
 1 

 

                                                                                                        ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ 

                                                                                               ΦΕΚ: 3141/τ.Β΄/10-12-2013 

                                                                           Αθήνα,  6-12-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ.                                 

Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων 

Τηλέφωνα: 210 212 4098, 210 212 4329  

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. πρωτ. 165386/1386/28-07-11 (ΦΕΚ 1858/22-08-

11/τ.Β) Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων 

διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. πρωτ.  547/17711/12-2-2013 (ΦΕΚ 731/29-03-13/τ.Β). 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999), Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 992/1979 « περί οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την 

εφαρμογή της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και 

ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ/267/Α) και ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ/53/Α).  
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4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α). 

5. Τα άρθρα 13-29 του Ν. 2637/98 περί Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

6. Τον Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 

τροποποιημένος ισχύει. 

7. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για την στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ», όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό 

(ΕΕ) 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 «σχετικά με την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 

το ΕΓΤΑΑ» και ισχύει. 

8. Τον Καν.(Ε.Κ.) αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση 

λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου 

όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε 

σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης». 

9. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 «για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 

αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με 

μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης». 

10. Τον Καν.(Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου.  

11. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.  

12. Τον Καν.(Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 

1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών των Οργανισμών 

Πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2012 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαΐου 2012 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

885/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων 

οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ και του ΕΓΤΑΑ » και ισχύει. 

13. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων. 
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14. Τον Καν. (ΕΚ) 229/2013 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη 

γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 

του Συμβουλίου (ΕΕ L78 της 20/03/2013). 

15. Την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών 

κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

94/516/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί τα όρια των 

μειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική Δημοκρατία στα πλαίσια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. 

16. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-

2013. 

17. Το Μέτρο 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

18. Το Π.Δ. 344/29-12-2000 για άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως 

τροποποιημένο ισχύει.  

19. Το Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα. 

20.  Τις διατάξεις του Ν. 3698/08 ΦΕΚ 198 2/10/08 Τεύχος Α΄ «περί ρυθμίσεων θεμάτων 

κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού. 

21. Το Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95Α/3-5-2007) με θέμα «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 

των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αριθμ, 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και 

εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ΄αριθμ. 2004/41/ΕΚ οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

22. Την αριθμ. 15523/30-08-06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/31-08-06 τ. Β΄) με θέμα «Αναγκαία 

συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αριθμ, 178/2002, 852/2004, 

853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα 

προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και 

καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ΄αριθμ. 

2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

23. Την υπ’ αριθ. 282966/9-7-2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού 

Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
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Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ », όπως αυτή ισχύει. 

24. Την υπ’ αριθ. 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Μεταφορά της Δημόσιας 

Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007-2013 από το 

πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» 

25. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-10 τ. Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος ΙΙ 

κεφάλαιο Α/αριθ.5 & κεφάλαιο Β, υποτομέας α καθώς και την παράγραφο ΙΧ. 

26. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 

(Α΄141).  

27. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141). 

28. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό 

των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 

29. Την υπ’ αριθμ. 10293/24-07-2012 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία τοποθετήθηκε ο κ.  Μόσχος Κορασίδης στη 

θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 348/τ. 

ΥΟΔΔ/25-07-2012). 

30. Τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40/τ.Α/15-03-2010 ) “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΠEΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ”. 

31. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ’ A/27-10-2011) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού. 

32. Το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα τη Σ.Α.Ε. 082/8.  

33. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2007-2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

κάθε φορά. (ΦΕΚ 1147/τ.Β/13-05-2013). 

34. Την Αριθμ. Πρωτ. 132480/386/10.3.2011 (τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 

292313/2622/3-7-2009 ΚΥΑ), Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υφυπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού Οικονομίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά 
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«Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας 

καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους» (ΦΕΚ 850/16.5.2011 τ.β.΄), όπως 

τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 1187/38812/28-03-2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β/29-03-2013) Κοινή 

Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. 

35. Την Αριθμ. Πρωτ. 165386/1386/28-07-11 (ΦΕΚ 1858/22-08-11/τ.Β) Υπουργική Απόφαση με 

θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Α «Αύξηση 

της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 547/17711/12-02-2013 (ΦΕΚ 

731/τ.Β/29-03-2013) Υπουργική Απόφαση. 

36. Την με Αριθμ. Πρωτ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της αριθμ. πρωτ. 132480/386/10-03-2011 (ΦΕΚ 850/τ. Β’/16-05-2011) σχετικά 

με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της 

διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

πρωτ.  1187/38812/28-03-2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β/29-03-2013). 

37. Την με Α.Π. 1941/45325/11-04-12 «Αξιολογητές Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας 

Γεωργικών Προϊόντων του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α. 2007-2013»» (ΦΕΚ 210/τ. ΥΟΔΔ/27-04-

2012), όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π 2525/78661/25-06-2013 (ΦΕΚ 350/τ. ΥΟΔΔ/27-05-

2013) 

38. Την Αριθμ. Πρωτ. 2/83461/0022/02-01-2013 (ΦΕΚ 22/τ. ΥΟΔΔ/21-01-2013) κοινή απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμoύ 

αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών − Αξιολογητών και της Γραμματειακής 

υποστήριξης − διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου 

2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13 της 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, 

των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων και των Μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα 

πλαίσια του Π.Α.Α. 2007−2013 και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη − 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006»  

39. Τη με αριθμ. πρωτ. 6792/1022229 (ΦΕΚ 410/τ.ΥΟΔΔ/26-08-2013) Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίσθηκε 

στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 

2ο της κατηγορίας ειδικών θεμάτων, ο Δημήτριος Ιατρίδης του Μιχαήλ. 

40. Τη με αριθμ. πρωτ. 391/90092/19-07-2013 (ΦΕΚ 1778/τ.Β’/23-07-2013) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη μεταβίβαση στους Γενικούς 

Γραμματείς, Προϊστάμενους Γενικής Δ/νσης, Προϊστάμενους Δ/νσης & Προϊστάμενους Τμήματος 

του δικαιώματος να υπογράψουν με «εντολή Υπουργού».  
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41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού ή ΠΔΕ η οποία έχει προβλεφθεί στο άρθρο 1 της αριθμ. 

4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) ΚΥΑ. 

42. Την αριθμ. 1214/18-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 323/τ.Β’/01-03-2011) περί σύστασης Ταμείου 

Δανειοδότησης με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». 

43. Τις αριθμ. Πρωτ. 315172/3001/28-07-2009, 315174/3003/28-07-2009 & 315173/3002/28-07-

2009 Υπουργικές Αποφάσεις.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Την τροποποίηση-αντικατάσταση της αριθμ. πρωτ. 165386/1386/28-07-11 (ΦΕΚ 1858/22-08-11/τ.Β) 

Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων 

διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε 

με την αριθμ. πρωτ.  547/17711/12-2-2013 (ΦΕΚ 731/29-03-13/τ.Β) ως εξής:  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

1. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. δημοσιεύεται 15 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της υπ΄αριθμ. 4435/144452/22-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

3078/Β/04-12-2013), όπως τροποποιημένη ισχύει κάθε φορά. 

2. Οι υποψήφιοι φορείς (εφεξής δικαιούχος) μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις – μελέτες καθ΄ όλη 

τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των 

διαθεσίμων πιστώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 

4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιημένη ισχύει 

κάθε φορά. Το προς διάθεση ποσό καθορίζεται στην πρόσκληση 

3. Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επισυνάπτονται υποδείγματα των εξής εντύπων:  

 Αίτηση δικαιούχου, 

 Φάκελος υποψηφιότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων καθώς και 

παρακολούθησης των εγκεκριμένων επενδύσεων κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους και μετά 

από αυτήν ολοκληρώνονται με τρόπο που να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια 

των σχετικών διοικητικών ενεργειών και πράξεων. 

 

2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης ελέγχονται από αξιολογητές ενταγμένους σε ειδικό μητρώο το οποίο θα 

τηρείται στο Υπ.Α.Α.Τ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της υπ΄αριθμ. 4435/144452/22-11-2013 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013). Στο μητρώο εντάσσονται και υπάλληλοι του Φορέως 

Εφαρμογής, της ΕΥΔ ΠΑΑ καθώς και της ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

3. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, 

υποβάλλουν την αίτηση ενίσχυσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αίτηση 

προηγείται της έντυπης. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή , η αίτηση λαμβάνει πρωτόκολλο, 

προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής.  

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά και το σύνολο των δικαιολογητικών και 

τεχνοοικονομικών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 4435/144452/22-11-2013 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr σε ειδική 

εφαρμογή για το Μέτρο 123Α που συνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Η πρόσβαση στην εφαρμογή για την  ηλεκτρονική υποβολή των 

δικαιολογητικών θα γίνεται μετά από αίτημα του δικαιούχου επενδυτή ή εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Μετά την 

ενεργοποίηση του λογαριασμού θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω φόρμας εισαγωγής η αίτηση. 

Τα δικαιολογητικά θα επισυνάφθούν με την διαδικασία της σάρωσης και αποθηκεύονται με μορφή 

.jpg, .gif, pdf. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο καταθέτει στη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ. (Φορέας Εφαρμογής – εφεξής Φ.Ε.) την αίτηση ενίσχυσης  

με το σύνολο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων καθώς και των 

πρωτοτύπων εγγράφων. Η αίτηση ενίσχυσης είναι έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο 

που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει υποβληθεί και σε ηλεκτρονική. 

Οι αιτήσεις  που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

Με σειρά προτεραιότητας θα πραγματοποιηθεί και η δέσμευση των διαθέσιμων πιστώσεων, για τις 

αιτήσεις ενίσχυσης που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης . 

    

http://www.opekepe.gr/
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4. Οι αιτήσεις ενίσχυσης ελέγχονται κατ’ αρχήν ως προς την πληρότητα των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.  Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 4435/144452/22-11-13 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) 

Κ.Υ.Α., ή/και απαιτηθούν διευκρινίσεις επί της αίτησης ενίσχυσης, αναζητούνται από τους 

υποψήφιους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο έχει δηλωθεί σαφώς με 

ευθύνη του φορέα, στην αίτηση ενίσχυσής του. Ο υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να 

προσκομίσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά ή/και τις απαιτούμενες διευκρινίσεις εντός 15 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά 

την προσκόμιση τους, συνεχίζεται η αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης. Σε περίπτωση μη 

προσκόμισης τους, οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται  με απόφαση Γνωμοδοτικής επιτροπής.  

 

5. Εάν τα ελλείποντα δικαιολογητικά συνίστανται σε: α) άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού 

εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης και β) των απαραίτητων, κατά κατηγορία επένδυσης, 

περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων ή των ισοδύναμων απαλλακτικών εγγράφων, υφιστάμενης και 

προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά την 

προστασία του περιβάλλοντος, για τα οποία έχει κατατεθεί αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

έκδοσή τους, αντίγραφο του οποίου έχει υποβληθεί στην αίτηση ενίσχυσης, ενημερώνονται οι 

αιτούντες, για την προσκόμισή τους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αποστολής . Τα 

ανωτέρω ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της αίτησης έχει προσκομισθεί 

αντίγραφο σχετικού αιτήματος του φορέα για έκδοσή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω 

αδειών. Σε περίπτωση μη προσκόμισης τους, οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται  με απόφαση 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

 

6. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης 

δικαιολογητικών ή παροχής διευκρινίσεων ή λόγω μη εμπρόθεσμης συμπλήρωσης της αίτησης με 

τις αναγκαίες άδειες, εγκατάστασης ή εκπλήρωσης περιβαλλοντικών όρων, έχουν τη δυνατότητα 

να υποβάλλουν νέα αίτηση ενίσχυσης συμπληρωμένη με όλα πλέον τα δικαιολογητικά, χάνοντας 

όμως την προτεραιότητά τους. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 

πιστώσεις. 

 

7. Ο κάθε αξιολογητής οφείλει να παραδώσει, στο ΦΕ υπογεγραμμένο αξιολογητικό σημείωμα, εντός 

της τασσόμενης σε αυτόν προθεσμίας,  λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις τυχόν απαιτούμενες 

διευκρινίσεις. Το αξιολογητικό σημείωμα συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

του παραρτήματος της παρούσας. Ο Φ.Ε. έχει την εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης. 
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8. Εάν ο αξιολογητής δεν παραδώσει εμπρόθεσμα το αξιολογητικό σημείωμα, καλείται να επιστρέψει 

τον φάκελο, ο οποίος παραδίδεται σε άλλο αξιολογητή. Επίσης, οφείλει να εξηγήσει εγγράφως 

τους λόγους, για τους οποίους δε κατέστη δυνατή η τήρηση της προθεσμίας.  

 

9. Οι αξιολογητές δε δύνανται να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, εάν συμμετέχουν οι ίδιοι άμεσα ή 

έμμεσα στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση των αιτούντων φορέων ή εάν έχουν 

καταρτίσει τον φάκελο ή έχουν συμμετάσχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην κατάρτισή του. 

Επίσης οι αξιολογητές δεν μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, όταν στο εταιρικό ή 

μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των αιτούντων φορέων συμμετέχουν σύζυγος ή 

συγγενικά τους πρόσωπα.  

 

10. Τα αξιολογητικά σημειώματα των αιτήσεων ενίσχυσης τίθενται υπόψη της Πρωτοβάθμιας 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής ώστε να αποφασίζει σχετικά με την κατ’ αρχήν ένταξη ή μη της αίτησης 

ενίσχυσης (άρθρο 7 §11 της αρ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) ΚΥΑ). 

 

11. Στις αιτήσεις ενίσχυσης, για τις οποίες η Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ 

αρχήν ένταξη, αποστέλλεται στους δικαιούχους Απόφαση Προέγκρισης από τον Πρόεδρο της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αίτησης, όπως έχουν διαμορφωθεί 

μετά την εξέτασή τους, και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων. 

 

12. Για το σκοπό αυτό, μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης αναρτώνται προσωρινοί πίνακες προκειμένου 

για την ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων και τον υπολογισμό της επάρκειας ή μη των 

διαθέσιμων πιστώσεων. Για τον υπολογισμό της επάρκειας ή μη των διαθέσιμων πιστώσεων 

σταθμίζονται τόσο οι διαθέσιμοι πόροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσο και η 

δυνατότητα αύξησης τους με αδιάθετους ή επιπλέον πόρους, εφόσον προβλέπεται ανάλογη 

ρύθμιση στη σχετική προκήρυξη. 

 

13. Με Υπουργική Απόφαση θα καθορίζεται η αναστολή ισχύος της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος όταν το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των υποβληθεισών αιτήσεων επενδύσεων 

υπερβαίνει το σύνολο του προκηρυχθέντος ποσού βάσει της αρχής της αναλογικότητας 

λαμβανομένης υπ΄όψιν της σημασίας του Μέτρου για την αγροτική και την εθνική εν γένει 

οικονομία της χώρας. 

 

14. Με Υπουργική Απόφαση δύναται να αρθεί η αναστολή εφόσον συντρέχουν οι ανάλογες 

προϋποθέσεις ύπαρξης αδιάθετων πόρων. Δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του Μέτρου 

επιλαχούσες αιτήσεις ενίσχυσης. 
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15. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν από τη Γνωμοδοτική 

Επιτροπή, δύνανται κατά την κρίση τους να υποβάλουν ένσταση επί του αποτελέσματος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος ή να υποβάλουν νέα αίτηση, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου με πιστοποιητικά μεταγραφής και βαρών ή μισθωτήρια συμβόλαια 

οικοπέδων και εγκαταστάσεων με πιστοποιητικά μεταγραφής, υποβάλλονται και στις 

περιπτώσεις που η αίτηση ενίσχυσης αφορά αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο σε προμήθεια 

μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.  

 

2. Όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια ανεξάρτητα από 

το είδος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. 

 

3. Οι δικαιούχοι που υποχρεωτικά υποβάλλουν ισολογισμό θα προσκομίζουν και έντυπο 

φορολογίας εισοδήματος Ε3. 

 

4. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται στα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α. 

θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται σε μορφή IBAN - International Bank Account Number. 

 

5. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων κρίνεται ως ακολούθως: 

Για όλα τα επενδυτικά σχέδια και ανεξάρτητα του ύψους της αίτησης ενίσχυσης, η βιωσιμότητα 

κρίνεται με βάση τις τιμές των αριθμοδεικτών, που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ΄ και 

προκύπτουν από τα υφιστάμενα  οικονομικά αποτελέσματα των επενδυτικών μονάδων των τριών 

κλειόμενων χρήσεων πριν του έτους υποβολής της αίτησης.  (Αν x έτος αναφοράς, λαμβάνουμε 

υπόψη τα έτη x-1, x-2, x-3) 

 

Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων αιτήσεων ενίσχυσης κρίνεται ως ακολούθως:  

Για όλα τα επενδυτικά σχέδια η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση τις τιμές των αριθμοδεικτών, που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Γ΄ και προκύπτουν από τα προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα 

της επενδυτικής πρότασης για τα τρία έτη που έπονται του 2ου έτους μετά την ολοκλήρωση της 

επενδυτικής πρότασης.  

 

Σε περίπτωση διαδοχής φορέων ως προς τη λειτουργία της μονάδος, η βιωσιμότητα θα κρίνεται με 

τον ίδιο ως άνω τρόπο, μόνο όταν ο δικαιοδόχος διαθέτει ήδη λειτουργούσα μονάδα με 
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παραγωγική δραστηριότητα (μεταποίηση ή και τυποποίηση) παρόμοια με αυτήν της υπό κρίση 

μονάδος και υπό την προϋπόθεση ότι στο εταιρικό σχήμα δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο 

ο δικαιοπάροχος. Αντιθέτως εάν ο δικαιοπάροχος συμμετέχει, η βιωσιμότητα του επενδυτικού 

σχεδίου κρίνεται σαν να μην έχει μεσολαβήσει οποιαδήποτε μεταβίβαση της μονάδος σε άλλο 

πρόσωπο εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως η συμμετοχή με μικρό ποσοστό – όχι πλειοψηφικό, ή 

υποχρεωτική συμμετοχή βάσει του Καλλικράτη.  

 

Τα ανωτέρω δεν αναιρούν την υποχρέωση για παραγωγική λειτουργία της μονάδας για μια τριετία 

πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για εκσυγχρονισμό ή επέκταση με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση. 

 

6. Εάν η αίτηση ενίσχυσης αφορά σε περισσότερες της μιας δράσης, η αξιολόγηση γίνεται με τα 

κριτήρια που αντιστοιχούν στο τμήμα του επενδυτικού σχεδίου με τη μεγαλύτερη 

χρηματοδοτική βαρύτητα.  

 

7. Στην αίτηση ενίσχυσης θα γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής 

από το φορέα και θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας απόφασης.  

Προκειμένου να λάβει βαθμολογία, εφόσον βαθμολογείται, στο Κριτήριο 8, πρέπει να 

προσκομιστούν με το φάκελο υποψηφιότητας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στο Παράρτημα Γ΄/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ και συμπεριλαμβάνονται στην 

αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση. 

