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ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 59/11-04-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΠΑΑ) 2014-2020 

 

Διευκρίνιση Νο 5 (20-6-2018) 

Στην περίπτωση υποβολής πρότασης στην Υποδράση 19.2.5.: «Βελτίωση πρόσβασης 

σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»  απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή 

αποκλεισμού είναι το έργο να υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχές και να αφορά σύνδεση 

της γεωργικής γης ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με υφιστάμενες μεταποιητικές μονάδες 

(τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού 

Προγράμματος. Επίσης κριτήριο επιλογής (βαθμολόγησης) είναι ο «Αριθμός μονάδων 

μεταποίησης που εξυπηρετούνται από την υλοποίηση της πράξης».  

Όπως αναφέρεται στον «Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης» της 

Πρόσκλησης και στη σελ. 58 για την απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζεται «Έγγραφο της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ή 

άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει το είδος και ο αριθμός των 

εκμεταλλεύσεων καθώς και το είδος και ο αριθμός των μεταποιητικών μονάδων που 

εξυπηρετεί η προτεινόμενη πράξη». 

Στην περίπτωση που στο ανωτέρω έγγραφο περιγράφονται μόνο το είδος και ο 

αριθμός των εκμεταλλεύσεων και όχι ο αριθμός των μεταποιητικών μονάδων που εξυπηρετεί 

o αγροτικός δρόμος ή στην περίπτωση που δεν περιγράφονται όλες οι μεταποιητικές μονάδες 

που εξυπηρετούνται, τότε ο υποψήφιος δικαιούχος (ΟΤΑ), εκτός του εγγράφου της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης 

αρμόδιας Υπηρεσίας, θα προσκομίσει βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Νόμιμο 
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Εκπρόσωπο, στην οποία θα υπάρχει τεκμηρίωση και ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο η 

προτεινόμενη πράξη (αγροτικός δρόμος) συνδέει τις εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενες 

μεταποιητικές μονάδες (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής 

του Τοπικού Προγράμματος. π.χ. με την ασφαλτόστρωση του «τάδε» αγροτικού δρόμου 

εξυπηρετούνται οι «τάδε» εκμεταλλεύσεις, ο αγροτικός δρόμος ενώνεται με το «τάδε» 

επαρχιακό δίκτυο και σε απόσταση «τόσων» χιλιομέτρων βρίσκεται η «τάδε» μεταποιητική 

μονάδα.  

Επισημαίνεται ότι αν σε μία προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνονται περισσότεροι του 

ενός αγροτικοί δρόμοι (ή τμήματα αγροτικών δρόμων), τότε θα πρέπει κάθε ένας αγροτικός 

δρόμος εξ αυτών να εξυπηρετεί τουλάχιστον μία μεταποιητική μονάδα, γεγονός που θα 

αποδεικνύεται με την ανωτέρω βεβαίωση. 

Η βεβαίωση να συνοδεύεται και με χάρτη της περιοχής στην οποία απεικονίζεται η 

σύνδεση εκμεταλλεύσεων και μεταποιητικών μονάδων. 

Η ανωτέρω βεβαίωση και ο χάρτης δεν επισυνάπτονται στο ΟΠΣΑΑ και 

προσκομίζονται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών 

(αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου της ΟΤΔ) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης στήριξης. 

        

 

Για την ΟΤΔ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

 

Μώκος Ηλίας 

 

 

 

 

 

 


