϊόν» της περιοχής. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και 

ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του 

προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. 

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. 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων γεωργικών 

προϊόντων προς μη γεωργικά προϊόντα. Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά: Επεξεργασία 

καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, Μονάδες 

παραγωγής αιθέριων ελαίων, Μονάδες πυρηνελαιουργείων, Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων 

από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 

για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, Μονάδες παραγωγής εμπορίας και 

συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, 

Αξιοποίηση παραπροϊόντων, Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι 

μικρές και πολύ μικρές. 



Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΙΧ 
Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020  
 

      
 Σελίδα 3 από 6 

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

H υποδράση αφορά σε εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών της περιοχής παρέμβασης και 

δύναται να περιλαμβάνει: Εκσυγχρονισμό καταλυμάτων με στόχο την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας, εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και αναψυχής και 

εκσυγχρονισμό τουριστικών γραφείων, υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού και λοιπών 

υπηρεσιών. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι μόνο οι πολύ μικρές. 

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 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων 

χειροτεχνίας και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση. Δύναται να 

περιλαμβάνει: Επιχειρήσεις μεταποίησης πρώτων υλών εκτός γεωργικού τομέα, όπως επεξεργασία 

ξύλου, γυαλιού, σιδήρου κ.λπ., επιχειρήσεις χειροτεχνίας, όπως αγγειοπλαστική, κεραμική, 

βυζαντινή τέχνη, κηροπλαστική, υφαντουργία κ.λπ. και επιχειρήσεις 2ης μεταποίησης προϊόντων 

γεωργικού τομέα, όπως αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ζαχαροπλαστική. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι 

μόνο οι πολύ μικρές. 

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. 

H υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από 

επιστήμονες, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Σε αυτό τον τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, 

μηχανικοί, λογιστές, νηπιαγωγοί (παιδικοί σταθμοί), γυμναστές (χώροι αθλητισμού), επαγγέλματα 

θετικών επιστημών, προγραμματιστές κτλ. Δικαιούχοι της υποδράσης είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, για παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο του πτυχίου τους. 

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. 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων σε επιλέξιμους 

κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των 

γεωργικών προϊόντων, εκτός των προϊόντων αλιείας. Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά: 

Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, Γάλα, Αυγά Μέλι – Σηροτροφία – Σαλιγκάρια, Ζωοτροφές, 

Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά 

Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό, Ξύδι. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι ΜΜΕ. 

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

H υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών της περιοχής 

παρέμβασης και δύναται να περιλαμβάνει: Ίδρυση/εκσυγχρονισμό καταλυμάτων, ίδρυση 

/εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και αναψυχής και ίδρυση/εκσυγχρονισμό τουριστικών 

γραφείων, υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού και λοιπών υπηρεσιών. Επιλέξιμες επιχειρήσεις 

είναι οι μικρές και πολύ μικρές. 

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. 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς: 

Επιχειρήσεις μεταποίησης πρώτων υλών εκτός γεωργικού τομέα, όπως επεξεργασία ξύλου, 

γυαλιού σιδήρου κ.λπ., επιχειρήσεις χειροτεχνίας, όπως αγγειοπλαστική, κεραμική, βυζαντινή 

τέχνη, κηροπλαστική, υφαντουργία κ.λπ., επιχειρήσεις 2ης μεταποίησης προϊόντων γεωργικού 
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τομέα, όπως αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ζαχαροπλαστική και επιχειρήσεις εμπορίου. Επιλέξιμες 

επιχειρήσεις είναι οι μικρές και πολύ μικρές. 

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση 

και εμπορία δασικών προϊόντων 

Η υποδράση αφορά σε επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην 

επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. 

Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και 

οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής 

μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, 

αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης 

ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας 

(pellets, ξυλεία κλπ). Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι ΜΜΕ. 

19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα 

των τροφίμων και της δασοπονίας 

Ενδεικτικά η ανάπτυξη πρακτικών μπορεί να αφορά σε: Αξιοποίηση των αυτοφυών δένδρων και 

θάμνων σε φυτώρια, αναδασώσεις και λοιπές εφαρμογές, έρευνα, περιγραφή και προτάσεις 

οικονομικής αξιοποίησης της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας, διεξαγωγή μελετών in situ 

και ex situ για την πιστοποίηση και ταυτοποίηση προϊόντων, αποτύπωση και ταυτοποίηση του 

υπάρχοντος γενετικού υλικού με σύγχρονες τεχνικές, ανάδειξη ποικιλιών και πληθυσμών φυτών 

με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής, προώθηση 

και διάχυση της παραγόμενης γνώσης. Η υποδράση δύναται να υλοποιηθεί από συνεργατικούς 

σχηματισμούς καινοτομίας.  
 

Ένταση ενίσχυσης 

Ακολουθεί πίνακας με τους κανόνες έντασης ενίσχυσης ανά υποδράση: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΑΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

19.2.1.1 100% 
Κανονισμός (ΕΕ) 

1305/2013, άρθρο 14 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 (δασικός 
τομέας) ή Κανονισμός 
(ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 
14 (γεωργικός τομέας) 

Ο προϋπολογισμός της 
προτεινόμενης πράξης είναι 
μικρότερος των 20.000€. 
Το φυσικό αντικείμενο των 
πράξεων δεν καλύπτεται από την 
εφαρμογή του μέτρου 1 του ΠΑΑ 
2014-2020 

19.2.1.2 100% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, άρθρο 14 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 

19.2.2.2 50% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, άρθρο 17 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός μικρών 
& πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

19.2.2.3 

65% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, άρθρο 19 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 

Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. 