 

8. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 

1 όπως αυτή ορίζεται στον Καν. 1069/09 (ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση) και 

προκειμένου για την ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών όπως: πτώματα ζώων (βοοειδή, 

μικρά μηρυκαστικά κλπ.), υλικά υψηλού κινδύνου των μεταδοτικών σπογγωδών 

εγκεφαλοπαθειών (υποπροϊόντων σφαγείων, τεμαχιστηρίων κρέατος), υπολείμματα τροφίμων 

από διεθνείς μεταφορές κλπ., ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, θα 

εξετάζονται χωρίς βαθμολόγηση (εφεξής κατηγορία ΣΤ), δεδομένου ότι περιλαμβάνουν δαπάνες 

που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και 

του περιβάλλοντος, και υπό τον όρο ότι η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχή, όπου δεν 

υπάρχει επαρκής διαχείριση υποπροϊόντων αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης προϋπόθεση για 

την ένταξη των παρεμβάσεων αυτών στην κατηγορία ΣΤ είναι να αναφέρεται στην αίτηση 

ενίσχυσης η γεωγραφική κάλυψη της μονάδας (οριοθέτηση περιοχών υποχρεωτικής κάλυψης).  
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9. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετάζονται οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης 

υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με υποχρέωση μεταποίησης του παραγόμενου τυρογάλακτος 

της περιοχής παρέμβασης. Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εξετάζονται 

στις βαθμολογούμενες κατηγορίες και θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο που 

αφορά στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή και της δημόσιας υγείας. Ίδια 

διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν σε 

εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων μονάδων. Εάν οι 

αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν σε παραγωγή ή / και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κλπ) και εντάσσονται στις βαθμολογούμενες κατηγορίες, στο 

κριτήριο που αφορά στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος θα λαμβάνουν τη μέγιστη 

βαθμολογία ανεξαρτήτως τομέα. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του προγράμματος αιτήσεις 

ενίσχυσης, οι οποίες αφορούν στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους σε εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών. Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες αιτήσεων, οι δαπάνες που λήφθηκαν 

υπόψη για να λάβουν τη μέγιστη βαθμολόγηση των κριτηρίων 5 και 6 ή την προτεραιότητα 

ένταξής τους, δεν θα συμπεριληφθούν σε αιτήματα τεχνικής τροποποίησης, ακόμα και εάν με 

την αφαίρεση της βαθμολογίας αυτής συγκεντρώνουν τη βάση της κατηγορίας.  

 

10. Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό των 

εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών, που εμφανίζουν κατά μέσο όρο τα τρία (3) προηγούμενα 

έτη αυτού της αίτησης ενίσχυσης, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, θα εξετάζονται χωρίς 

βαθμολόγηση (κατηγορία ΣΤ), υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ποσοστό εξαγωγών αφορά 

μόνο το προϊόν ή τα προϊόντα που αποτελούν τελικό προϊόν της μονάδας που αφορά η αίτηση 

ενίσχυσης και θα τεκμηριώνεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

Κριτήριο 10 - Παράρτημα Γ / Κριτήρια βαθμολόγησης της παρούσας απόφασης. 

 

11. Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες διατήρησαν, κατά τα 

τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης ενίσχυσης, τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας 

(υπολογιζόμενες σε Ε.Μ.Ε.) κατά μέσο όρο, θα εξετάζονται χωρίς βαθμολόγηση (κατηγορία ΣΤ), 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται 

στο άρθρο 5 §11 της παρούσας απόφασης. 

 

12. Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση 

της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και μπορεί να 

υλοποιούνται με ή χωρίς αλλαγή του τόπου εγκατάστασης. Εάν η προκύπτουσα αύξηση 

της δυναμικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο, τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως 

επέκταση. Η αύξηση δυναμικότητας, εφόσον επιτρέπεται από την αδειοδότηση που διαθέτει ο 

φορέας, υπολογίζεται ως η διαφορά της πραγματικής παραγωγικής δυναμικότητας, που 
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προκύπτει από το μέσο όρο της τριετίας προ ημερομηνίας αίτησης ενίσχυσης (εκ των Πινάκων 

Α4 και Α5 που αποτυπώνουν τα πραγματικά στοιχεία παραγωγής του φορέα), και της 

προβλεπόμενης παραγωγικής δυναμικότητας στο 3ο έτος λειτουργίας της μονάδας μετά την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης (εκ των πινάκων Β5 και Β6 που αποτυπώνουν τις 

προβλέψεις του φορέα σε βάθος δεκαετίας).  

 

13. Στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων 

αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται η αγορά οχημάτων για τη 

μεταφορά ζωϊκών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη 

νομοθεσία (Καν. 1069/09 & Καν.142/11).  

 

14. Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – 

συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής 

ταξινόμησης των σφάγιων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΟΚ)13220/84, 

(ΕΚ)1234/07 και (ΕΚ)1249/09) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού 

εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 

17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.  

 

15. Στον τομέα των ελαιούχων προϊόντων και ειδικότερα στη δράση που αναφέρεται σε 

εκσυγχρονισμό και συγχώνευση ελαιοτριβείων (ελαιολάδου/ελαιοτριβεία) επιλέξιμη θεωρείται  

κάθε δαπάνη για τη μετατροπή των ελαιοτριβείων τριών φάσεων σε δύο.  

 

16. Για όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, ανεξαρτήτως τομέα και κατηγορίας, θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 

η προμήθεια επεξηγηματικών πινακίδων ή διαφημιστικών πλαισίων στην τοποθεσία υλοποίησης 

της επένδυσης. 

 

17. Διευκρινήσεις επί των δράσεων: 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ  

Στη δράση 1.1 συμπεριλαμβάνεται η επέκταση υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  

Στη δράση 6.7 ως κόμβοι σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων θεωρούνται όσοι προβλέπονται 

στο Ν. 3333/05 ή στο Γενικό Χωροταξικό ή στα δύο κλαδικά Τουρισμού & ΑΠΕ και Βιομηχανίας ή 

στα Γ.Π.Σ. Περιοχών ή ΣΧΟΑΠ ή με την έκδοση μελέτης και οικοδομικής άδειας ή όπως ορισθούν 

στο Χωροταξικό για τις μεταφορές ή άλλη διάταξη.  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ / ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
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Η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών αφορά αποκλειστικώς σε πιστοποιημένη βιολογική πρώτη 

ύλη και όχι σε αυτή του μεταβατικού σταδίου και απαιτείται η προσκόμιση της πιστοποίησης του 

δικαιούχου της επένδυσης σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής ή συμφωνητικά με 

πιστοποιημένους παραγωγούς πενταετούς διάρκειας. 

Η παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών ελαιολάδου πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στον Καν. 1019/02 και στην αριθ. πρωτ. 323902/18-9-09 ΚΥΑ της 

Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής / Τμήμα Ελαίας. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΝΟΥ 

Η παραγωγή οίνων ποιότητας αφορά σε ΠΟΠ, ΠΓΕ & Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια με 

πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη και όχι σε ανάλογη παραγωγή του μεταβατικού σταδίου. 

Για την παραγωγή οίνων από προϊόντα Βιολογικής αμπελουργίας απαιτείται η προσκόμιση της 

πιστοποίησης του δικαιούχου της επένδυσης σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής ή 

συμφωνητικά με πιστοποιημένους παραγωγούς πενταετούς διάρκειας. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  

Στις δράσεις 9.1 και 9.3 συμπεριλαμβάνονται οι μονάδες συσκευασίας σπαραγγιών.  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

Για τη δράση 11.3, προκειμένου να χαρακτηριστεί μια μονάδα παραγωγής ζωοτροφών ως μικρή 

μονάδα απλού παρασκευαστηρίου με απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει η 

δυναμικότητα παραγωγής της σε σύνθετες ζωοτροφές να μην υπερβαίνει τους 1.200 τον./ετησίως 

και η δυνατότητα αποθήκευσης να μην υπερβαίνει το 1/3 της ετήσιας εμπορεύσιμης ποσότητας.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

1. Ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί χορήγηση προκαταβολής μετά την Απόφαση οριστικής έγκρισης της 

επένδυσης. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του Καν(ΕΕ) 679/2011 της Επιτροπής, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της Δημόσιας ενίσχυσης που 

αφορά την επένδυση και η εκκαθάρισή της πρέπει  να συναρτάται με τη σύσταση τραπεζικής 

εγγύησης (Εγγυητική Επιστολή) υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ που να αντιστοιχεί στο 110% του ποσού της 

προκαταβολής. Η εγγύηση αποδεσμεύεται με την έκδοση εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν 

διαπιστωθεί ότι το ποσό των συνολικά πληρωτέων δαπανών που αντιστοιχεί στη δημόσια ενίσχυση 

υπερβαίνει το ποσό της  προκαταβολής.  
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2. Στις εκ μέρους των δικαιούχων υποβαλλόμενες αιτήσεις πληρωμής πρέπει να προσδιορίζεται το 

αιτούμενο ποσό. Στην αίτηση επισημειώνεται από τον Φορέα Εφαρμογής το ποσό, το οποίο 

εγκρίνεται προς πληρωμή. 

 

3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει εκ προθέσεως ψευδή δήλωση, η υπό εξέταση πράξη 

διαγράφεται από τις ενισχύσεις του μέτρου και τα ποσά που έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Δε θα 

πραγματοποιούνται πληρωμές σε δικαιούχους ή, εάν έχουν πραγματοποιηθεί, θα ανακαλούνται, εφ’ 

όσον διαπιστωθεί ότι έχουν προσκομισθεί πλαστά δικαιολογητικά ή ότι έχουν παρουσιασθεί με 

οποιονδήποτε τρόπο ψευδή γεγονότα ως αληθή. 

 

4. Για την εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης πιστοποίηση των αφανών εργασιών που 

πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα προσκομίζεται με 

ευθύνη των αιτούντων τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται με ειδική αιτιολόγηση τόσο το 

φυσικό αντικείμενο όσο και οι δαπάνες των εργασιών αυτών. 

 

5. Τα αιτήματα πληρωμών θα συνοδεύονται από τεχνική έκθεση με περιγραφή του φυσικού 

αντικειμένου σε κάθε πιστοποίηση. Επιπλέον οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις φυσικού αντικειμένου, 

οι οποίες συνοδεύουν τα αιτήματα πληρωμών, θα μονογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής 

που πραγματοποιεί την πιστοποίηση και με τον τρόπο αυτό θα δηλώνεται η σύμφωνη γνώμη τους 

με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις από την επιτροπή ως προς τις 

επιμετρήσεις, θα γίνεται διόρθωση και μονογραφή με επισημείωση σχετικών παρατηρήσεων. Οι 

διορθώσεις ενσωματώνονται στα υποδείγματα πληρωμών και στις στήλες που αφορούν στο 

αντικείμενο δαπάνης και στην περιγραφή των εκτελεσθεισών εργασιών. 

 

6. Ο δικαιούχος οφείλει να παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου κάθε σχετική 

πληροφόρηση για την πράξη (έναρξη εργασιών, κοινοποίηση αιτημάτων παράτασης, τεχνικών 

τροποποιήσεων, αδειοδοτήσεων, ερωτημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της πράξης κ.α.), 

προκειμένου να διευκολυνθεί η τελευταία στην εκτέλεση του έργου της και στον ορθότερο 

προγραμματισμό της.  

 

7. Ο δικαιούχος οφείλει να καταθέσει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή στις 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων υπόψη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων που έχει συσταθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται (όπως αυτή καθορίζεται 

στη σχετική υπουργική απόφαση) φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών για 

τις εργασίες που έχει υλοποιήσει.   Τα παραστατικά (πρωτότυπα παραστατικά                      
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δαπανών και παραστατικά εξοφλήσεων) ελέγχονται με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και τίθεται σε αυτά η σφραγίδα του μέτρου.  

 

 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

 

Στη συνέχεια ο δικαιούχος ετοιμάζει δυο σειρές φωτοαντιγράφων, τις οποίες θεωρεί η Επιτροπή 

ως ακολούθως: 

Ο πρόεδρος της επιτροπής αντιπαραβάλει το φωτοαντίγραφο με το πρωτότυπο και βεβαιώνει με 

την υπογραφή του ότι το φωτοαντίγραφο είναι όμοιο με το πρωτότυπο. Η σχετική βεβαίωση 

γίνεται με επισημειωματική πράξη στο σώμα του αντιγράφου από τον πρόεδρο της επιτροπής και 

με τη χρήση ορθογώνιας σφραγίδας με τα ακόλουθα στοιχεία:  

α.Τον τίτλο της υπηρεσίας του, 

β.Τη φράση “ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που μου επιδείχθηκε από 
τον ενδιαφερόμενο (στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον φορέα)”  

γ.Τον τόπο και την ημερομηνία επικύρωσης. 

δ.Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του υπαλλήλου (στη συγκεκριμένη περίπτωση 
του προέδρου της επιτροπής) που διενεργεί την επικύρωση  

ε.Την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της υπηρεσίας που διενεργεί την επικύρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1698/2005 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

    Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας ……       
 ή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. …….. 
 
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που μου επιδείχθηκε από τον φορέα. 
 
Τόπος και ημερομηνία επικύρωσης 
 
Στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας 
Υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής 
Ονοματεπώνυμο του Προέδρου της Επιτροπής 
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8. Δεδομένου του μεγάλου όγκου των παραστατικών που προορίζονται για έλεγχο, η ημερομηνία 

επικύρωσης, η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του προέδρου της Επιτροπής μπορούν να 

αποτυπώνονται και με μηχανικό τρόπο. 

 

9. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, οφείλουν 

να τηρούν βιβλία Β΄ ή  Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. . 

 

10. Αν στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας 

συμμετοχής, το σχετικό δάνειο θα πρέπει:  

α) να συνάπτεται με χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα (όροι, ύψος, διάρκεια, σκοπός, επιτόκιο),  

β) να λαμβάνεται για το επενδυτικό σχέδιο και να γίνεται σχετική μνεία στην δανειακή σύμβαση,  

γ) να προσκομίζονται η δανειακή σύμβαση και οι τυχόν εκταμιεύσεις.  

 

11. Ενίσχυση καταβάλλεται εφόσον ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στη μονάδα και έχει πιστοποιηθεί 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

12. Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί δάνειο από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, κατά την 

τελική πληρωμή συνυπολογίζεται το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης.  

 

13. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν ενεργή την επένδυση στην περιοχή, όπου χορηγήθηκε η 

ενίσχυση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την έκδοση της απόφασης 

ολοκλήρωσής της.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Το προβλεπόμενο ποσοστό εκτέλεσης του έργου σε ετήσια βάση, που αναφέρεται 

στην απόφαση Προέγκρισης για την καταρχήν ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα, αποτελεί 

ενδεικτική  κατανομή δαπανών κατ΄ έτος. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου (έναρξη/λήξη), που αναφέρεται στην απόφαση οριστικής ένταξης της πράξης στο 

πρόγραμμα, είναι δεσμευτικό για την υλοποίησή της.  

 

2. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους με σχετικό έγγραφό τους μετά 

την απόφαση Προέγκρισης επέχει θέση εκ μέρους τους αποδοχής των διαλαμβανομένων σε 

αυτή. Η Απόφαση Οριστικής έγκρισης επέχει θέση σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΥπΑΑΤ και 
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τόσο τα αναφερόμενα σε αυτή όσο και αυτά που έχουν ληφθεί υπόψη για την έκδοσή της είναι 

δεσμευτικά. Τροποποίηση της εν λόγω απόφασης είναι δυνατή μετά από αίτημα του δικαιούχου.  

 

3. Σύμφωνα με τον Καν. 1974/06 είναι υποχρεωτική η ανάρτηση επεξηγηματικών πινακίδων ή 

διαφημιστικών πλαισίων στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ομοιομορφία και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, οι πινακίδες ή τα πλαίσια πρέπει 

να τοποθετούνται στο πιο ευκρινές σημείο και να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στο παράρτημα Β’ της παρούσας.  

 

4. Αν διαπιστωθεί ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου 

έπαυσε να είναι ΜΜΕ, αν είχε ενταχθεί υπό αυτό το καθεστώς, τότε αφαιρείται από 

την ενίσχυση η διαφορά του προβλεπομένου ποσοστού, εάν η ενέργεια πραγματοποιηθεί από 

την ημερομηνία υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης στις διατάξεις του Μέτρου και μέχρι 

την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

 

5. Σε κάθε αίτημα τροποποίησης των όρων που αναφέρονται στην απόφαση οριστικής ένταξης των 

επενδυτικών σχεδίων, των παραρτημάτων της καθώς και των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη 

για την έκδοσή της θα ελέγχεται, μεταξύ άλλων, εάν επηρεάζεται η βαθμολόγησή τους και θα 

γίνεται αποδεκτή εφόσον δεν προκύπτει βαθμολογική μεταβολή ή εφόσον μετά 

την επαναβαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συγκεντρώνουν αυτά τη βάση της 

κατηγορίας, όπως διαμορφώθηκε από τον συντελεστή βαρύτητας αυτής. 

 

6. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές και οι Επιτροπές Παρακολούθησης εξακολουθούν να λειτουργούν 

μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων.  

 

7. Κάθε πληροφορία (ανακοίνωση, πρόσκληση, ενημέρωση) που αφορά σε εφαρμογή 

των διατάξεων του προγράμματος θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. 

(www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr) και το γεγονός αυτό θα επέχει θέση δημοσίευσης.  

 

8. Ο δικαιούχος προκειμένου να αποδείξει την ανάλωση της ίδιας συμμετοχής του θα πρέπει μέχρι 

την υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά για την καταβολή της πρώτης δόσης της 

εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης να έχει προβεί στις διαδικασίες που ορίζονται στο έγγραφο 

προέγκρισης, με προσκόμιση και των αποδεικτικών στοιχείων για την αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου, όπου απαιτείται.  

 

9. Στο φάκελο υποψηφιότητας θα υποβάλλονται, μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία πιστοποίησης 

μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (πρακτικά Γ.Σ. Μετόχων, αντίγραφο βιβλίων Μετόχων για Α.Ε., 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
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αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμών, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για 

Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ). Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών.  

 

10. Τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα είναι υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα της αίτησης ενίσχυσης και θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ. Για τις 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και δημοσιεύουν ισολογισμό θα υποβάλλεται το 

σχετικό ΦΕΚ ή η ανακοίνωση καταχώρησης προς το Εθνικό Τυπογραφείο.  

 

11. Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε. Για την τεκμηρίωσή τους θα 

προσκομίζονται φορολογικά έντυπα Ε7 (ή άλλα δικαιολογητικά ισοδύναμης ισχύος) για τα τρία 

(3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα υποβάλουν 

δήλωση για το μέγεθος της επιχείρησής τους ως ακολούθως: 

 Δήλωση νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου για τεκμηρίωση κατηγορίας (ΜΜΕ ή 

επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών 

μικρότερο των 200 εκ. ευρώ), λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν συνεργαζόμενες ή 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το μέγεθος του δικαιούχου 

διαφοροποιείται μεταξύ των δυο τελευταίων χρήσεων, σύμφωνα με τη δήλωση, τα 

οικονομικά στοιχεία μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για την προηγούμενη 

αυτών χρήση. 

 Για τις ατομικές επιχειρήσεις θα υποβάλλεται η έναρξη επιτηδεύματος, προκειμένου να 

πιστοποιείται ότι πρόκειται για δικαιούχους του προγράμματος. 

 

12. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων αφορούν στην κατάρτιση της αίτησης ενίσχυσης και στην 

παρακολούθηση του υλοποιούμενου επενδυτικού σχεδίου. 

 

13. Εάν περιουσιακά στοιχεία, που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του μέτρου, κατασχεθούν και 

τεθούν για οποιονδήποτε λόγο σε πλειστηριασμό, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, το οποίο 

έχει καταβληθεί, αναζητείται από τον φορέα και το Δημόσιο δύναται να αναγγελθεί ως πιστωτής 

στην σχετική διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ανάκτηση του ποσού αυτού κατά 

τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΝΕΩΝ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
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1. Χορηγείται ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου στις επενδύσεις του Μέτρου 123 Α 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που αποτελεί τη Δημόσια Δαπάνη, 

ανεξαρτήτως τομέα, υποτομέα και περιοχών των γεωγραφικών περιφερειών που είναι επιλέξιμες 

για τον στόχο σύγκλισης, σε ποσοστό.  

α) 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων 

μέχρι του ποσού των 1.500.000 €.  

β) 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000 € μέχρι 

3.000.000 €. 

γ) 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000 € μέχρι 

6.000.000 €. 

δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000 €  

 

2. Για τις περιοχές της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας (εκτός στόχου σύγκλισης) χορηγείται 

ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου σε ποσοστό:  

α) 40% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του 

ποσού των 6.000.000 €.  

β) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000  €.  

 

3. Ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού που προβλέπεται σύμφωνα με το παράρτημα του 

Καν. 1698/2005 οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο 

εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 & 4 της αριθμ. Πρωτ., 

4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/Β’/04-12-13) χωρίς κλιμάκωση. 

 

4. Για επενδύσεις επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που προέρχονται 

κυρίως από την τοπική παραγωγή, που θα υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, 

ανεξάρτητα που υπάγονται διοικητικά και εξαιρουμένων των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, τη 

χορήγηση ενίσχυσης σε ποσοστό: 

 65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι 

του ποσού των 1.500.000,00 €, 

 60% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000,00 € μέχρι 

3.000.000,00 €, 

 50% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000,00 € μέχρι 

6.000.000,00 €, 

 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6.000.000,00 € 

μέχρι 10.000.000 €. 

Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο 

έδαφος των μικρών νησιών του Αιγαίου.  
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5. Αιτήσεις ενίσχυσης για ίδιους ή διαφορετικούς τομείς στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 

2007-2013 υποβάλλονται μόνο μία φορά από τον ίδιο δικαιούχο εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά στην προκήρυξη. 

 

6. Για τον χαρακτηρισμό των παραγωγικών διαδικασιών μεταποίησης, τυποποίησης ως καινοτόμων 

ή προηγμένης τεχνολογίας και των παραγόμενων μεταποιημένων προϊόντων ή των μορφών 

εμπορίας των προϊόντων ως νέων ή καινοτόμων που θα λαμβάνονται υπόψη για 

τη βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο παράρτημα 

Γ’/Κριτήρια Βαθμολόγησης (Εξειδίκευση κριτηρίου 9).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ 

 
1. Εγκρίνεται το περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσίασης της Οικονομοτεχνικής Μελέτης 

των αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ ως εμφανίζεται στο Παράρτημα Α το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των Πινάκων Α1 – Α10, 

Β1 – Β10 & Περιβαλλοντικών Δεικτών.  

 

2. Εγκρίνονται τα υποδείγματα 1 (αναλυτική κατάσταση πληρωμών πραγματοποιηθεισών 

δαπανών), 2 (πιστοποιητικό για την πληρωμή δόσεων της δημόσιας δαπάνης, βεβαίωση 

προόδου εργασιών και βεβαίωση εξόφλησης τιμολογίων), 3, 4 (συγκριτικός πίνακας), 5 

(χρηματοοικονομικό δελτίο καθορισμού πληρωτέου ποσού οικονομικών ενισχύσεων 

μερικής/τελικής δόσης αίτησης πληρωμής, του παραρτήματος Α της παρούσης. 

 

3. Εγκρίνεται το υπόδειγμα του αξιολογητικού σημειώματος, όπως εμφανίζεται στο παράρτημα Γ, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

4. Ορίζεται ως ανώτερο ύψος επιλέξιμης δαπάνης που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 

της συμμετοχής της Οικονομοτεχνικής Μελέτης στον προσδιορισμό των Γενικών Εξόδων του 

Φορέα Υλοποίησης της Επένδυσης:  

α) ποσοστό μέχρι 2,5% για τις επενδύσεις επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση 

από την Γνωμοδοτική Επιτροπή μέχρι 500.000 €.  
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β) ποσοστό 2% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά 

την έγκριση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή από 500.001 € μέχρι 1.500.000 €.  

γ) ποσοστό 1,5% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά 

την έγκριση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή από 1.500.001 € μέχρι 3.500.000 €.  

δ) ποσοστό 1,0% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την 

έγκριση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή από 3.500.001 € μέχρι 6.000.000 €.  

ε) ποσοστό 0,5% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την 

έγκριση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή από 6.000.001 € και άνω. 

 

5. Τα ανωτέρω έχουν ισχύ για τον υπολογισμό του ύψους της επιλέξιμης δαπάνης και 

της αντίστοιχης επιχορήγησης στα πλαίσια της Οικονομοτεχνικής μελέτης στα πλαίσια 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για 

άλλους σκοπούς.  

 

6. Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης για τη δαπάνη της Οικονομοτεχνικής Μελέτης 

πραγματοποιείται κατά την τελική πληρωμή της επένδυσης. 

 

7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων δύναται να εγκρίνει χαμηλότερα ποσά 

ή να μειώνει τα αρχικά εγκριθέντα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, 

στις περιπτώσεις μη επαρκών μελετών ή τροποποιήσεων που δεν αιτιολογούνται επαρκώς και 

καταδεικνύουν την ανεπάρκεια της αρχικής μελέτης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Γραφείο Υπουργού, κου Αθ.Τσαυτάρη 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κου Μ.Χαρακόπουλου 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κου Μ.Κορασίδη 

4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και ΔΣ, κου Δ. Μελά  

5. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, κου. Δ. Ιατρίδη 

6. ΕΥΔ ΠΑΑ  

 Λ.Αθηνών 58, Αθήνα  

7. ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Λ.Αθηνών 54-56, Αθήνα  

8. ΟΠΕΚΕΠΕ 

 Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

 Δομοκού 5, Αθήνα. 

9. ΕΦΕΤ 

 Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 

 Αμπελόκηποι, Αθήνα  

10. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Μενάνδρου 22, Αθήνα  

11. Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής  

 Αχαρνών 2, Αθήνα  

12. Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής  

 Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα  

13. Γενική Διεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής  

 Βερανζέρου 46, Αθήνα  

14. Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας   

 Σκαλιστήρι 19, Αθήνα  

15. Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ.  
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 Αχαρνών 5, Αθήνα 

16. Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής  

 Βερανζέρου 46, Αθήνα 

17. Δ/νση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής  

 Βερανζέρου 46, Αθήνα  

18. Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας  

 Μενάνδρου 22, Αθήνα  

19. Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής 

 Αχαρνών 2, Αθήνα   

20. Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 

 Αχαρνών 2, Αθήνα  

21. Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής  

 Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα  

22. Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  

 Αχαρνών 2, Αθήνα  

23. Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας  

 Αχαρνών 29, Αθήνα  

II. Υπουργείο Εσωτερικών  

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  

Σταδίου 29, Αθήνα  

III. Υπουργείο Οικονομικών  

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής  

Κ. Σερβίας 10, Αθήνα  

IV. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων  

Μητροπόλεως 3, Αθήνα  

V.   Invest in Greece 

Μητροπόλεως 3, Αθήνα  

VI. Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειών 

VII.Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
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ΑΙΤΗΣΗ 
Προς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης ενίσχυσής μας με στοιχεία 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : 
 

ΑΦΜ / ΔΟΥ : 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : 
 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : 
 

ΚΑΔ (ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ) : 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ : 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ FAX : 
 

E-MAIL : 
 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ FAX : 
 

E-MAIL : 
 

 

1.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ  
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ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ : 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ :  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

E-MAIL :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

ΦΑΞ :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 
 

Δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης που υποβάλλονται 

για ένταξη στο Μέτρο 123Α, είναι ακριβή και βεβαιώνω την 

ορθότητα και πιστότητα αυτών και γνωρίζω ότι, σε διαφορετική 

περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης θα απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω 

αξιολόγηση. 

Υπογραφή και 
ονοματεπώνυμο  
νομίμου εκπροσώπου  
 
 
Σφραγίδα επιχείρησης 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 

Υπαγωγή αιτήσεων ενίσχυσης Καν 1698/2005  

 Μέτρο 123 Α  

Αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία 

 

1. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο 

καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας. Στις 

περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται 

υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και της τελευταίας 

τροποποίησής του.  

2. Στοιχεία πιστοποίησης εταιρικής – μετοχικής σύνθεσης. 

3. Έναρξη επιτηδεύματος. 

4. Τίτλους ιδιοκτησίας οικοπέδου ή και εγκαταστάσεων στο οποίο όπου πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί η επένδυση, είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή μετεγκατάσταση ή 

εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας καθώς και πιστοποιητικό μεταγραφής,  

και βαρών. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης γίνονται αποδεκτές και οι 

περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την 

προϋπόθεση προσκόμισης της συμβολαιογραφικής πράξης και του πιστοποιητικού 

μεταγραφής, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης, 

με τα δικαιολογητικά αποδοχής της απόφασης Προέγκρισης από το δικαιούχο. Γίνονται 

αποδεκτές και οι περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με την προσκόμιση 

ιδιωτικού συμφωνητικού συμβολαιογραφικό έγγραφο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο και το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό μεταγραφής, πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα δικαιολογητικά της 

Προέγκρισης.  

5. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της 

αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της 

Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%. Εάν 

πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα της 

Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των παραπάνω μετόχων. 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι:  
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 είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται 

η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο ή στο 

αντίστοιχο ΦΕΚ 

 δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται η 

προσκόμιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τους διορισμένους 

ελεγκτές.  

Οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμό 

πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και 

Ε5 που υπέβαλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης.  

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ενίσχυσης αναφέρονται σε μετεγκατάσταση ή 

εκσυγχρονισμό, θα πρέπει δια των ισολογισμών ή των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 

και Ε5 να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της μονάδας δεν είχε διακοπεί τα τρία (3) 

τουλάχιστον τελευταία έτη.  

Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό, επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

μονάδων, αυτές πρέπει να λειτουργούν για μια τριετία πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό τους, με εξαίρεση αυτές που έχουν ενταχθεί στα πλαίσια 

προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου 123Α. 

6. Δήλωση μεγέθους επιχείρησης. 

7. Φορολογικά έντυπα Ε7 (ή αλλα δικαιολογητικά ισοδύναμης ισχύος) για τα τρία (3) 

προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης ενίσχυσης. 

8. Τεχνικά σχέδια: τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης και κατόψεις, σχέδια διάταξης 

μηχανολογικού εξοπλισμού με σχετικό υπόμνημα, τόσο της υφιστάμενης όσο και της 

προτεινόμενης κατάστασης, ανεξάρτητα από το είδος της επένδυσης, ακόμα και στις 

περιπτώσεις που αφορούν μόνο την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής 

τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης. Είναι δυνατή η 

αναζήτηση πρόσθετων τεχνικών σχεδίων από τον αιτούντα. 

9. Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

(προμέτρηση, ανάλυση κατά μηχάνημα, κ.λ.π.) σε ΕΥΡΩ, με διαχωρισμό του καθαρού 

ποσού και του ΦΠΑ. 

10. Η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον δύο 

(2) γραπτές προσφορές συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με 
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αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, για όλα τα στοιχεία των δαπανών για τα οποία 

ζητείται ενίσχυση.  

11. Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων 

προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση 

ενίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης. 

12. Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή η 

προσκόμισή του δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση 

που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για 

έκδοσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

13. Τις απαραίτητες, κατά κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα 

απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την 

Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι 

δυνατή η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών δύο μήνες μετά την υποβολή της 

αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται 

αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή των από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

14. Σε περίπτωση επέκτασης – εκσυγχρονισμού είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της ήδη 

υπάρχουσας πολεοδομικής άδειας θεωρημένης (για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου), ακόμη 

και στις περιπτώσεις που στην αίτηση ενίσχυσης δε ζητείται ενίσχυση για κτιριακές 

εγκαταστάσεις. 

15. Υπεύθυνη δήλωση τρόπου κάλυψης ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα Γ 

/Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων της παρούσας απόφασης. 

16. Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

 το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε 

άλλο μέτρο του Προγράμματος ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή στον αναπτυξιακό 

νόμο, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ /Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων της παρούσας 

απόφασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι το ίδιο αντικείμενο έχει υποβληθεί για 

ενίσχυση και σε άλλο μέτρο του ΠΑΑ ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή στον 

αναπτυξιακό νόμο, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται, ενημερώνεται εγγράφως ο φορέας 

του άλλου προγράμματος και ο δικαιούχος της επένδυσης δε δύναται να υποβάλει άλλη 

αίτηση στο ΠΑΑ πριν την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία απόρριψης. 
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 τηρείται το άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και έλλειψη διακρίσεων». 

17. Η οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό μέλος του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου με βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας από το ΓΕΩΤΕΕ για τους μελετητές-

μέλη του και, στις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 500.000 €, από 

Οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

18. Κάθε δικαιολογητικό που απαιτείται για τη βαθμολόγηση της αίτησης ενίσχυσης, όπως αυτά 

ορίζονται στο παράρτημα Γ’ / Κριτήρια Βαθμολόγησης της παρούσας.  

Στην περίπτωση που, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, διαπιστωθούν ελλείψεις 

δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας  - πλην των σημείων 9 

και 10 - ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και υποχρεούται να ανταποκριθεί στην αποκλειστική 

προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση.  

Μη προσκόμιση του συνόλου των στοιχείων, έως την ταχθείσα προθεσμία, 

συνεπάγεται μη περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης η οποία διαβιβάζεται 

στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή με εισήγηση απόρριψης.  
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3.1.1 Ταυτότητα και σύντομο ιστορικό της επιχείρησης 

Στο σημείο αυτό γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης. 

 

3.1.2 Οργανωτική δομή της επιχείρησης 

Στο σημείο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η οργανωτική δομή της επιχείρησης. 

 

3.1.3 Διοίκηση της επιχείρησης 

Στο σημείο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η διοίκηση της επιχείρησης. Εδώ θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί και η σχέση των ιδιοκτητών της επιχείρησης ή των εταίρων που ασκούν 

δραστηριότητα εντός της επιχείρησης. 

 

3.1.4 Βασικοί μέτοχοι και ποσοστό συμμετοχής τους – Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Στο σημείο αυτό παρατίθενται τα στοιχεία πιστοποίησης μετοχικής- 
εταιρικής σύνθεσης. 

 

3.1.5 Μέγεθος Επιχείρησης  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα στοιχεία της εταιρείας του υποψηφίου 

δικαιούχου της επένδυσης που προσδιορίζουν το μέγεθος αυτού για την τελευταία 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση (περίοδος αναφοράς) καθώς και την προηγούμενη όπου 

απαιτείται.  

         

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Περίοδος Αναφοράς 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
(ΕΜΕ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 

        

        

3.1 Παρουσίαση της Επιχείρησης 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Περίοδος Αναφοράς 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
(ΕΜΕ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 

        

        

         

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Περίοδος Αναφοράς 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(ΕΜΕ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 

        

        

         

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Περίοδος Αναφοράς 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
(ΕΜΕ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 

        

        

 Για την τεκμηρίωση του αριθμού των απασχολούμενων θα προσκομίζονται φορολογικά έντυπα 

Ε7 για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης ενίσχυσης. Σημείωση: οι μαθητευόμενοι 

ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας 

ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Δεν 

συνυπολογίζεται επίσης ή διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών. 

 

 

 

3.1.6 Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυσή της μέχρι 

σήμερα. 
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Στο σημείο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στις δραστηριότητες της επιχείρησης και σε 

περίπτωση ατομικής επιχείρησης θα προσκομίζεται η έναρξη επιτηδεύματος. 

 

3.2 Τεχνικά Στοιχεία Της Επιχείρησης 

3.2.1 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

Στο σημείο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

της Επιχείρησης ως προς τη γεωγραφική θέση, τον τρόπο απόκτησης, τη χρήση τους 

(πχ χώρος παραγωγικής διαδικασίας, αποθήκη, γραφεία κλπ), την καλυπτόμενη 

επιφάνεια κ.λ.π . 

3.2.2 Χρησιμοποιούμενος παραγωγικός εξοπλισμός 

Θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του χρησιμοποιούμενου παραγωγικού εξοπλισμού ως προς 

την επωνυμία κατασκευαστή, το σειριακό αριθμό μηχανήματος, το έτος κατασκευής, τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού (ιπποδύναμη - δυναμικότητα κ.λ.π.) 

και το βαθμό απασχόλησής τους, κατ’ αντιστοιχία με τον Πίνακα Α1. 

 

3.3 Επενδύσεις της επιχείρησης 

3.3.1 Επενδύσεις της επιχείρησης που έτυχαν συγχρηματοδότησης 

Γίνεται μία ενδελεχής αναφορά στο φυσικό αντικείμενο, που έτυχε επιδότησης από 

τον αναπτυξιακό νόμο ή από οποιοδήποτε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενίσχυσης, 

περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:  

τίτλος επενδυτικού σχεδίου, ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης, τοποθεσία 

υλοποίησης της επένδυσης, νόμος στα πλαίσια του οποίου εντάχθηκε, συνολικός 

εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης και αναλυτικός για κάθε δαπάνης, τελικό 

ύψος επένδυσης, ποσοστό υλοποίησης και αναφέρονται οι Αποφάσεις Ένταξης και 

Ολoκλήρωσης (Αρχή που εξέδωσε τις Αποφάσεις, Α.Π. Αποφάσεων κ.λ.π.). 

Εδώ παρατίθενται και στοιχεία επενδύσεων του δικαιούχου που έτυχαν ενίσχυσης και 

απεντάχθηκαν, ή περιπτώσεις καταλογισμών λόγω παραβάσεων κ.λπ. 

 

Για τα ανωτέρω προσκομίζονται και όλα τα σχετικά έγγραφα και δηλώνεται από το 

δικαιούχο η ακρίβεια και η μοναδικότητα των στοιχείων. 
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Επισημαίνεται ότι, εάν διαπιστωθεί τυχόν παράλειψη στοιχείων που ενδεχομένως 

επηρεάζουν την αξιολόγηση της αίτησης, η αίτηση ενίσχυσης θα απορρίπτεται χωρίς 

περαιτέρω αξιολόγηση. 

 

3.3.2 Επενδύσεις της επιχείρησης (εκτός συγχρηματοδότησης) 

Στο σημείο αυτό γίνεται μία ενδελεχής αναφορά στο φυσικό αντικείμενο 

των επενδύσεων της επιχείρησης εκτός συγχρηματοδότησης. 

 

 

3.4 Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχείρησης 

 
Να σχολιαστεί η εικόνα της επιχείρησης όπως προκύπτει από την ανάλυση των πινάκων 

 

3.4.1 Στοιχεία αγορών πρώτων γεωργικών υλών ( Πίνακας Α4 )  

Στο σημείο αυτό αναλύονται τα στοιχεία αγορών πρώτων υλών της Επιχείρησης με 

περιγραφή της προέλευσής τους. 

3.4.2 Στοιχεία πωλήσεων προϊόντων της επιχείρησης ( Πίνακας Α5 ) 

Στο σημείο αυτό αναλύονται τα παραγόμενα προϊόντα και τα στοιχεία πωλήσεων 

προϊόντων της Επιχείρησης με περιγραφή των βασικών αγοραστών, της αγοράς όπου 

διοχετεύονται (εσωτερική αγορά – εξαγωγές) και το είδος πώλησης (χονδρική – 

λιανική). 

 

3.4.3 Ανάλυση κύκλου εργασιών της επιχείρησης ( Πίνακας Α6 ) 

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 

 

3.4.4 Ανάλυση στοιχείων κόστους πωληθέντων την τελευταία τριετία 

(Πίνακας Α7), υπολογισμός της ΑΠΑ για το προηγούμενο 
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της αίτησης έτος (-1) και διετή πρόβλεψη μετά 

την ολοκλήρωση. 

Ο δείκτης αποτελέσματος «Μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στις ενισχυόμενες 

εκμεταλλεύσεις / επιχειρήσεις» μετρά τη μεταβολή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων / επιχειρήσεων που ενισχύονται. Τα δεδομένα για 

τον υπολογισμό του δείκτη συλλέγονται σε επίπεδο δικαιούχου αφενός κατά την υποβολή 

της αίτησης για ένταξη στο μέτρο και αφετέρου δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση 

της επένδυσης, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η σχετική μεταβολή.  

Ο υπολογισμός της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας γίνεται με τον τύπο: 

ΑΠΑ = σύνολο εκροών – σύνολο ενδιάμεσης κατανάλωσης 

όπου:  

σύνολο εκροών = αξία πωλήσεων + ιδιόχρηση ή ιδιοκατανάλωση + ισοζύγιο αποθεμάτων 

σύνολο ενδιάμεσης κατανάλωσης = άμεσες εισροές (πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά 

συσκευασίας, είδη συσκευασίας) + μη ειδικά κόστη (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, λοιπές 

παροχές τρίτων, συντήρηση και επισκευή, ανταλλακτικά παγίων, λοιπά αναλώσιμα, λοιπές 

δαπάνες) 

Με βάση τα παραπάνω κατά την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο μέτρο θα πρέπει να 

υπολογίζεται η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για το προηγούμενο έτος αυτού της υποβολής ως 

εξής: 

ΑΠΑ= αξία πωλήσεων + ισοζύγιο αποθεμάτων (με το πρόσημό του) – ενδιάμεση 

κατανάλωση 

Όπου: 

Αξία πωλήσεων: από τον Πίνακα Α6 αντλούμε τη συνολική αξία των πωλήσεων που αναφέρεται 

στη στήλη [-1ο έτος]. 