19.2.2.4 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός πολύ 
μικρών επιχειρήσεων στους εξής 
τομείς: βιοτεχνία / χειροτεχνία / 
παραγωγή ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση 

19.2.2.5 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός πολύ 
μικρών επιχειρήσεων από 
απόφοιτους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, για παροχή 
υπηρεσιών στο αντικείμενο του 
πτυχίου τους. 

19.2.3.1 50% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, άρθρο 17 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, παράρτημα ΙΙ 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός ΜΜΕ 
για μεταποίηση και εμπορία των 
προϊόντων του Παραρτήματος 1 
της ΣΛΕΕ 

19.2.3.3 55% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, άρθρο 19 

Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014, άρθρο 14 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός μικρών 
& πολύ μικρών επιχειρήσεων 

19.2.3.4 55% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, άρθρο 19 

Κανονισμός (ΕΕ) 
651/2014, άρθρο 14 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός μικρών 
& πολύ μικρών επιχειρήσεων 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΤΑΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

19.2.6.2 65% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, άρθρα 21 & 
26. 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 

Ίδρυση / εκσυγχρονισμός ΜΜΕ 
για μεταποίηση και εμπορία 
δασικών προϊόντων. 

19.2.7.2 65% 
Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013, άρθρο 35. 

Κανονισμός (ΕΕ) 
1407/2013 

Απαιτείται η συνεργασία 
τουλάχιστον δυο φορέων. 
Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση και 
λειτουργία ΕΣΚ. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 14) ισχύουν έως τις 31/12/2020. 

 

Περιοχή εφαρμογής  

Η περιοχή εφαρμογής των προκηρυσσόμενων δράσεων και υποδράσεων στις οποίες αναφέρεται η 

παρούσα πρόσκληση, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης και συνοπτικά 

στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Συνοπτικός Πίνακας Περιοχής Παρέμβασης 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμος Τμήμα του Δήμου που ανήκει στην περιοχή παρέμβασης 

ΑΡΚΑΔΙΑ 

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Το σύνολο του Δήμου 

Δήμος Νότιας Κυνουρίας Το σύνολο του Δήμου 

Δήμος Μεγαλόπολης Δ.Ε. Φαλαισίας 

Δήμος Τρίπολης  Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Δ.Ε. Τεγέας, Δ.Ε. Βαλτετσίου 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Δήμος Άργους - 
Μυκηνών   

Δ.Ε. Άργους (Τ.Κ.Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Πυργέλλας, 
Ελληνικού, Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα), Δ.Ε. 
Αχλαδοκαμπου, Δ.Ε Λερνας, Δ.Ε. Νέας Κίου 

Δήμος Επιδαύρου Το σύνολο του Δήμου 

Δήμος Ερμιονίδας Το σύνολο του Δήμου 

Δήμος Ναυπλιέων  
Δ.Ε. Ασίνης, Δ.Ε. Μιδέας,  Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας, Δ.Ε. Ναυπλιέων 
(Άρια, Λευκάκια, Πυργιώτικα) 

ΛΑΚΩΝΙΑ 

Δήμος Ανατολικής Μάνης Το σύνολο του Δήμου 

Δήμος Ευρώτα Το σύνολο του Δήμου 

Δήμος Μονεμβασιάς Το σύνολο του Δήμου 

Δήμος Σπάρτης  

Δ.Ε Θεραπνών, Δ.Ε. Καρυών, Δ.Ε. Μυστρά, Δ.Ε. Οινούντος, 

Δ.Ε.Πελλάνας, Δ.Ε. Φάριδος, Δ.Ε. Σπαρτιατών (Τ.Κ. Αμυκλών, 
Αφισίου, Καλυβίων Σοχάς, Κλαδά) 

Δήμος Ελαφονήσου Το σύνολο του Δήμου 
 

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων 

➢ Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.  

➢ Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ ο επενδυτής υποχρεούται 

σωρευτικά: α) να συμπληρώσει, τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ», β) να επισυνάψει 

πλήρως συμπληρωμένα το υπόδειγμα Ι_2.1 Συμπληρωματικά Στοιχεία Αίτησης Στήριξης και 

το υπόδειγμα Ι_2.2 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πρότασης και γ) να επισυνάψει τα 

απαιτούμενα φορολογικά έντυπα. 
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➢ Ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης απαιτείται να περιέχει σωρευτικά: α) Την αίτηση 

στήριξης αρμοδίως υπογεγραμμένη, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ 

(αποδεικτικό κατάθεσης), β) Λίστα Καταγραφής Υποβαλλόμενων Δικαιολογητικών (Υπόδειγμα 

Ι_10), γ) Συμπληρωμένα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση υποδείγματα του Παραρτήματος Ι 

της πρόσκλησης και δ) τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 

➢ Ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην ΟΤΔ εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (ημερολογιακών) από την ημερομηνία 

οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ στην «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300. 

Αναλυτικά, η διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης περιγράφεται στο άρθρο 7 (ΜΕΡΟΣ Β΄) 

της αναλυτικής πρόσκλησης. Επιπλέον, διατίθεται στα συνημμένα της πρόσκλησης Οδηγός 

Υποβολής 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 αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική 

μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., στο Λεωνίδιο Αρκαδίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. Επίσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. www.parnonas.gr και στο 

www.espa.gr. 
 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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