Ισοζύγιο αποθεμάτων: από τον πίνακα Α7 αντλούμε την μεταβολή των αποθεμάτων που 

αναφέρεται στη στήλη [-1ο έτος].  

Ενδιάμεση κατανάλωση: από τον πίνακα Α7 αντλούμε τις αξίες που αναφέρονται στη στήλη [-1ο 

έτος] για τα ακόλουθα: πρώτες γεωργικές ύλες, λοιπές πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά 

συσκευασίας, είδη συσκευασίας, ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, λοιπές παροχές τρίτων, 

συντήρηση και επισκευή, ανταλλακτικά παγίων, λοιπά αναλώσιμα, λοιπές δαπάνες. Το άθροισμα 

αυτών μας δίνει την ενδιάμεση κατανάλωση. 
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Υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης της ΑΠΑ δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση 

του επενδυτικού σχεδίου στα Πρακτικά Ελέγχου. 
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3.4.5 Ανάλυση στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης 

καθαρών κερδών ( Πίνακας Α8 ) 

Στο σημείο αυτό αναλύονται τα αποτελέσματα χρήσης και η διάθεση καθαρών κερδών 

της επιχείρησης. 

 

3.4.6 Ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού ( Πίνακας Α9 ) 

Στο σημείο αυτό αναλύονται τα στοιχεία του ισολογισμού της επιχείρησης. 

 

3.4.7 Αριθμοδείκτες ( Πίνακας Α10 ) 

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση των αριθμοδεικτών του πίνακα Α10. 
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3.5 Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ) 

 

3.5.1 Σκοπιμότητα αίτησης ενίσχυσης  

Στο σημείο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η σκοπιμότητα της αίτησης ενίσχυσης. 

 

3.5.2 Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης αίτησης ενίσχυσης  

Στο σημείο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης. 

 

3.5.3 Οι αναμενόμενες επιπτώσεις της αίτησης ενίσχυσης για 

τους παραγωγούς του πρωτογενούς προϊόντος 

Στο σημείο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι αναμενόμενες επιπτώσεις της αίτησης ενίσχυσης 

για τους παραγωγούς (συμβολαιακή γεωργία, προώθηση πιστοποιημένων προϊόντων, διάθεση 

προϊόντων, τιμή κ.λπ). 

 

3.5.4 Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν 

Στο σημείο αυτό περιγράφεται αναλυτικά κάθε προϊόν που πρόκειται να παραχθεί, σύμφωνα με 

την αίτηση ενίσχυσης, αναφέροντας επίσης εάν είναι προϊόν ποιότητας όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκό 

προϊόν προερχομένο από ειδικές εκτροφές, προϊόν που φέρει χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και 

«ορεινό» σε συσκευασία που πληροί τις σχετικές προδιαγραφές, προϊόν που παράγεται με 

σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόν που φέρει εθνικό σήμα πιστοποίησης. 

 

3.5.5 Δυναμικότητα μονάδας μετά την επένδυση – εκτιμώμενη 

κλιμάκωση παραγωγής κατά προϊόν σε ορίζοντα δεκαετίας μετά 

την ολοκλήρωση της επένδυσης 
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Εδώ παρουσιάζεται η δυναμικότητα της μονάδας μετά την υλοποίηση της αίτησης ενίσχυσης και 

εκτιμάται η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων σε ορίζοντα δεκαετίας. Παρατίθενται 

στοιχεία εκτίμησης τόσο της αγοράς πρώτων υλών όσο και των παραγόμενων τελικών 

προϊόντων. 

3.5.6 Τόπος εγκατάστασης μονάδας – αιτιολόγηση επιλογής τόπου 

εγκατάστασης  

Παρουσιάζεται ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας και αιτιολογείται η επιλογή του. 

Παρατίθενται στοιχεία για τις πρώτες ύλες της περιοχής καθώς και για την ύπαρξη αντίστοιχων 

μονάδων μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αυτών στην περιοχή. Συμπεράσματα 

σχετικά με την ελλειμματικότητα ή μη μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο νομού ή 

περιφέρειας. 

 

3.5.7 Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης - Προβλεπόμενη διάρκεια 

υλοποίησης  

Παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης και 

η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησής της. Παρατίθενται στοιχεία ανά διακριτό τμήμα 

προϋπολογισμού συνολικά, και επιμέρους ανάλυση σε επίπεδο εργασίας με στοιχεία 

προμέτρησης, τιμή μονάδας και κόστους. Επιπρόσθετα για τον μηχανολογικό εξοπλισμό και 

τις εγκαταστάσεις (όπου απαιτείται) παρατίθενται στοιχεία δυναμικότητας και χαρακτηριστικών 

ανά μονάδα και όχι ανά γραμμή παραγωγής. 

 
 

3.5.8 Θέσεις απασχόλησης στη μονάδα, συνολικά και κατά βάρδια 

σε Ε.Μ.Ε. 
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Στο σημείο αυτό δηλώνεται ο αριθμός και το είδος τόσο των υφιστάμενων όσο και 

των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας της μονάδας σε Ε.Μ.Ε. 

Σημείωση: οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση 

στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται 

στον αριθμό απασχολούμενων. Δεν συνυπολογίζεται επίσης ή διάρκεια των αδειών μητρότητας 

ή των γονικών αδειών. 

 

3.5.9 Χρηματοδότηση Κόστους της Επένδυσης – Τρόπος Kάλυψης Ίδιας 

Συμμετοχής 

Περιγράφεται εδώ ο τρόπος χρηματοδότησης της αίτησης ενίσχυσης και αναλύεται ο τρόπος 

κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με διαχωρισμό των ιδίων και των δανειακών κεφαλαίων (αν 

προβλέπονται). 

3.5.10 Διάγραμμα παραγωγικής δραστηριότητας 

Στο σημείο αυτό παρατίθεται το διάγραμμα παραγωγικής δραστηριότητας της μονάδας πριν και 

μετά την υλοποίηση της πράξης το οποίο θα ξεκινά από την παραλαβή της α’ ύλης και θα 

καταλήγει στο τελικό προϊόν. Στο διάγραμμα αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και 

η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων. 
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3.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ - ΑΓΟΡΑΣ 

 

3.6.1 Στοιχεία παραγωγής γεωργικών πρώτων υλών (υφιστάμενη 

κατάσταση –τάσεις) στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα. 

Αναλυτική παρουσίαση – Συμπεράσματα. 

 

3.6.2 Υφιστάμενες μονάδες - Παραγωγική δυναμικότητα υφισταμένων 

μεταποιητικών μονάδων του κλάδου στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα.  

Αναλυτική παρουσίαση – Συμπεράσματα. 

 

3.6.3 Εγχώρια παραγωγή , Εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων του τομέα 

ενδιαφέροντος της αίτησης ενίσχυσης. 

Αναλυτική παρουσίαση – Συμπεράσματα 

 

3.6.4 Προβλήματα – προοπτικές του τομέα ενδιαφέροντος της αίτησης 

ενίσχυσης που αφορούν τόσο το πρωτογενές όσο και το μεταποιημένο 

προϊόν  

Αναλυτική παρουσίαση – Συμπεράσματα 
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3.6.5 Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης  

Αναλυτική παρουσίαση – Συμπεράσματα 

 

3.6.6 Στρατηγική της επιχείρησης 

Αναλυτική παρουσίαση – Συμπεράσματα 

 

3.6.7 Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (προϊόντων ποιότητας, 

βιολογικών προϊόντων κ.λπ.) 

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών 

προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών 

εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και 

«ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται 

με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης 

(π.χ. ΑGRO 7), θα πρέπει να περιγράφεται εκτενώς η διαδικασία παραγωγής ώστε να 

διαπιστώνεται ότι συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και 

να προσκομίζονται όλα αποδεικτικά έγγραφα (πιστοποιητικά, συμβάσεις, σήματα πιστοποίησης ή 

ισοδύναμης ισχύος αποδεικτικά) για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό κριτηρίων βαθμολόγησης – επιλογής πράξεων 

του παραρτήματος Γ’ της παρούσας απόφασης. 
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3.6.8 Χαρακτηρισμός παραγόμενου προϊόντος ως καινοτόμου και 

παραγωγικής διαδικασίας ως προηγμένης. 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την παραγωγή του προϊόντος διαδικασία που 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον οδηγό κριτηρίων 

βαθμολόγησης – επιλογής πράξεων του παραρτήματος Γ’ της παρούσας απόφασης, θα πρέπει 

στο σημείο αυτό να περιγράφει την διαδικασία αυτή εκτενώς, σχολιάζοντας παράλληλα και όλα 

τα σχετικά έγγραφα που έχει συμπεριλάβει στον φάκελο (πιστοποιητικά προμηθευτών, έντυπα 

τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, δημοσιεύσεις ή 

μελέτες αναγνωρισμένων φορέων ή βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων 

(Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων κλπ) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν 

δραστηριότητα (χρήση ή εμπορία) σχετική με την εν λόγω διαδικασία). Τα ανωτέρω ισχύουν και 

στην περίπτωση που στην αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνεται και η παραγωγή καινοτόμου 

προϊόντος ή καινοτόμων προϊόντων. Σε περίπτωση παραγωγής επώνυμου προϊόντος 

ή επώνυμων προϊόντων θα πρέπει να προσκομίζονται και τα πιστοποιητικά των αρμοδίων 

υπηρεσιών. 
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3.7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.7.1 Ανάλυση Βασικών προβλέψεων - παραδοχών  

3.7.1.1 Προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία αγορών ( Πίνακας Β5 ) 

Αναλυτική παρουσίαση - Συμπεράσματα 

 

3.7.1.2 Προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων ( Πίνακας Β6 )  

Αναλυτική παρουσίαση - Συμπεράσματα 

 

3.7.1.3 Εκτίμηση κύκλου εργασιών ( Πίνακας Β7) 

Αναλυτική παρουσίαση - Συμπεράσματα 

 

3.7.1.4 Προβλεπόμενο κόστος πωληθέντων ( Πίνακας Β8 ) 

Αναλυτική παρουσίαση - Συμπεράσματα 

 

3.7.1.5 Πρόβλεψη ΑΠΑ δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης 

(Πίνακες Β7 - Β8 ) 

Στο σημείο αυτό γίνεται εκτίμηση της ΑΠΑ το έτος (+2) μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
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3.7.1.6 Προβλεπόμενοι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης 

Κερδών ( Πίνακας Β9 ) 

Αναλυτική παρουσίαση - Συμπεράσματα 

 

3.7.1.7 Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί ( Πίνακας Β10 ) 

Αναλυτική παρουσίαση - Συμπεράσματα 

 

3.7.2 Συμπεράσματα για τις προοπτικές βιωσιμότητας της μονάδας  

Αναλυτική παρουσίαση – Συμπεράσματα.  

Επισημαίνεται εδώ ότι κατά το πέμπτο έτος από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 

ελέγχεται και αξιολογείται από την υπηρεσία η επίτευξη ή μη των στόχων που έχουν τεθεί από 

τον δικαιούχο όσον αφορά τη βιωσιμότητα της επένδυσης. 

 

3.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 
Ενέργεια  
 

Δείκτης KW / ΕΤΟΣ 

Σύνολο ενεργειακών αναγκών επιχείρησης  

Ενεργειακές ανάγκες που καλύπτονται από ΑΠΕ  

Ενέργεια που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος εκτός ΑΠΕ  

 
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας: 
 
Νερό  
 

Δείκτης M3 / ΕΤΟΣ 

Σύνολο αναγκών σε νερό της επιχείρησης  
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Νερό που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος  

Ενέργεια που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος  

 
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση νερού: 
 
Στερεά απόβλητα  
 

Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για ανακύκλωση στερεών αποβλήτων που 
παράγονται από τη λειτουργία του έργου: 
 
 
 

 
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Περιγραφή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί 
στο έργο (π.χ. ISO 14001, EMAS) 
 
 
 

 
Πίνακας τεκμηρίωσης ενεργειακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Περιγραφή και υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας της προτεινόμενης ΑΠΕ: 
 
 
 
 

 
Περιγραφή και υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων επιχείρησης: 
 
 
 

 

Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών επιχείρησης: 
 
 
 

 

 
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει λογαριασμούς ΔΕΗ 

τελευταίου έτους ή τριετίας, ώστε να προκύπτουν οι ενεργειακές ανάγκες της επιχείρησης οι 

οποίες θα συσχετιστούν με τα αναφερόμενα για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας από ΑΠΕ.  

Επισημαίνεται εδώ ότι τα επενδυτικά σχέδια που προβλέπουν εγκατάσταση ΑΠΕ (και λαμβάνουν 

για τον λόγο αυτό 20 βαθμούς στο εν λόγω κριτήριο) θα ελέγχονται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, για την εγκατάσταση ή τη χρήση των ανωτέρω συστημάτων, τόσο κατά την 

υλοποίησή τους όσο και μετά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ A1-10, 

B1-10 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, Η ΕΑΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Ή 

ΑΣΑΦΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ A1        

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ      

α/α 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΡ. 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΞΙΑ  

ΚΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ 

      ΙΣΧΥΣ 
σε KW 

ΩΡΙΑΙΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ     

        ΟΝΟΜ/ΚΗ ΠΡΑΓ/ΚΗ     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΧΟΛΙΑ               
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α2         

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ        

          

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* Συνολικές 
θέσεις 
κατά 

κατηγορία 
      Άρρενες Θήλεις 

Συνολικές 
Μον. 

Θέσεις Άρρενες Θήλεις 

Συνολικές 
Εποχ. 
Θέσεις 

1. Διοικητικό Προσωπικό               

1.1 Ηλικίας <30 ετών                 

1.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών               

1.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών               

2. Τεχνικό προσωπικό               

2.1 Ηλικίας <30 ετών                 

2.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών               

2.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών               

3 Βοηθητικό προσωπικό                 

3.1 Ηλικίας <30 ετών                 

3.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών               

3.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών               

    ΣΥΝΟΛΟ               

          

* ΣΕ ΕΜΕ         
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α3.1        

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ    

      ΣΕ ΕΥΡΩ   

α/α ΤΙΤΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ 
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΓΚ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΥΝΟΛΟ         

         

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3.2        

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 
 Η ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

         

α/α ΤΙΤΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΓΚ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΥΝΟΛΟ         
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α4        

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΓΟΡΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)      

        σε ΕΥΡΩ 

α/α ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ / ΜΟΝΑΔΑ 

  μέτρησης             

    -3o έτος -2o έτος -1o έτος -3o έτος -2o έτος -1o έτος 

      Έτος … Έτος … Έτος … Έτος … Έτος … Έτος … 

Από το Νομό εγκατάστασης 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Από άλλες περιοχές της χώρας 

                  

                  

                  

                  

                  

Από την από Ε.Ε.  

                  

                  

                  

                  

Από Τρίτες Χώρες 

                  

                  

                  

                  

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η ποσότητα κάθε προϊόντος πρέπει να αποτυπώνεται σε μονάδα μέτρησης κατ’ αντιστοιχία της μονάδας μέτρησης που αναφέρεται 

στην αδειοδότηση της μονάδας. Πχ εάν η άδεια σφαγείου αναφέρει δυναμικότητα σε τόνους ζ.β., οι πρώτες ύλες του Πίνακα πρέπει επίσης να αποτυπώνονται 
σε τόνους ζ.β. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5     

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)   

      

α/α 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
Μονάδα 

μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

-3o έτος -2o έτος -1o έτος 

      Έτος … Έτος … Έτος … 

Εσωτερική Αγορά 

            

            

            

            

            

            

            

Εξαγωγές (σε Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες) 

            

            

            

            

            

            

            

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η ποσότητα κάθε προϊόντος πρέπει να αποτυπώνεται σε μονάδα μέτρησης κατ’ αντιστοιχία της μονάδας μέτρησης που αναφέρεται 

στην αδειοδότηση της μονάδας. Πχ εάν η άδεια οινοποιείου αναφέρει δυναμικότητα σε τόνους παραγόμενου οίνου, τα τελικά προϊόντα του Πίνακα πρέπει επίσης 
να αποτυπώνονται σε τόνους παραγόμενου οίνου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α6       

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Υφιστάμενης Μονάδας)     

     (σε ΕΥΡΩ) 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τιμή Πωλήσεως/Μονάδα Αξία Πωλήσεων 

-3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος -3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος 

Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

              

              

              

              

              

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

              

              

              

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ              

       

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ          

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ       
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α7    

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ   

     (Ποσά σε ευρώ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ 

  -3ο -2ο -1ο 

  Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

Πρώτες γεωργικές ύλες (Α)       

Λοιπές πρώτες ύλες       

Βοηθητικές ύλες       

Υλικά συσκευασίας       

Είδη συσκευασίας       

Αμοιβές προσωπικού παραγωγής με το σύνολο 
των επιβαρύνσεων τους       

Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ       

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγωγής       

Ηλεκτρική Ενέργεια παραγωγής       

Καύσιμα παραγωγής (Πετρέλαιο, Φωταέριο, Μαζούτ, κλπ)       

Λοιπές παροχές τρίτων παραγωγής       

Έξοδα συντήρησης και επισκευών παραγωγής       

Ανταλλακτικά παγίων παραγωγής       

Λοιπά αναλώσιμα παραγωγής       

Λοιπές δαπάνες παραγωγής       

Αποσβέσεις παγίων παραγωγής       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Β)       

Μεταβολές αποθεμάτων πλην εμπορευμάτων (+ ή -)       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Γ)       

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ       

    

ΠΟΣΟΣΤΟ Α' ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 
(Α:Β)       

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α8    

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Υφιστάμενης Μονάδας)  

    Σε ευρώ 

    ΕΤΗ 

    -3ο -2ο -1ο 

    Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις)       

Μείον:   
 Κόστος πωληθέντων        

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ       

Πλέον: 

 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης       

ΣΥΝΟΛΟ       

Μείον: 

 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας       

  Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως       

  Έξοδα ερευνών - ανάπτυξης       

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ        

Πλέον: 
 Έσοδα συμμετοχών       

  Έσοδα χρεογράφων       

  Πιστωτικοί Τόκοι       

Μείον: 
 Λοιπές δαπάνες       

Πλέον: 

 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα και κέρδη       

Μείον:  
 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα και ζημιές       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ,ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ        

Μείον: 
 Χρεωστικοί τόκοι       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ       

Μείον: Αποσβέσεις (χωρίς τις ενσωματωμένες 

στο κόστος παραγωγής)       

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων       

Πλέον/ 

Μείον: 
 

Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων 
χρήσεων       

Μείον:  

 Φόρος εισοδήματος       

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ       

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ       

Τακτικό και λοιπά αποθεματικά       

Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ       

Μερίσματα πληρωτέα       

Υπόλοιπο κερδών εις νέο       
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α9    

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Υφιστάμενης Μονάδας)  Σε ευρώ  

     

    ΕΤΗ 

   -3ο -2ο -1ο 

   Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       

  Έξοδα Εγκατάστασης       

  Μείον : Αποσβέσεις       

  Αναπόσβεστη αξία εξόδων εγκατάστασης (1)       

2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις       

  Γήπεδα       

  Κτίρια-Τεχνικά έργα       

  Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις       

  Έπιπλα και σκεύη       

  Μεταφορικά μέσα       

  Προκαταβολές παγίων       

  Λοιπά       

  Σύνολο Ακινητοποιήσεων       

  Μείον : Αποσβέσεις       

  Αναπόσβεστη αξία ενσώματων ακινητοποιήσεων (α)       

β. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις       

  Συμμετοχές (σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις)       

  Συμμετοχές σε κοινοπραξίες       

  Απαιτήσεις από μετόχους       

  Λοιπές απαιτήσεις       

  Σύνολο συμμετοχών & μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (β)       

γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις       

  Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης        

  Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φήμη κ.λ.π       

  Μείον : Αποσβέσεις       

  Αναπόσβεστη αξία ασώματων ακινητοποιήσεων (γ)       

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2=α+β+γ)       

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

δ. Αποθέματα       

  Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά       

  Ημιέτοιμα προϊόντα       

  Ετοιμα προϊόντα       

  Εμπορεύματα       

  Προκαταβολές για αγορά υλών & υλικών       

  Λοιπά       

  Σύνολο αποθεμάτων (δ)       

ε. Απαιτήσεις       

  Πελάτες       

  Πελάτες επισφαλείς       

  Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες       

  Απαιτήσεις κατά κοινοπραξιών συμμετοχής        

  Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο       

  Γραμμάτια προεξοφληθέντα       

  Γραμμάτια σε Τράπεζες       

  Γραμμάτια σε καθυστέρηση       
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  Γραμμάτια συγγενών εταιρειών       

  Χρεωστικοί λογ/σμοί προμηθευτών       

  Χρεωστικοί λογ/σμοί εταίρων ή μετόχων       

  Χρεόγραφα       

  Λοιποί χρεωστικοί λογ/σμοί       

  Σύνολο απαιτήσεων (ε)       

στ. Διαθέσιμα       

  Ταμείο       

  Τράπεζες (καταθέσεις όψεως)       

  Σύνολο διαθεσίμων (στ)       

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (3=δ+ε+στ)       

4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (4)       

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+4)       

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       

  Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών       

         

  ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

  Κεφάλαιο καταβεβλημένο       

  Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο       

  Διαφορές αναπροσαρμογής       

  Αποθεματικά       

  Επιχορήγηση Δημοσίου       

  Αποτελέσματα εις νέο       

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1)       

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

       Δάνεια Τραπεζών       

       Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

  Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (α)       

         

β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

     Τράπεζες       

     Δόσεις μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων       

     Προμηθευτές       

     Προκαταβολές έργων       

     Γραμμάτια πληρωτέα :  -Εσωτερικού       

     Επιταγές πληρωτέες       

     Οφειλές προς το Δημόσιο       

     Οφειλές προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς       

     Μερίσματα πληρωτέα       

     Πιστωτικοί λογ/σμοί μετόχων & εταίρων       

     Λοιποί πιστωτικοί λογ/σμοί       

     Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις       

  Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (β)       

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2=α+β)       

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (3)       

4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (4)       

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+4)       

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ       

  Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών       
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α10.1  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (Υφιστάμενης Μονάδας Β΄κατηγορίας βιβλίων)      

  
-3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος Μ.Ο. 

Έτος ... Έτος ... Έτος ...   

1. Περιθώριο Μικτού 
Κέρδους 

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων  x100         

Πωλήσεις         

2. Περιθώριο Καθαρού 

Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη x100         

Πωλήσεις         

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α10.2  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (Υφιστάμενης Μονάδας Γ΄κατηγορίας βιβλίων)      

  
-3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος Μ.Ο. 

Έτος ... Έτος ... Έτος ...   

1. Παγιοποίησης 

Περιουσίας  

 Πάγιο Ενεργητικό           

Σύνολο Ενεργητικού          

2. Κυκλοφοριακή 
Ρευστότητα 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Βραχ/μες Υποχρεώσεις         

3. Περιθώριο Μικτού 
Κέρδους 

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων  x100         

Πωλήσεις         

4. Αποδοτικότητα 

Ενεργητικού 

Καθαρά Κέρδη  x 100         

Σύνολο Ενεργητικού         

5. Ανάπτυξη Εργασιών (Κ.Ε t /K.E. t-1)-1x100         
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1      

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ    

α/α 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΡ. 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΞΙΑ  

ΚΤΗΣΗΣ 

    ΙΣΧΥΣ 
σε KW 

ΩΡΙΑΙΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

χωρίς 

ΦΠΑ 

      ΟΝΟΜ/ΚΗ ΠΡΑΓ/ΚΗ   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ΣΧΟΛΙΑ           



 61 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2           

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ευρώ))     

           

Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

(συνολικό κόστος δαπανών) 

  

    

1ο  2ο 3ο 4ο 

  ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... 

Α1. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος 

Χώρου             

Α2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
            

Α2.1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
Παραγωγικής Διαδικασίας             

Α2.2. Αποθήκευσης 
            

Α2.3 Φύλαξης 
            

Α3. Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός             

Α3.1. Μεταποίησης & Συσκευασίας 
            

Α3.2. Κατάψυξης - ψύξης 
            

Α3.3. Λοιπές Εγκαταστάσεις 
            

Α4. Κόστος Μεταφοράς & 
Μετεγκατάστασης Εξοπλισμού ή 

Εγκαταστάσεων             

Α5. Μεταφορικά Μέσα 
            

Α5.1. Εσωτερικής Μεταφοράς 
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Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
(συνολικό κόστος δαπανών) 

      1ο  2ο 3ο 4ο 

Α5.2. Εξωτερικής Μεταφοράς 
            

Α6. Εξοπλισμός Γραφείων ή Χώρων 
Προσωπικού             

Α7. Εξοπλισμός Υπηρεσιών 
            

Α8. Εξοπλισμός Συγκομιδής 
            

Α9. Λοιπός Εξοπλισμός 
            

Α10. Ειδικές Εγκαταστάσεις 
            

Σύνολο κόστους επένδυσης (Α)             

              

Επενδυτική δαπάνη που 
συμβάλλει στην προστασία του 

περιβάλλοντος (ακολουθεί 

ανάλυση)*        (Β)             

Β1. Οικοδομικές Εργασίες 
            

Β2. Μηχανολογικές Εργασίες 
            

Β3. Λοιπές Εργασίες 
            

Β4. Περιβαλλοντικοί Δείκτες 
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Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
(συνολικό κόστος δαπανών) 

      1ο  2ο 3ο 4ο 

Επενδυτική δαπάνη που 
συμβάλλει στη βελτίωση και 

παρακολούθηση υγειονομικών 
συνθηκών (ακολουθεί ανάλυση)*        

(Γ)             

              

              

              

Γενικά Έξοδα (Αμοιβές 

συμβούλων μελέτης-υλοποίησης 
σχεδίου, μηχανικών,Αγορά 

Τεχνολογίας, κλπ)      (Δ)             

              

Απρόβλεπτα (μέχρι 10% 
της επιλέξιμης δαπάνης)        (Ε)             

              

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  (Α+Β+Γ+Δ+Ε)             

* εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες         



 64 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β3              

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ             

      1ο έτος 2ο έτος 

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* 
ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* 

      Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο 

1. Διοικητικό Προσωπικό                         

1.1 Ηλικίας <30 ετών                           

1.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών                         

1.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών                         

2. Τεχνικό προσωπικό                         

2.1 Ηλικίας <30 ετών                           

2.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών                         

2.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών                         

3 Βοηθητικό προσωπικό                           

3.1 Ηλικίας <30 ετών                           

3.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών                         

3.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών                         

  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                         

               

* ΣΕ ΕΜΕ              
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β3              

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ             

      3ο έτος 4ο έτος 

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* 
ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* 

      Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο 

1. Διοικητικό Προσωπικό                         

1.1 Ηλικίας <30 ετών                           

1.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών                         

1.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών                         

2. Τεχνικό προσωπικό                         

2.1 Ηλικίας <30 ετών                           

2.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών                         

2.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών                         

3 Βοηθητικό προσωπικό                           

3.1 Ηλικίας <30 ετών                           

3.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών                         

3.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών                         

  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                         

               

* ΣΕ ΕΜΕ              
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β3         

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ        

      5ο έτος 

Συνολικές 
θέσεις 
κατά 

κατηγορία 

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* 

      Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο 

1. Διοικητικό Προσωπικό               

1.1 Ηλικίας <30 ετών                 

1.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών               

1.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών               

2. Τεχνικό προσωπικό               

2.1 Ηλικίας <30 ετών                 

2.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών               

2.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών               

3 Βοηθητικό προσωπικό                 

3.1 Ηλικίας <30 ετών                 

3.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών               

3.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών               

  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ               

          

* ΣΕ ΕΜΕ         
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β4 
  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(Ευρώ)   

  
Ευρώ Ποσοστό 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
    

α. Δημόσια Δαπάνη 
    

β. Ίδια συμμετοχή 
    

     Ίδια κεφάλαια 
    

      Δανειακά κεφάλαιο 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β5             

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΓΟΡΩΝ          

             

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΑΓΟΡΑΣ / 

ΜΟΝΑΔΑ 

(Πρώτες Υλες) μέτρησης 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
7ο 

έτος 8ο έτος 9ο έτος 10ο έτος   

    Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

Έτος 

... Έτος ... Έτος ... Έτος ... 1ο έτος 

Από το Νομό εγκατάστασης 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Από άλλες Περιοχές της Χώρας 

                          

                          

                          

                          

                          

Από χώρες της Ε.Ε.  

                          

                          

                          

Από Τρίτες Χώρες 

                          

                          

                          

                          

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η ποσότητα κάθε προϊόντος πρέπει να αποτυπώνεται σε μονάδα μέτρησης κατ’ αντιστοιχία της μονάδας μέτρησης που αναφέρεται 
στην αδειοδότηση της μονάδας. Πχ εάν η άδεια σφαγείου αναφέρει δυναμικότητα σε τόνους ζ.β., οι πρώτες ύλες του Πίνακα πρέπει επίσης να αποτυπώνονται 

σε τόνους ζ.β. Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μονάδας μέτρησης μεταξύ Πίνακα Α4 και Β5. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β6            

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ          

            

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα            ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

  μέτρησης 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 10ο έτος 

    Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

Εσωτερική Αγορά       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Πωλήσεις σε Ε.Ε. και εξαγωγές σε τρίτες χώρες        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η ποσότητα κάθε προϊόντος πρέπει να αποτυπώνεται σε μονάδα μέτρησης κατ’ αντιστοιχία της μονάδας μέτρησης που αναφέρεται 

στην αδειοδότηση της μονάδας. Πχ εάν η άδεια οινοποιείου αναφέρει δυναμικότητα σε τόνους παραγόμενου οίνου, τα τελικά προϊόντα του Πίνακα πρέπει επίσης 
να αποτυπώνονται σε τόνους παραγόμενου οίνου. Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μονάδας μέτρησης μεταξύ Πίνακα Α5 και Β6. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β7            

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          

          

(σε 

Ευρώ)  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΣ/ΜΟΝΑΔΑ 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 10ο έτος 

Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ      

                        

                        

                        

                        

                        

ΕΞΑΓΩΓΕΣ      

                        

                        

                        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                      

            

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ                      

             

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β8           

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)        

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΤΗ 

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

Έτος 
... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

Πρώτες γεωργικές ύλες (Α)                     

Λοιπές πρώτες ύλες                     

Βοηθητικές ύλες                     

Υλικά συσκευασίας                     

Είδη συσκευασίας                     

Αμοιβές προσωπικου παραγωγής με το σύνολο 
των επιβαρύνσεων τους                     

Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ                     

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγωγής                     

Ηλεκτρική Ενέργεια παραγωγής                     

Καύσιμα παραγωγής (Πετρέλαιο, Φωταέριο, Μαζούτ, κλπ)                     

Λοιπές παροχές τρίτων παραγωγής                     

Έξοδα συντήρησης και επισκευών παραγωγής                     

Ανταλλακτικά παγίων παραγωγής                     

Λοιπά αναλώσιμα παραγωγής                     

Λοιπές δαπάνες παραγωγής                     

Αποσβέσεις παγίων παραγωγής                     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Β)                     

Μεταβολές αποθεμάτων πλην εμπορευμάτων (+ ή -)                     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Γ)                     

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων                     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ                     

ΠΟΣΟΣΤΟ Α' ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ (Α:Β)                     

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ            
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β9           

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Σε ευρώ)        

            

  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις)                     

Μείον: Κόστος πωληθέντων                      

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ                     

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                     

ΣΥΝΟΛΟ                     

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                     

  Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως                     

  Έξοδα ερευνών - ανάπτυξης                     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                      

Πλέον: Έσοδα συμμετοχών                     

  Έσοδα χρεογράφων                     

  Πιστωτικοί Τόκοι                     

Μείον:  Λοιπές δαπάνες                     

Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα και κέρδη                     

Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα και ζημιές                     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ                      

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι                     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ                     

Μείον: Αποσβέσεις (χωρίς τις ενσωματωμένες στο 
κόστος παραγωγής)                     

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων                     

Πλέον/Μείον: Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων                     

Μείον:  Φόρος εισοδήματος                     

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ                     

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ                     

Τακτικό και λοιπά αποθεματικά                     

Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ                     

Μερίσματα πληρωτέα                     

Υπόλοιπο κερδών εις νέο                     
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β10     

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (Σε ευρώ)     

    Από το 1ο ως το 10ο έτος 

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ         

  Έξοδα Εγκατάστασης         

  Μείον : Αποσβέσεις         

  Αναπόσβεστη αξία εξόδων εγκατάστασης (1)         

2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις         

  Γήπεδα         

  Κτίρια-Τεχνικά έργα         

  Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις         

  Επιπλα και σκεύη         

  Μεταφορικά μέσα         

  Προκαταβολές παγίων         

  Λοιπά         

  Σύνολο Ακινητοποιήσεων         

  Μείον : Αποσβέσεις         

  Αναπόσβεστη αξία ενσώματων ακινητοποιήσεων (α)         

β. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (β)         

γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις         

  Μείον : Αποσβέσεις         

  Αναπόσβεστη αξία ασώματων ακινητοποιήσεων (γ)         

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2=α+β+γ)         

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

δ. Αποθέματα (δ)         

ε. Απαιτήσεις (ε)         

στ. Διαθέσιμα (στ)         

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (3=δ+ε+στ)         

4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (4)         

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+4)         

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         

  Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και          

  εμπράγματων ασφαλειών         

  ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

  Κεφάλαιο καταβεβλημένο         

  Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο         

  Διαφορές αναπροσαρμογής         

  Αποθεματικά         

  Επιχορήγηση Δημοσίου         

  Αποτελέσματα εις νέο         

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1)         

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

       Δάνεια Τραπεζών         

       Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

  Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (α)         

           

β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
   Τράπεζες         

  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

  Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (β)         

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2=α+β)         

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (3)         

4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (4)         

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+4)         

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ         

  Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών         
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

         

ΕΝΕΡΓΕΙΑ kwh/έτος 

           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ        

           

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 
ΑΠΕ      

           

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΕ    

           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    

         

ΝΕΡΟ m3/έτος 

           
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ       

           
ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ     

           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 

         

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

           

                  

         

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ( ISO , 14001 , EMAS κ.λ.π. ) 

                  

         
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

           
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕ :    

           
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :    

           
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :       
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

            

ΑΡ. ΦΑΚ. ΠΡΑΞΗΣ: ……………………………………………………..  Ημερομηνία έναρξης εργασιών: …………………..   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ……………………………………………………..  
Ημερομηνία λήξης εργασιών: 
…………….………… 

  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ……………………………………………………..  Απόφαση παράτασης χρονοδιαγράμματος ή υποβολής Α΄πληρωμής………………………….. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ………………………………………………….....  
Απόφαση τεχνικής 
τροποποίησης:………………………………………………… 

 

            

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

S/N(5) 

ΤΕΚΜΗ- 
ΡΙΩΣΗ  

ΜΕΤΑΒΟ
ΛΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (1) ΚΟΣΤΟΣ 
Νο 

ΠΑΡ/ΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ 
ΑΠΌ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Νο 
ΠΑΡ/ΚΟΥ & 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΣΥΝΑΛ-
ΛΑΓΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  

Κόστος και 
ποσότητα 
εγκεκριμένης 
εργασίας 
(προμέτρηση) (4) 

  

Κόστος και 
ποσότητα 
πραγματοποιηθεί
σας εγκεκριμένης 
εργασίας 
(επιμέτρηση) (4) 

    

                          

          
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (2) 

              

                          

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (3) 

              

                          

                          

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

              

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:………………………………………………………………………………………………… 

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:………………………………………………………………….. 

 

Ημερομηνία ………………………………………………………….         

            

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 ……………………….  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

            

 (σφραγίδα και υπογραφή)         

(1) Περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ή την τεχνική τροποποίηση 

(2) Αφορά στην περίπτωση που σε μία εργασία του  προϋπολογισμού αντιστοιχούν περισσότερα του ενός παραστατικά. Αναγράφεται το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παραστατικών καθώς και 
το ποσοτικοποιημένο άθροισμα ανάλογα με το είδος της εργασίας (τεμ., τμ, κμ). Στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με τον  προϋπολογισμό, αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη η δικαιολογία 
αυτών.  

(3) Αφορά το μερικό σύνολο της υποκατηγορίας του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

(4) Το υπόδειγμα είναι ανακεφαλαιωτικό και όλες οι εγγραφές που αφορούν προηγούμενα αιτήματα πληρωμής θα πρέπει να εμφανίζονται με ξεχωριστή σκίαση. 

(5) Πριν από την αναλυτικά αναφορά των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο πλαίσιο μίας εγκεκριμένης εργασίας, αναφέρεται η προμέτρηση και η επιμέτρηση αυτής. 

(6) Αναφέρεται ο σειριακός αριθμός κάθε μηχανήματος καθώς και κάθε εξαρτήματος ενός συστήματος μηχανολογικού εξοπλισμού. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. 

 
ΑΡ. ΦΑΚ. ΠΡΑΞΗΣ : …………………………… 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :…………………………………………………………………………………… 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:……………..………………………………………………………………………… 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: …..…………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ. : ……………………………… 

Δ.Ο.Υ.: ……………………………….. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης πράξεων (έργων) α) του Μέτρου 123Α και β) του Μέτρου 2.1 για την 

περιφέρεια……………………………../ περιφερειακή ενότητα ………………………………, η οποία συστάθηκε με 

την υπ’ αρ. …………………………………… απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι 

επιφορτισμένη με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται: 

Α) στο άρθρο 24 της με αριθμ. 132480/386/16-5-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσον αφορά στο Μέτρο 123Α και 

Β) στα άρθρα 24 & 25 της με αριθμ. 393393/5188/29-8-2001/450 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά στο Μέτρο 2.1. 

Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων και για την με τα ανωτέρω στοιχεία πράξη που υλοποιείται 

στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, διενήργησε 

διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής για την καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους δικαιούχους, 

πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη κατά την……………………………………………………στην έδρα της 

επένδυσης, και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, 

2. την αίτηση ενίσχυσης, 

3. την αριθμ……………………. Απόφαση προέγκρισης, 

4. την αριθμ………………………..Απόφαση οριστικής ένταξης με τα συνημμένα αυτής, 

5. την αριθμ………………………….τεχνική τροποποίηση / παράταση, 

6. τα ενημερωτικά δελτία των δικαιούχων για την εξέλιξη υλοποίησης της πράξης, 

7. την αίτηση πληρωμής με τα συνημμένα αυτής, 

8. την τυχόν αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και του δικαιούχου ή άλλων συναρμόδιων 

υπηρεσιών, 

9. τις σχετικές άδειες, 
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10. τον κωδικό συναλλασσομένου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 

11. την αναλυτική κατάσταση πληρωμών πραγματοποιηθεισών δαπανών (υπόδειγμα 1) 

12. οποιοδήποτε στοιχείο πέραν των ανωτέρω θεωρήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης ότι πρέπει 

να ληφθεί υπόψη, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ : 

1. Τα δικαιολογητικά (νόμιμα παραστατικά πληρωμών και εξόφλησης δαπανών) που αναφέρονται 

στην αναλυτική κατάσταση πληρωμών υποβλήθηκαν τόσο σε έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τον 

Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων όσο και σε έλεγχο υλοποίησης των σχετικών εργασιών και του κόστους τους 

σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες της εγκεκριμένης μελέτης ή της τροποποίησης αυτής και είναι 

εξοφλημένα στο σύνολό τους. 

2. Η πραγματοποίηση των ενεργειών και εργασιών άρχισε την …………………… (ημερομηνία πρώτης 

εξόφλησης νόμιμου παραστατικού πληρωμής εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης) 

στην προβλεπόμενη τοποθεσία. 

3. Κατά την ………………… (ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης) οι εργασίες συνεχίζονται – 

ολοκληρώθηκαν (η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης 

νόμιμου παραστατικού πληρωμής εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης). Κατά την 

ημερομηνία αυτή το ύψος των δαπανών ανερχόταν σε …………………… ευρώ εκ των οποίων 

…………………… ευρώ είχαν πράγματι πληρωθεί από το δικαιούχο. 

4. Το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας του περιλαμβάνεται στις δηλωθείσες δαπάνες ανέρχεται 

σε …………………………… ευρώ και έχει εξοφληθεί. (Σε περίπτωση απαλλαγής από το ΦΠΑ, θα πρέπει να 

γίνεται μνεία της σχετικής απόφασης Πολ στο αντίστοιχο παραστατικό και να επισυνάπτεται ο πίνακας 

επενδυτικών αγαθών θεωρημένων από τη ΔΟΥ.) 

5. Το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων για τα τιμολόγια που έχουν πιστοποιηθεί ανέρχεται 

σε…………………………………. ευρώ και έχει αποδοθεί. 

6. Η χρηματοδοτική συμμετοχή του δικαιούχου και εκείνη του Κράτους μέλους, είναι σύμφωνες με τις 

κείμενες διατάξεις. 

7. Τα πρωτότυπα παραστατικά τηρούνται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου και τα θεωρημένα 

αντίγραφά τους τηρούνται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Γενικής Δ/νσης 

Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας 

……………………………………………… 

8. Η λειτουργία της επένδυσης εναρμονίζεται με τις απαιτούμενες άδειες και συγκεκριμένα: 

 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή εγκεκριμένη μελέτη, 

 Άδεια διάθεσης αποβλήτων ή εγκεκριμένη μελέτη,  

 Οικοδομική άδεια, 

 Άδεια λειτουργίας (σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμών ή επεκτάσεων υφιστάμενων μονάδων), 
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 Βεβαίωση της τοπικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του ΕΦΕΤ κατά περίπτωση όσον αφορά 

την ορθή λειτουργία της μονάδας . 

9. Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της επιχείρησης όπου προβλέπεται. 

10. Ο φορέας έχει αναρτήσει διαφημιστικό πλαίσιο ή επεξηγηματική πινακίδα σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) όπως ισχύει κάθε φορά. 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ 

1. Η προαναφερόμενη πράξη δύναται να χρηματοδοτηθεί με την παρούσα πληρωμή ως ακολούθως:  

 
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Ποσό πιστοποίησης 

Επιτροπής Παρακολούθησης  
  

Δημόσια Δαπάνη    

Συμμετοχή Δικαιούχου    

 
2. Η συμμετοχή του δικαιούχου αναλύεται ως ακολούθως: 
 

α) Ίδια κεφάλαια…………………………….  
και τρόπος κάλυψης:……………………………………………………… 

β) Δανειακά κεφάλαια:……………………………………….. 
και τρόπος κάλυψης:……………………………………………………. 
 

3. Τηρείται το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης: 
 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός    

Δημόσια Δαπάνη     

Συμμετοχή Δικαιούχου    

Ανάλυση συμμετοχής δικαιούχου    

Ίδια κεφάλαια    

Δανειακά κεφάλαια    
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ημερομηνία διενέργειας ελέγχου 

(ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής): 

 

………………………….. 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
………………………. 

 

 

(σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα 

και υπογραφή μελών) 

 



 81 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

      

ΑΡ. ΦΑΚ. ΠΡΑΞΗΣ:……….………………………     

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ………………………………..     

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: …………………………………….     

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ……………………     

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 

ΕΜΒΑΔΑ - ΟΓΚΟΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΜΒΑΔΑ - ΟΓΚΟΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         

  
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Η ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
        

            

            

      

      

      

      

      

      

            

            

            

            

 Σημειώνεται ότι αναφέρονται όλες οι εγκεκριμένες εργασίες αναλυτικά. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό σημειώνονται τόσο 
οι σειριακοί αριθμοί των μηχανημάτων όσο και η δυναμικότητα και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις πέραν των αναλυτικών επιμετρήσεων 

σημειώνεται και το εμβαδόν του κτιρίου συμβατικής ή μεταλλικής κατασκευής. 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της πράξης, τους διενεργηθέντες διοικητικούς ελέγχους και τα αποτελέσματα αυτών, 

τις βεβαιώσεις-πιστοποιήσεις-αναλυτικές καταστάσεις δαπανών, τις αποφάσεις πληρωμών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, καθώς και το διοικητικό έλεγχο 
που διενεργήθηκε στις.............................................και αφορά στην καταβολή της τελικής δόσης, ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ: 

1) ότι οι υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί από το δικαιούχο δυνάμει της ...........................................υπουργική απόφαση οριστικής ένταξης της πράξης 

στις διατάξεις του Μ.123 Α, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ............................................................................υπουργικές αποφάσεις , έχουν 
τηρηθεί στο σύνολό τους. 

2) την ολοκλήρωση της πράξης (έργου). 
3) τη λειτουργικότητα της πράξης (έργου). 

4) την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις απαιτούμενες, για τη λειτουργία της επένδυσης, άδειες. 
5) ότι ο δικαιούχος ενημερώθηκε για τη διενέργεια των αιτήσεων ελέγχου στα πλαίσια των μακροχρόνιων υποχρεώσεών του βάσει του άρθρου 31 

της αριθμ. 731/11 ΚΥΑ. 

      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………  
      

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / 

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

…………………………………………………..  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Ονοματεπώνυμο,  

ειδικότητα και υπογραφή) 

      

    

    

 (σφραγίδα και υπογραφή)     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ "ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ" 
        

ΑΡ. ΦΑΚ. ΠΡΑΞΗΣ: …………….………………………      

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ………………………………………      

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: …………………………………………..      

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: …………………………      

        

Α/Α 

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
επί τοις % 

(+) Εργασίες (*) Μονάδα μέτρησης 
Προβλεπόμενο 

κόστος 
Εργασίες (**) Μονάδα Μέτρησης 

Προβλεπόμενο 

κόστος 

 Αναλυτικός 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

  Αναλυτικός 

Αιτούμενος 
Προϋπολογισμός 

   

                

                

        

        

*Περιγράφονται οι εγκεκριμένες εργασίες και ενέργειες σύμφωνα με την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού της πράξης   

**Περιγράφονται οι εργασίες και ενέργειες που θα υλοποιηθούν με την προτεινόμενη τεχνική τροποποίηση    

        

Ημερομηνία ………………………………  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 
CHECK LIST 

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ MΕΡΙΚΗΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ  ΔΟΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

……………………..ΔΟΣΗ MEΡΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ 

Αρ. φακ. πράξης: 
 

Κωδικός αριθμός πράξης Π.Δ.Ε.:   

Κ.Α. ΟΠΣΑΑ:  
  

Τίτλος πράξης :  
  

Δικαιούχος:  
  

 
  

Αριθμός συναλλασομένου του ΟΠΕΚΕΠΕ 
  

Αίτηση πληρωμής ληφθείσα την:  

 
   με Α.Π.   ……………………………….. 

Διαβιβάσθηκε από:  
  

Αρ. λογαριασμού δικαιούχου:  
  

Τράπεζα:  
  

  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΟΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Μέγιστος αριθμός δόσεων      

Αιτούμενη δόση     

Ήδη καταβληθείσα / καταβληθείσες     

Υπόλοιπο     

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός:     

Συνολική ενίσχυση (Δημόσια Δαπάνη)    

Συμμετοχή δικαιούχου:     
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Επαναπροσδιορισμός:     

Συνολική ενίσχυση (Δημόσια Δαπάνη)    

Συμμετοχή δικαιούχου:     

Καταλληλότητα του σχεδίου   

 ΝΑΙ ΌΧΙ  

1. 
Τα υποδείγματα 1, 2 και 3 (όπου προβλέπεται) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους 
του θεσμικού πλαισίου.     

 

 

             

2.  
Η υλοποίηση του έργου γίνεται σύμφωνα με την αίτηση ενίσχυσης, την απόφαση της 
οριστικής ένταξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τα συνημμένα αυτών.      

             

3. Οι χρηματοδοτικές διατάξεις του Κανονισμού τηρήθηκαν: 
     

             

4. Η απόφαση οριστικής ένταξης έχει τροποποιηθεί: 
     

     

5. Έχει χορηγηθεί προκαταβολή: 
     

             

 
με τις εξής αποφάσεις: 

 

   
Αριθμός Απόφασης Παρατηρήσεις 

 1. Παρατάσεις υποβολής 
α' πληρωμής  

  

 2. Παρατάσεις 

χρονοδιαγράμματος  
  

 
3. Τεχνικές τροποποιήσεις 

 
  

 
4. Λοιπές τροποποιήσεις 

 
  

             

 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης 

 
Αρχικά Εγκεκριμένο Τροποποιημένο 

 
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης 
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Α) Στον φάκελο της αίτησης πληρωμής περιλαμβάνονται: 

   
       ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΙΤ/ΓΙΑ 

 1. Αίτηση πληρωμής με προσδιορισμό αιτούμενου ποσού από τον δικαιούχο.       

 
2. Τεχνική έκθεση αφανών εργασιών με αιτιολόγηση φυσικού αντικειμένου και δαπανών. 

      

 3. Τεχνική έκθεση φυσικού αντικειμένου.       

 4. Επιμετρήσεις από τους επιβλέποντες μηχανικούς για τις κτιριακές και τις μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, με μονογραφές των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.       

 
5. Πολεοδομική άδεια (αναθεωρημένη εάν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το αρχικά 

προβλεπόμενο σχέδιο), θεωρημένη για την περάτωση των εργασιών από την αρμόδια 
υπηρεσία προκειμένου να μπορεί η εγκατάσταση να υδροδοτηθεί και να ρευματοδοτηθεί. 

      

 6. Άδεια λειτουργίας μονάδας       

 7. Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού    

 8. Τις απαραίτητες κατά κατηγορία επένδυσης περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις  ή ισοδύναμα 

απαλλακτικά έγγραφα.       

 9. Βεβαίωση προμηθεύτριας εταιρίας στην οποία να αναφέρεται η δυναμικότητα 

του μηχανολογικού εξοπλισμού και η απόκτηση κυριότητας.       

 10. Αναγραφή σειριακού αριθμού του κάθε μηχανήματος στα παραστατικά προμήθειας 

μηχανολογικού εξοπλισμού.       

 11. Αντίγραφο του βιβλίου καταχώρησης των πραγματοποιηθεισών δαπανών καθώς και 
αναλυτική καρτέλα προμηθευτών υπογεγραμμένα από τον φορέα και το λογιστήριο.       

 12. Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε περίπτωση επενδύσεων στον τομέα 

του κρέατος.       

 13. Αποδεικτικό αύξησης κεφαλαίου προκειμένου να πιστοποιηθεί η ύπαρξη των ιδίων 
κεφαλαίων (καταθετήρια, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, κεφαλαιοποίηση αδιάθετων 

κερδών, πληρωμή φόρου, δημοσίευση πχ σε ΦΕκ ή στο τμήμα Εμπορίου της αρμόδιας 
διοικητικής αρχής, προσκόμιση τροποποίησης καταστατικού)    

 
14. Προσδιορισμός του ποσού προς καταβολή από την Επιτροπή Παρακολούθησης  

      

 
15. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε φορά. 

      

 16. Αν προβλέπεται δανεισμός για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, θα πρέπει να 
τηρούνται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 9 της ΥΑ.       

 
         

   

 
Έχει πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Πράξης: 
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           ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΙΤ/ΓΙΑ 

 1. Επισημείωση παραστατικών αίτησης πληρωμής με τη σφραγίδα του μέτρου.       

 2. Επικύρωση παραστατικών για το ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.       

 3. Επιβεβαίωση της εγκατάστασης του  μηχανολογικού εξοπλισμού στη μονάδα και 

πιστοποίησή του από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης.       

 4.Επιβεβαίωση σχετικά με την ανάρτηση διαφημιστικού πλαισίου ή επεξηγηματικής 

πινακίδας.       

 Σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και συγχωνεύσεων, διαπιστώθηκε 
η παύση λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ) 

      

             

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                         

 

 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 

ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ  

     

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 

ΚΑΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

     

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ (Χ) 
(Χ ≤ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ) 

     

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 
(ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ,  

ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ) 

ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ   

ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1         

2         
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3         

 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 €   0,00 € 

      

 
ΠΟΣΟ  ΠΟΥ  ΔΥΝΑΤΑΙ 
ΝΑ  ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ   (Ψ) 

 

 

ΑΝ (Χ-Ψ)/ X ≤ 3% ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΠΟΣΟ  Ψ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ψ 

 

ΑΝ (Χ-Ψ)/ Χ > 3% ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΠΟΣΟ 

Ζ = Ψ - (Χ-Ψ) 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ζ 

  

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΑΣ, ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΙΕ 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ =  ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΕ 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ,  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 
 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1698/2005 για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση επεξηγηματικών 
πινακίδων ή διαφημιστικών πλαισίων στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιομορφία και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, οι 
πινακίδες ή τα πλαίσια πρέπει να τοποθετούνται στο πιο ευκρινές σημείο και να 
πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 
 
 
 

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 
από 100.000,00€ ως 500.000,00€ 

 
 
 
 

 
Ανάρτηση επεξηγηματικής πινακίδας 

διαστάσεων 0,90εκ πλάτος * 0,70εκ ύψος 
με την ακόλουθη μορφή: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ΈΡΓΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΊΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Η Ευρώπη επενδύει  
στις αγροτικές περιοχές 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 
ΜΕΤΡΟ 123 Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ .Δ. 

ΕΡΓΟ:    (ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                        €  
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ):                                    € -        % 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:                                                          € -        % 

Τουλάχιστον  

το 25% της επιφάνειας 

της επεξηγηματικής 

πινακίδας 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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με την ακόλουθη μορφή: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ΈΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΤΑΜΕΊΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

Η Ευρώπη επενδύει  
στις αγροτικές περιοχές 

 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 
 

ΜΕΤΡΟ 123 Α 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
        ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 
 
ΕΡΓΟ: (ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                    € 
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ):                                                 € -      % 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:                                                                       €-       % 

 
 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 

από 500.000,01€ ως 1.000.000,00€ 

 

 

 

 

 

Ανάρτηση διαφημιστικού πλαισίου 

διαστάσεων 1,50μ πλάτος * 2μ ύψος 

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 

> 1.000.000,00€ 

 

 

 

 

 

Ανάρτηση διαφημιστικού πλαισίου 

διαστάσεων 3μ πλάτος * 4μ ύψος 

Τουλάχιστον 

το 25% 

της επιφάνειας 

του Πλαισίου 
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Τα γραφικά πρέπει να είναι αυτοκόλλητα βινύλια υψηλής αντοχής, και η 
γραμματοσειρά Arial μαύρη σε λευκό φόντο. 
Η στήριξη των διαφημιστικών πλαισίων γίνεται με μεταλλικό σκελετό (γαλβανιζέ 
λαμαρίνα υψηλής αντοχής) η θεμελίωση του οποίου γίνεται σε κατάλληλο βάθος στο 
έδαφος ανάλογα με τις συνθήκες (μέγεθος διαφημιστικού πλαισίου, σύσταση εδάφους, 
κ.λ.π). 
Οι επεξηγηματικές πινακίδες μπορούν να αναρτηθούν και σε τοίχο αρκεί να είναι στο 
πιο εμφανές σημείο. 
 

Οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία του εμβλήματος 
και ορισμός των τυποποιημένων χρωμάτων 

(Καν. 1974/2006 (παράρτημα VI)) 
 

Ευρωπαϊκή σημαία 
 
1. Περιγραφή του εμβλήματος 
 
Με υπόβαθρο το κυανό του ουρανού, δώδεκα χρυσοί αστέρες σχηματίζουν 

κύκλο, αναπαριστώντας την ένωση των λαών της Ευρώπης. Το πλήθος των αστέρων 
είναι δώδεκα και δεν αλλάζει, επειδή δώδεκα είναι το σύμβολο της τελειότητας και της 
ενότητας. 

Σε έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΓΤΑΑ, κάτω από την ευρωπαϊκή σημαία 
εμφαίνεται το όνομα του συγκεκριμένου Ταμείου. 

 
2. Περιγραφή θυρεού 

 
Επάνω σε γαλάζιο πεδίο, κύκλος δώδεκα χρυσών αστέρων που οι κορυφές τους 

δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. 
 
Γεωμετρική περιγραφή 

 
Το σύμβολο έχει τη μορφή κυανής ορθογώνιας σημαίας, με μήκος μιάμιση φορά 

το ύψος. Δώδεκα χρυσοί αστέρες τοποθετημένοι σε ίσες αποστάσεις σχηματίζουν 
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αόρατο κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του 
κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους. Καθένας από τους αστέρες έχει πέντε 
κορυφές ευρισκόμενους στην περιφέρεια αόρατου κύκλου με ακτίνα ίση προς το ένα 
δέκατο όγδοο του ύψους. Όλοι οι αστέρες είναι όρθιοι, δηλαδή με τη μία κορυφή 
κατακόρυφη και δύο κορυφές σε ευθεία γραμμή καθέτως προς τον ιστό της σημαίας. Ο 
κύκλος είναι διατεταγμένος ούτως ώστε οι αστέρες να καταλαμβάνουν τη θέση των 
ακέραιων ωρών όψεως ωρολογίου. Το πλήθος των αστέρων δεν μεταβάλλεται. 

 
Κανονισμός για τα χρώματα 
Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα: 

PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου. 
PANTONE YELLOW για τους αστέρες. 
Η διεθνής σειρά χρωμάτων ΠΑΝΤΟΝΙΚΗ διατίθεται ευρέως, με ευκολία ακόμη και σε μη 
επαγγελματίες. 

Τετραχρωμία: 
Εάν χρησιμοποιείται τετραχρωμία, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα δύο 
τυποποιημένα χρώματα. Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να αναδημιουργηθούν με τη χρήση 
των τεσσάρων χρωμάτων της τετραχρωμίας. 
Το PANTONE YELLOW αποκτάται με τη χρήση 100 % «Process Yellow». Αναμειγνύοντας 
100 % «Process Cyan» και 80 % «Process Magenta» επιτυγχάνεται χρώμα σε μεγάλο 
βαθμό όμοιο προς το PANTONE REFLEX BLUE. 

Διαδίκτυο: 
Το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου 

RGB:0/51/153 (δεκαεξαδικό: 000099) και το PANTONE YELLOW αντιστοιχεί στο 
χρωματισμό της παλέτας του δικτύου RGB:255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00). 

Μονοχρωμία 
Αν διατίθεται μόνον μελανό, να χαραχθεί το ορθογώνιο με μαύρο και να 

εκτυπωθούν οι αστέρες σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα 
είναι το κυανούν (πρέπει βεβαίως να είναι ανακλαστικό κυανούν), να χρησιμοποιηθεί 
κατά 100 %, οι δε αστέρες αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό και το πεδίο κατά 100% 
κυανούν.  

Αναπαραγωγή σε έγχρωμο υπόβαθρο 
Το έμβλημα αναπαράγεται κατά προτίμηση σε λευκό υπόβαθρο. Να αποφεύγεται 
υπόβαθρο σε ποικίλα χρώματα και οπωσδήποτε κάποιο που δεν ταιριάζει με το κυανούν. 
Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα παρά έγχρωμο υπόβαθρο, να τοποθετηθεί 
γύρω από το ορθογώνιο λευκό περιθώριο με πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του 
ορθογωνίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
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Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ 

    

1 

Επενδύσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 
(Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005, Άρθρο 20 (β) (iii) και 28 

Κανονισμός (ΕΚ) 1974/2006, Άρθρο 19 και σημείο 5.3.1.2.3 Παράρτημα ΙΙ 

Κανονισμός 1290/2005 και οι εφαρμοστικοί του Καν. 1320/2006 και 65/2011 
Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013") 

2 
Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση ή και εμπορία προϊόντων που 

δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης. 

3 

Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση ή και εμπορία προϊόντων 

που προέρχονται από Χώρες εκτός ΕΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προϊόντων που δεν 
παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού 

προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολική 

προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών. 

4 
Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή 

υποκατάστασης του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού 

5 Επενδύσεις στα επίπεδα του λιανικού εμπορίου 

6 Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα 

7 
Επενδύσεις που ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος 
από 100.000 € ή μεγαλύτερος των 10.000.000 € 

8 

Επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται να ενισχυθούν στα πλαίσια των ΚΟΑ, 

όπως αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του μέτρου 123Α με την 

επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται σε αυτούς στο παράρτημα Α της ΚΥΑ 
4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/ τ.Β'/04-12-2013). 

9 
Επενδύσεις, η περίοδος υλοποίησης των οποίων δεν συμπίπτει με την περίοδο 

επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 

10 

Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους 

όρους που αναφέρονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ή που δεν ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις πληρότητας του φακέλου 

11 
Επενδύσεις που δεν εντάσσονται σε καμία δράση του παραρτήματος Α΄της αρ. 
4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/ τ.Β'/04-12-2013) ΚΥΑ 

12 
Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης 

13 
Αιτήσεις ενίσχυσης με υφιστάμενη δραστηριότητα σχετική με την προτεινόμενη 
επένδυση οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων. 

14 

Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό , επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

και  δεν λειτουργούν για μία τριετία πριν την υποβολή του προτεινόμενου σχεδίου, εκτός 

αυτών που αφορούν επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια προηγούμενων 
προκηρύξεων του Μέτρου 123Α 
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15 
Επενδύσεις για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του δικαιούχου 

της ενίσχυσης 

16 Επενδύσεις για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου 

17 
Αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από φορείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στους 
δικαιούχους του προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, παρ 1, 2, 5 και 6 της 

ΚΥΑ 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/ τ.Β'/04-12-2013) 

18 
Αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 
123Α στα πλαίσια παλαιότερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ίδιο φυσικό 

αντικείμενο 

19 

Αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση 

ενίσχυσης ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου ή άλλου 
επιχειρησιακού προγράμματος για την υλοποίηση του ίδιου επενδυτικού αντικειμένου. 

20 
Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά 
ορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 

 



 98 

Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)   

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος και κάτοχος της θέσης ……………………………..…. της επιχείρησης με τα 
κάτωθι στοιχεία:  

Επωνυμία επιχείρησης  

Διακριτικός Τίτλος   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  

Νομική Μορφή  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 

Επιχείρησης 

 

η οποία υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. 2007-2013, έχοντας χρηματοδοτικό σχήμα:  

 Ευρώ Ποσοστό 

Συνολικός Προϋπολογισμός    

α. Δημόσια Δαπάνη   

β. Ίδια Συμμετοχή    

Ίδια Κεφάλαια   

Δανειακά Κεφάλαια    

θα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη της ανωτέρω ίδιας συμμετοχή: 

1. Προέλευση ιδίων κεφαλαίων  

.Αναφέρετε συγκεκριμένα τις πηγές των ιδίων κεφαλαίων καθώς και τα προσκομισθέντα σχετικά 
δικαιολογητικά αυτών. 

2. Προέλευση δανειακών κεφαλαίων  
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.Αναφέρετε συγκεκριμένα τις πηγές των δανειακών κεφαλαίων καθώς και τα προσκομισθέντα σχετικά 
δικαιολογητικά αυτών. 

 
Τα ανωτέρω δηλωθέντα και προσκομισθέντα είναι ακριβή, γνήσια και αληθή.  

 

Ημερομηνία:      ../../20... 

Ο – Η Δηλών 
 
 

(Υπογραφή) 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται  
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα.  
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(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)   

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος και κάτοχος της θέσης ……………………………..…. της επιχείρησης με τα 

κάτωθι στοιχεία:  

Επωνυμία επιχείρησης  

Διακριτικός Τίτλος   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  

Νομική Μορφή  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 

Επιχείρησης 

 

 
η οποία υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

του Μ.123Α του Π.Α.Α. 2007-2013, έχοντας χρηματοδοτικό σχήμα:  

 

 Ευρώ Ποσοστό 

Συνολικός Προϋπολογισμός    

α. Δημόσια Δαπάνη   

β. Ίδια Συμμετοχή    

Ίδια Κεφάλαια   

Δανειακά Κεφάλαια    
 
 

η επιχείρηση δύναται να καλύψει την ανωτέρω ίδια συμμετοχή ύψους 

…………………………….., προκειμένου για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης 
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του Μέτρου 123Α, η οποία έχει συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 

ύψους…………………………. 
 

 
Ημερομηνία:      ../../20... 

Ο – Η Δηλών 
 
 

(Υπογραφή) 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται  
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα.  
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( ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο μέτρο 

του Προγράμματος ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή στον αναπτυξιακό νόμο.  

 

Ημερομηνία:      ../../20... 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 

βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται 

στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Γ) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.  
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί: 
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 Είκοσι (20) βαθμοί εάν το έλλειμμα μεταποιητικής υποδομής είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 50%, σε επίπεδο Νομού. 

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50%, σε επίπεδο Νομού ή είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 Δέκα (10) βαθμοί εάν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 30% σε επίπεδο Νομού ή 
μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 Πέντε (5) βαθμοί αν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% σε επίπεδο Νομού ή 
μεγαλύτερο ή  ίσο του 10% και μικρότερο του 20% σε επίπεδο Περιφέρειας.  

 
Ως ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής θεωρείται η ύπαρξη πλεονάζουσας 

πρώτης ύλης, σε σχέση με την εγκατεστημένη μεταποιητική δραστηριότητα σε 
επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας. 

 
Οι υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών ή/και 

των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων των περιοχών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, συμπληρώνουν 
υποχρεωτικά τα εδάφια του φύλλου αξιολόγησης από όπου θα προκύπτουν 
πληροφορίες για την μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας. 

 
Συμπληρωματικά, ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία 

από αρμόδιους φορείς παροχής τέτοιων στοιχείων σχετικά με την παραγόμενη 
ποσότητα α’ υλών της περιοχής αναφοράς καθώς και την εγκατεστημένη 
μεταποιητική υποδομή της. 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 

 Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. 
προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), 
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε 
συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που 
παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν 
εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
του 50% των παραγομένων προϊόντων. 

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή 
προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές 
(π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), 
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε 
συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που 
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παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν 
εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
του 30% και μικρότερο του 50% των παραγομένων προϊόντων. 

 Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. 
προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), 
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε 
συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που 
παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν 
εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
του 10% και μικρότερο του 30% των παραγομένων προϊόντων. 

 Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα 
ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που 
φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που 
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα 
πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μικρότερο του 10% των 
παραγομένων προϊόντων. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι 
φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά έγγραφα για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων σύμφωνα με τα 
παραπάνω. 

Συγκεκριμένα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τις ειδικές εκτροφές θα πρέπει να 
προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό ή η σύμβαση του φορέα με τον ΟΠΕΓΕΠ και 
να είναι σε ισχύ κατά  την περίοδο υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση 
που η διάρκεια ισχύος του ανωτέρω πιστοποιητικού λήγει, να έχει κατατεθεί αίτηση 
ανανέωσής του. 

Για τους οίνους που χαρακτηρίζονται ΠΟΠ ή ΠΓΕ θα πρέπει να προσκομισθούν 
σχετικές βεβαιώσεις κατάταξης από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι φορείς που παράγουν 
προϊόντα που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες 
που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές καθώς και προϊόντα που φέρουν εθνικά 
σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) θα καθορισθούν από σχετικές αποφάσεις του 
ΥπΑΑΤ μετά την κατοχύρωσή τους.  

Για τα προϊόντα συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης θα πρέπει να 
προσκομισθεί η σχετική σύμβαση με τον πιστοποιημένο φορέα. 

Σε κάθε περίπτωση, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (σήμα ή ισοδύναμης 
ισχύος αποδεικτικό) θα συνοδεύουν ή την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής 
της πράξης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμισή του με την αίτηση 
τελικής πληρωμής διότι ο δικαιούχος δεν το έχει ακόμα αποκτήσει, τότε θα πρέπει να 
προσκομίζεται μετά την έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας, ανάλογα με το 
είδος της επένδυσης. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ  

 
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 

 Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων 
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των χρησιμοποιουμένων 
πρώτων υλών.  

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία 
προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης 
βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο 
του 50% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. 

 Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων 
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% 
των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. 

 Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων 
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% 
των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι 

φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά έγγραφα για το χαρακτηρισμό των προϊόντων σύμφωνα με τα 
παραπάνω. 

Ειδικά για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής τότε, σε 
περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής θα πρέπει να προσκομισθεί σχετική 
σύμβαση του δικαιούχου της αίτησης ενίσχυσης με τον φορέα πιστοποίησης, 
διαφορετικά θα πρέπει να προσκομισθούν συμβάσεις πενταετούς διάρκειας με 
πιστοποιημένους παραγωγούς βιολογικής α’ ύλης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ - 

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

 
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 

 Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με 
παραγωγούς για την εξασφάλιση μεγαλύτερο ή ίσο του 30% των πρώτων 
υλών. 

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά 
συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 
ίσο του 20% και μικρότερο του 30% του συνόλου των πρώτων υλών. 
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 Δέκα (10) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με 
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και 
μικρότερο του 20% του συνόλου των πρώτων υλών.  

 Πέντε (5) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με 
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και 
μικρότερο του 10% του συνόλου των πρώτων υλών.  

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι 

φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, τα προαναφερόμενα 
ιδιωτικά συμφωνητικά, επικυρωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του 
άρθρου 8 του Ν.1882/90, όπως τροποποιημένο ισχύει.  

Εάν οι δικαιούχοι είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις Παραγωγών θα πρέπει 
να προκύπτει από το Καταστατικό τους το ποσοστό εισφοράς σε πρώτη ύλη κάθε 
μέλους. Σε αντίθετη περίπτωση να προσκομίζεται σχετική απόφαση αρμοδίου 
οργάνου.  

Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι ατομική επιχείρηση και η πρώτη ύλη 
προέρχεται από δική του γεωργική εκμετάλλευση, τότε βαθμολογείται σύμφωνα με 
το παραπάνω κριτήριο, εφόσον η ύπαρξη της πρώτης ύλης τεκμηριώνεται από τα 
στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 Η / ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

 
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 

 Είκοσι (20) βαθμοί εάν στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η 
χρήση ή η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (φωτοβολταϊκά, 
βιοντίζελ, βιοαέριο κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων ή 
δαπάνες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (πχ. ISO 14001, EMAS) ή εγκαταστάσεις σχετικές με την 
εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. 

 Επίσης είκοσι (20) βαθμοί παρέχονται εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό 
σχέδιο αφορά : 
-Μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων ανεξαρτήτως κατηγορίας, πλην 

των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο. 
-Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων 

σφαγείων πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο 
του προγράμματος, σε περίπτωση που οι δαπάνες τους για την προστασία 
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν το 50% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού, ώστε να εξαιρεθούν από την διαδικασία βαθμολόγησης  

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και 
μικρότερο του 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της 
επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας. 

 Δέκα (10) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο 
του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά 
δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

 Πέντε (5) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο 
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά 
δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  
 

Ως δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας 
θεωρούνται, οικοδομικές εργασίες, μηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπές εργασίες 
που αφορούν επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταποίηση 
υποπροϊόντων, βιολογικό καθαρισμό, ή τυχόν άλλες εργασίες και εξοπλισμός που 
χαρακτηρίζονται από την καθ΄ ύλη κάθετη αρμόδια Υπηρεσία ότι εξυπηρετούν τον 
ανωτέρω σκοπό. 

 
1) Όσον αφορά τη χρήση ή την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για 

την κάλυψη των αναγκών των μονάδων, οι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν 
μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 
Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα λάβουν 20 βαθμούς στο εν λόγω 
κριτήριο θα ελέγχονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, για την εγκατάσταση ή 
τη χρήση των ανωτέρω συστημάτων, τόσο κατά την υλοποίησή τους όσο και μετά.  
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Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των ενεργειακών αναγκών που 

καλύπτονται από ΑΠΕ καθώς και του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας με την 
εφαρμογή συστημάτων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, θα 
πρέπει να περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας οι λογαριασμοί κατανάλωσης 
νερού και ηλεκτρικού ρεύματος του προηγουμένου έτους τα στοιχεία των οποίων θα 
λαμβάνονται υπόψη και θα συνεκτιμώνται. 

Σημειώνεται ότι στο σχετικό πεδίο του φακέλου υποψηφιότητας δεν πρέπει 
να περιλαμβάνονται ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για 
τη λειτουργία του έργου. 

 

2)Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1 (όπως αυτά ορίζονται από τον Καν. ΕΚ αριθ.1069/2009), στις 
περιπτώσεις που υλοποιούνται σε περιοχή που δεν υπάρχει επαρκής υποδομή 
υποπροϊόντων αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται απευθείας χωρίς βαθμολόγηση 
(κατηγορία ΣΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του 
προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει από τη μελέτη να προκύπτει η 
γεωγραφική περιοχή που θα καλύπτεται από την εν λόγω επένδυση. Ο φορέας θα 
ελέγχεται από τους αρμόδιους φορείς για την τήρηση του ανωτέρω όρου, 
στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από την ένταξή του στο 
πρόγραμμα.  

Με τον ίδιο τρόπο θα εξετάζονται και οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε 
μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με υποχρέωση μεταποίησης 
του παραγόμενου τυρογάλακτος της περιοχής παρέμβασης. 

Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εξετάζονται στις 
βαθμολογούμενες κατηγορίες και θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο 
που αφορά στη «Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή / και προστασία 
δημοσίας υγείας». 

Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις 
ενίσχυσης αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή 
ίδρυση νέων μονάδων.  

Σε κάθε περίπτωση, όταν το ποσοστό των δαπανών που αφορούν επενδύσεις 
προστασίας περιβάλλοντος ή / και δημόσιας υγείας υπερβαίνει το 50% του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους, το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται απευθείας χωρίς βαθμολόγηση 
(κατηγορία ΣΤ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του 
προγράμματος. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 

 Είκοσι (20) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο 
του ή ίσο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης 
αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του 
καταναλωτή.  

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και 
μικρότερο του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της 
επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής, και την προστασία 
του καταναλωτή. 

 Δέκα (10) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο 
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά 
δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την και την προστασία του 
καταναλωτή.  

 Πέντε (5) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο 
του 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά 
δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την και την προστασία του 
καταναλωτή. 

 

Στην ανωτέρω κατηγορία θεωρούνται οικοδομικές εργασίες, μηχανολογικός 
εξοπλισμός και λοιπές εργασίες που εξυπηρετούν τους όρους υγιεινής και 
συμβάλλουν στην προστασία του καταναλωτή: η δημιουργία και ο εξοπλισμός 
χημικού εργαστηρίου, ο σταθμός υγιεινής, η εγκατάσταση και πιστοποίηση 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας HACCP & ISO, BRC & IFS, τα συστήματα 
καθαρισμού CIP, τα συστήματα εξαερισμού και φίλτρανσης φυσικού αέρα, οι 
υγειονομικοί νιπτήρες, όπως αυτές θα καθορίζονται από την καθ΄ ύλην αρμόδια 
κάθετη υπηρεσία ότι εξυπηρετούν τη βελτίωση της υγιεινής και την προστασία 
του καταναλωτή ή θα προκύπτουν από εφαρμοσμένες πρακτικές και σχετική 
βιβλιογραφία που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, πέρα από τα 
ελάχιστα που απαιτούνται για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών λειτουργίας. 

Τα επενδυτικά σχέδια, των οποίων οι δαπάνες βελτίωσης των υγειονομικών 
συνθηκών υπερβαίνουν το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, εντάσσονται 
απευθείας χωρίς βαθμολόγηση (κατηγορία ΣΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 



 110 

 Είκοσι (20) βαθμοί για τη δημιουργία άνω των έξι (6) νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί για τη δημιουργία περισσότερων των τριών και 
έως έξι (4-6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας). 

 Δέκα (10) βαθμοί για τη δημιουργία μιας έως τριών (1-3) νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 Πέντε (5) βαθμοί για τη διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας. 
 

Σε περίπτωση που ο Φορέας λάβει βαθμολόγηση από το εν λόγω κριτήριο, 
οφείλει να δημιουργήσει τις νέες θέσεις εργασίας ένα χρόνο μετά την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και να τις διατηρήσει για 3 χρόνια, 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος. Οι θέσεις εργασίας 
υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 
Για την τήρηση των ανωτέρω, ο Φορέας θα ελέγχεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 24 της αρ.132480/386/10-3-2011 Κ.Υ.Α σχετικά με 
τη διάθεση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις νέες θέσεις εργασίας.  
Ειδικότερα ως δικαιολογητικά αναφέρονται: 

α)  φωτοαντίγραφο της/ων αναγγελίας/ων πρόσληψης των νέων ατόμων, 
β)  φωτοαντίγραφο πρόσφατης μισθοδοτικής κατάστασης και πληρωμής 

των ασφαλιστικών εισφορών αυτής,  
γ)  φωτοαντίγραφο του θεωρημένου πίνακα εργασίας από την αρμόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας στον οποίο να αναφέρονται τα ονόματα των ατόμων 
που προσλήφθηκαν καλύπτοντας τις νέες θέσεις απασχόλησης. 

Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε.(Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας). Για την τεκμηρίωσή τους θα υποβάλλονται φορολογικά έντυπα Ε7 (ή 
αλλα δικαιολογητικά ισοδύναμης ισχύος) για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού 
της αίτησης ενίσχυσης . 

 
Σε περίπτωση που ως υφιστάμενη θέση εργασίας λαμβάνεται ο επιτηδευματίας ή 
ο εταίρος ή ο μέτοχος/οι της επιχείρησης θα πρέπει: 
 Για τις ατομικές επιχειρήσεις να προσκομισθεί η έναρξη εργασιών στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Φορέα, 
θεωρημένου για το έτος αναφοράς.  

Για τα νομικά πρόσωπα να προσκομισθεί το καταστατικό και συγκεκριμένα 
το άρθρο που αναφέρει την εισφορά του εταίρου σε εργασία ή η απόφαση 
αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση επιχειρηματικής αμοιβής σε αυτόν.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:  ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 

 Είκοσι (20) βαθμοί ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια 
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 40% 
του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή ίσος του 35% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου.  
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 Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια 
κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος του 35% και 
μικρότερος του 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος ή ίσος 
του 30% και μικρότερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για 
επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου. 

 Δέκα (10) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια 
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 30% και 
μικρότερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος του 
25% και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου. 

 Πέντε (5) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια 
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 25% και 
μικρότερος του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι 

φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, τα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική δήλωση του 
υποψήφιου δικαιούχου, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:  

 Ίδιοι πόροι - π.χ. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά τρίμηνης κατ’ ελάχιστον 
κίνησης τραπεζικών λογαριασμών και πρωτότυπες τραπεζικές βεβαιώσεις 
ελληνικών ή ξένων τραπεζών με την ίδια ή κοντινή ημερομηνία εφόσον 
προέρχεται από διαφορετικές τράπεζες. 

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά στη συμμετοχή της 
επιχείρησης στο πρόγραμμα). Η διαδικασία της αύξησης θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Εκ των υστέρων 
μπορεί να προσκομισθεί μόνο το ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής της αύξησης. 
Τα αποδεικτικά αύξησης μετοχικού - εταιρικού κεφαλαίου είναι: Για Α.Ε.: 
Απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., ΦΕΚ δημοσίευσης απόφασης αύξησης, καταθετήρια από 
μετόχους, ΦΕΚ δημοσίευσης πιστοποίησης καταβολής αύξησης, Για ΕΠΕ, ΟΕ, 
ΕΕ : Πράξη τροποποίησης καταστατικού κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή 
Ειρηνοδικείο, απόφαση αύξησης, καταθετήρια από μετόχους. Για όλα 
προσκομίζονται και τα αποδεικτικά πληρωμής του φόρου. 

 Δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις. 
 Δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρίες τις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις. 

 Καταθέσεις των κυρίων μετόχων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εταιρία 
μπορεί να προσκομίσει παραστατικά που αφορούν λογαριασμό της εταιρίας ή 
και των εταίρων. 

 Προθεσμιακές καταθέσεις που θα μπορούν να ρευστοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. 

 Βεβαίωση ομόλογων – αμοιβαίων κεφαλαίων με βεβαίωση αποτίμησης με 
ημερομηνία κοντινή με εκείνη της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.  

 Ύπαρξη ακινήτων προς πώληση. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται το 
Ε9, (ενισχυτικά το προσύμφωνο με τον υποψήφιο αγοραστή) και εκτίμηση από 
συμβολαιογράφο για την αξία του ακινήτου. 

 Κεφαλαιοποίηση κερδών και αποθεματικών με αναφορά ότι αφορά τη 
συμμετοχή στο Μέτρο 123Α. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Εκ των υστέρων 
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μπορεί να προσκομισθεί μόνο το ΦΕΚ πιστοποίησης. Σε περίπτωση εταιριών 
που στην πρότασή τους αναφέρεται η χρήση των κερδών ή των αποθεματικών 
ως τρόπο κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και δεν αναφέρεται η κεφαλαιοποίηση 
αυτών, γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά πιστοποίησης μέχρι την υποβολή του 
αιτήματος πρώτης πληρωμής μετά από αναφορά από την Υπηρεσία μας της 
απαιτούμενης αύξησης κεφαλαίου στην προέγκριση του επενδυτικού σχεδίου. 
Στην προαναφερόμενη περίπτωση με την υποβολή του φακέλου θα πρέπει να 
αποδεικνύεται η ύπαρξη των κερδών και των αποθεματικών από τους 
Ισολογισμούς, να υπάρχει σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου για την 
διάθεση αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης επενδυτικής 
πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α. 

 Στην περίπτωση χρήσης αποθεματικών θα πρέπει να αποδεικνύεται η πηγή 
αυτών. Σχετικά αναφέρουμε ότι αποδεκτά γίνονται τα αποθεματικά τα οποία 
προέρχονται από αδιανέμητα καθαρά κέρδη και από εισφορές μετόχων. 
Αποδεκτά αποθεματικά είναι :  

 41.00 Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 41.02 
Τακτικό αποθεματικό, 41.03 Αποθεματικά καταστατικού, 41.04 Ειδικά 
αποθεματικά, 41.05 Έκτακτα αποθεματικά ή προαιρετικά αποθεματικά, 
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων. 

 Μη αποδεκτά αποθεματικά είναι :  
 41.01 Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 41.06 

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων, 41.07 
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, 
41.09 Αποθεματικό για ίδιες μετοχές, 

 41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, 41.90 Αποθεματικά από 
απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, 41.91 Αποθεματικά έσοδα 
φορολογηθέντα κατ΄ειδικό τρόπο, 

 41.92 Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων, 
 41.95 Διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή σε 
εταιρία του εξωτερικού. 

 
Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού ισχύει και στις περιπτώσεις των εισηγμένων εταιριών 
στο χρηματιστήριο καθώς και για τις συνεταιριστικές οργανώσεις. 
 
Για τις εισηγμένες εταιρίες θα υποβάλλεται επιπλέον η απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το 
ενημερωτικό δελτίο. 
 
Στην περίπτωση δανεισμού θα πρέπει να προσκομίζεται πρωτότυπο έγγραφο 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος απ’ όπου να προκύπτει πρόθεση σύναψης δανείου με 
τον δικαιούχο που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης. 
 
Συνδυασμός  καταθέσεων και αύξησης εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει εάν με την 
αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν μεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση του 
δικαιούχου που είναι σύμφωνη με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού και 
δηλώνεται στον φάκελο υποψηφιότητας. 
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Τελεσίδικη απόφαση απαλλοτρίωσης μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό ύπαρξης ίδιας 
συμμετοχής. 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 

 

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 Είκοσι (20) βαθμοί εάν το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο (δηλαδή αν 
γίνεται εισαγωγή στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος 
σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά). 

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της 
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη (δηλαδή εάν γίνεται εισαγωγή μιας νέας 
ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής σε διεθνές επίπεδο), ή αν 
αφορά σε χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής 
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία. 

 Δέκα (10) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι 
νέα ή προηγμένη και το προϊόν είναι επώνυμο. 

 Πέντε (5) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι 
νέα ή προηγμένη ή αν πρόκειται για συσκευασία τελικού καταναλωτή, ή αν το 
προϊόν είναι επώνυμο, ή αν γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης 
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, την ποιότητα 
των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της.  

Ως καινοτόμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:  

1. Προϊόντα χαμηλών θερμίδων,  
2. Προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, τρόφιμα χωρίς προσθήκη 

αυξητικών ορμονών, χωρίς προσθήκη τεχνητών χρωστικών, συντηρητικών 
και MSG (γλουταμινικό νάτριο). 

3. Προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη, ζάχαρη ή αλάτι, 
προϊόντα με μειωμένα κορεσμένα λιπαρά, προϊόντα χωρίς trans λιπαρά, 
προϊόντα που περιέχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη σε 
αντικατάσταση των υπολοίπων λιπαρών ουσιών,  

4. Προϊόντα με ειδικές ιδιότητες (π.χ. τρόφιμα για διαβητικούς, τρόφιμα χωρίς 
γλουτένη, γάλα με αυξημένο ποσοστό μελατονίνης, τρόφιμα με αυξημένη 
περιεκτικότητα σε διαιτητικές ίνες, τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε 
φυσικές ουσίες με αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση, τρόφιμα με 
αυξημένη περιεκτικότητα σε προβιοτικά.) 

5. Προϊόντα με μεγάλο χρόνο ζωής χωρίς απώλειες στη διατροφική τους αξία. 
 
Η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη όταν 

έχουμε χρήση ενός ή και περισσοτέρων των ακολούθων: 

1. νέας τεχνολογίας στη συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, όπως η χρήση 
ήπιων θερμικών διεργασιών συνδυασμένου ελέγχου χρόνου θερμοκρασίας 
HT/ST (παστερίωση, συνεχής παστερίωση, αποστείρωση, ωμική θέρμανση),   
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2. φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης τροφίμων, όπου φυσικοί 
μικροβιακοί παράγοντες είναι φυσικά συστατικά των τροφίμων, 
μικροβιολογικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης  

3. τεχνολογίας πολλαπλών εμποδίων για τη βελτίωση της ποιότητας των 
παραδοσιακών τροφίμων αλλά και το σχεδιασμό νέων προϊόντων ώστε να 
εμποδίζεται η δράση των μικροβίων και η αλλοίωση των τροφίμων  

4. τεχνικών μικροβιολογικής εξέτασης τροφίμων  
5. ασηπτικής επεξεργασίας και συσκευασίας, οι οποίες εφαρμόζονται σε υγρά και 

ρευστά προϊόντα (γάλα, χυμοί φρούτων, αυγά, γιαούρτι, κρασί) καθώς και σε 
στέρεα από αυτοτελή μικρά τεμάχια μέσα σε ρευστή φάση (προϊόντα 
τομάτας, φρούτα, λαχανικά) και έχει ως πλεονέκτημα την υψηλή ποιότητα 
του παραγόμενου προϊόντος, λόγω μικρών χρόνων θερμικής επεξεργασίας, 
καθώς και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του χωρίς να χρειάζεται ψύξη,   

6. βιολογικών μεθόδων συντήρησης,  
7. συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής, με χρήση 

αισθητηρίων επί της γραμμής παραγωγής. 
 

Ως χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής δεδομένων 
στην παραγωγική διαδικασία νοείται οτιδήποτε βοηθάει όλους τους άξονες 
της επιχείρησης, ομαλοποιεί την παραγωγή, προγραμματίζει, ελέγχει όλα τα στάδια 
και καταγράφει όλα τα δεδομένα της παραγωγής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
πλήρης ιχνηλασιμότητα των παραγωγικών δεδομένων (έλεγχος παρτίδων, 
απομόνωση προϊόντων, εύκολος εντοπισμός σε περίπτωση λάθους). Ειδικότερα: η 
χρήση συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ΕRP), η διαχείριση 
αποθεμάτων, πακέτων λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης, ηλεκτρονικής υποβολής 
και ολοκλήρωσης παραγγελιών, ετικετοποίησης παλετών, κωδικοποίησης προϊόντων, 
ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης παραγωγής ή οτιδήποτε μπορεί να τεκμηριωθεί με 
βιβλιογραφία ή εφαρμοσμένες πρακτικές και αναφέρεται αναλυτικά στην αίτηση 
ενίσχυσης. 

 

Ως συσκευασία προϊόντων νέα ή προηγμένη νοείται : 

 

1. Συσκευασία τροποποιημένης – προστατευμένης ατμόσφαιρας 
2. Συσκευασία σε βιοπλαστικά ή «πράσινα πλαστικά», πολυστρωματική 

πλαστική συσκευασία καλυμμένη με λεπτό μεταλλικό φύλλο για την 
παραγωγή περιεκτών δύο τμημάτων, συσκευασία σε σύνθετα, εύκαμπτα, 
πλαστικά bpa – free 

3. Γυάλινες συσκευασίες κατεργασμένες με τιτάνιο, αλουμίνιο, ζιρκόνιο για 
αυξημένη αντοχή, ή που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για μείωση 
του πάχους και κατά συνέπεια του βάρους τους. 

4. Έξυπνες συσκευασίες (π.χ. χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες, δείκτες 
φρεσκότητας), διατήρησης φρεσκότητας, εύκολης συντήρησης-αποθήκευσης-
χρήσης. 

 
Τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκμηριώνονται από το κείμενο της μελέτης, 

τα πιστοποιητικά των προμηθευτών και τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών 
του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και από δημοσιεύσεις ή 
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μελέτες αναγνωρισμένων φορέων ή και βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων 
(Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν 
δραστηριότητα (χρήση ή εμπορία) σχετική με το εν λόγω προϊόν. Συγκεκριμένα για 
τα επώνυμα προϊόντα θα πρέπει να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά των αρμοδίων 
υπηρεσιών. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 

 

Α) Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: 

 

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 

 Είκοσι (20) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο 
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την 
τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 20%. 

 Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο 
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την 
τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20%. 

 Δέκα (10) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών 
που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία 
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15%. 

 Πέντε (5) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών 
που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία 
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10%. 

 
Για να λάβει βαθμολογία στο ανωτέρω κριτήριο, ο υποψήφιος δικαιούχος πρέπει 

να προσκομίσει τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης ή Γεωργίας) της οικείας περιφερειακής ενότητας, τα έντυπα INTRASTAT 
για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συμφωνητικά με οίκους εξωτερικού ή οποιοδήποτε 
επιπλέον στοιχείο μπορεί να τεκμηριώσει την εξαγωγική του δραστηριότητα. 

 
Β) Για ιδρύσεις – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας ή δραστηριότητας: 

 

Για να λάβει βαθμολογία στο ανωτέρω κριτήριο ο υποψήφιος δικαιούχος θα 
πρέπει να προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά με οίκους εξωτερικού στα οποία να 
γίνεται σαφής αναφορά εξαγωγικών προϊόντων και ποσοτήτων. 

 

Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: 

 

 Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά 
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% 
των παραγόμενων προϊόντων. 



 116 

 Δεκαπέντε (15) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά 
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και 
μικρότερο του 20% των παραγόμενων προϊόντων. 

 Δέκα (10) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά 
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και 
μικρότερο του 15% των παραγόμενων προϊόντων. 

 Πέντε (5) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά 
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και 
μικρότερο του 10% των παραγόμενων προϊόντων 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
(ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΩΝ 

(ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ) 

 

Κριτήριο 1: Βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές. 

 
Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο 
υλοποιηθεί σε βαμβακοκαλλιεργητική περιοχή, όπως αυτές ορίζονται στην με 
αριθμ 4215/18-05-2009 ΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Κριτήριο 2:  Πυρόπληκτες περιοχές 

 
Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο 
υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή. (Ηλεία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Αχαΐα, 
Λακωνία, Κορινθία, Εύβοια.) 
 

Κριτήριο 3:  Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας  

 
Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά 
τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που περιέχονται στο καλάθι της περιοχής 
του επενδυτικού σχεδίου και για τα οποία υπάρχει ελλειμματικότητα 
μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 

 

 

 
Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 
 

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

α) Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Β΄ κατηγορία βιβλίων, η 
βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις τιμές των κάτωθι αριθμοδεικτών: 
περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους των τριών κλειόμενων 
χρήσεων πριν του έτους υποβολής της αίτησης.   

 
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως: 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες   X-3   X-2 X-1  Μ.Ο. 

1 
Περιθώριο Μικτού   
Κέρδους 

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων  %  
Πωλήσεις 

      
>8% 

2 
Περιθώριο Καθαρού 

Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη % 

Πωλήσεις 

      
>0,70% 

Χ: έτος αναφοράς 

Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 1 από τα 2 ανωτέρω 
κριτήρια. 

β) Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία βιβλίων, η 
βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις τιμές των κατωτέρω αριθμοδεικτών: 
παγιοποίηση περιουσίας, κυκλοφοριακή ρευστότητα, περιθώριο μικτού κέρδους, 
αποδοτικότητα ενεργητικού και ανάπτυξη εργασιών των τριών κλειόμενων χρήσεων 
πριν του έτους υποβολής της αίτησης.   

 
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως: 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες   X-3   X-2 X-1  Μ.Ο. 

1 
Παγιοποίησης 

Περιουσίας  

Πάγιο Ενεργητικό 

Σύνολο Ενεργητικού 

   
>0,2 

2 
Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Βραχ/μες Υποχρεώσεις 

      
>0,4 

3 
Περιθώριο Μικτού 

Κέρδους  

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων % 

Πωλήσεις 

      
>10% 

4 
Αποδοτικότητα 

Ενεργητικού   

               Καθαρά Κέρδη          % 

Σύνολο Ενεργητικού 

      
>0,80% 

5 
Ανάπτυξη Εργασιών 

τελευταίας τριετίας 
((Κ.Ε. t / K.E. t -1) -1) x 100 

Μέσος όρος του ρυθμού 
ανάπτυξης των εργασιών της 

τελευταίας τριετίας να είναι 
θετικός. 

Χ: έτος αναφοράς 
 
Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω 
κριτήρια ή συγκεκριμένα τον συνδυασμό των κριτηρίων 1 & 2. 
 
2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   

Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της προτεινόμενης αίτησης ενίσχυσης – επένδυσης 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 
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α) Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Β΄ κατηγορία βιβλίων, η 
βιωσιμότητα της αίτησης ενίσχυσης εκτιμάται με βάση τις τιμές των κάτωθι 
αριθμοδεικτών: περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους των τριών 
ετών που έπονται του 2ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επενδυτικής πρότασης. 

 
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως: 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες   X+3   X+4 X+5 Μ.Ο. 

1 
Περιθώριο Μικτού   
Κέρδους 

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων  % 
Πωλήσεις 

      
>10% 

2 
Περιθώριο Καθαρού 
Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη % 
Πωλήσεις 

      
>0,90% 

Χ: έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης  

Ως βιώσιμη θεωρείται η επένδυση που εκπληρώνει τουλάχιστον 1 από τα 2 ανωτέρω 
κριτήρια. 

β) Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία βιβλίων, η 
βιωσιμότητα της αίτησης ενίσχυσης εκτιμάται με βάση τις τιμές των κάτωθι 
αριθμοδεικτών: παγιοποίηση περιουσίας, οικονομική μόχλευση, περιθώριο μικτού 
κέρδους, αποδοτικότητα ενεργητικού και ανάπτυξη εργασιών των τριών ετών που 
έπονται του 2ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επενδυτικής πρότασης. 

 
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως: 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες   X+3   X+4 X+5  Μ.Ο. 

1 
Παγιοποίηση 
Περιουσίας  

Πάγιο Ενεργητικό                         
Σύνολο Ενεργητικού 

   
>0,3 

2 
Οικονομική  
Μόχλευση  

Ίδια Κεφάλαια 
Σύνολο Παθητικού 

      
>0,4 

3 
Περιθώριο  
Μικτού Κέρδους 

 Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων   Χ 100                         
Πωλήσεις 

      
>15% 

4 
Αποδοτικότητα  

Ενεργητικού 

       Καθαρά Κέρδη    Χ 100       

    Σύνολο Ενεργητικού 

      
>1% 

5 Ανάπτυξη Εργασιών ((Κ.Ε. t / K.E. t – 1) – 1) x 100 

Μέσος όρος του ρυθμού 

ανάπτυξης των εργασιών της 
τελευταίας τριετίας να είναι 

θετικός. 

Χ: έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης  
Ως βιώσιμη θεωρείται η επένδυση που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω 
κριτήρια ή συγκεκριμένα τον συνδυασμό των κριτηρίων 1 & 2. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ      

    

     

         

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Για την υπαγωγή της Αίτησης Ενίσχυσης 

στις διατάξεις του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ 2007-2013 

         

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

         

1.1 Αριθμός Φακέλου  

1.2 Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποβολής  

1.3 Αριθμός Πρόσκλησης  

         

1.4 Τίτλος αίτησης ενίσχυσης 
 

1.5  Τοποθεσία υλοποίησης  

         

1.6 Επωνυμία Δικαιούχου  

         

1.7 Διακριτικός τίτλος   

          

1.8 ΑΦΜ / ΔΟΥ 
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1.9   Νόμιμος εκπρόσωπος 
 

 

 

2.1 Νομική μορφή / Ημερομηνία ίδρυσης/ Έδρα επιχείρησης 

 

 

         

2.2  Μετοχικό κεφάλαιο / Μετοχική σύνθεση 

         

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ / 
ΑΡΙΘ. ΜΕΤ 

    

    

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ  
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

3.1 Υφιστάμενη δραστηριότητα επιχείρησης 

Σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης επιχείρησης 

 Οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας σε Ε.Μ.Ε.   

3.2 Υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας  

(Υπολογίζεται σύμφωνα με τους πίνακες Α4 & Α5 του φακέλου υποψηφιότητας) 
 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (ΤΟΝΟΙ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (ΤΟΝΟΙ) 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

         

         
 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

3.3. Εκτίμηση βιωσιμότητας υφιστάμενης επιχείρησης 
 

3.3.1 Αιτήσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων που τηρούν Β΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ  

 

 

   
 Χρηματοοικονομικοί δείκτες  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μ.Ο. 

   x-3 x-2 x-1 x-3 x-2 x-1 

1 
Περιθώριο 
Μικτού   
Κέρδους 

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων % 
Πωλήσεις 

               

2 
Περιθώριο 
Καθαρού 
Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη % 
Πωλήσεις 

              

 

  
Μ.Ο. σύμφωνα με την υπηρεσία 

Φορείς με Β΄κατηγορίας βιβλία  

Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές Εκπλήρωση κριτηρίων 

1 0,00 8%  

2 0,00 0,70%  

Βιώσιμη θεωρείται η υφιστάμενη επιχείρηση που εκπληρώνει τουλάχιστον 1 από τα 2 ανωτέρω κριτήρια. 

..2 Αιτήσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων που τηρούν Γ΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ 
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες  

  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μ.Ο. 

x-3 x-2 x-1 x-3 x-2 x-1 

1 
Παγιοποίησης 
Περιουσίας  

Πάγιο Ενεργητικό 
Σύνολο Ενεργητικού 

               

2 
Κυκλοφοριακής 
Ρευστότητας  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
Βραχ/μες Υποχρεώσεις 

              

3 
Περιθώριο 
Μικτού Κέρδους  

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων 
% 

Πωλήσεις 
              

4 
Αποδοτικότητα 
Ενεργητικού   

               Καθαρά Κέρδη          
% 

Σύνολο Ενεργητικού 
              

5 

Ανάπτυξη 
Εργασιών 
τελευταίας 
τριετίας 

((Κ.Ε. t / K.E. t -1) -1) x 100               

 

  
Μ.Ο. σύμφωνα με την υπηρεσία 

Φορείς με Γ΄κατηγορίας βιβλία 

Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές Εκπλήρωση κριτηρίων 

1 0,00 0,20  

2 0,00 0,4  

3 0,00 10%  

4 0,00 0,80%  

5 0,00 θετικός  

 

Βιώσιμη θεωρείται η υφιστάμενη επιχείρηση που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια ή 
συγκεκριμένα τον συνδυασμό των κριτηρίων 1 και 2.  
  

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 ΝΑΙ    ΟΧΙ   

 

 

4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

4.1 Περιγραφή αίτησης ενίσχυσης 

         

Σύντομη περιγραφή προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου 

Αναφέρονται οι αδειοδοτήσεις του καθώς και ο αριθμός ΕΜΕ 

 

           

4.2 Δυναμικότητα αίτησης ενίσχυσης      
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Α. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Β5- Β6 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α! ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι) 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

             

                 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ        

  

         
 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  :  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α! ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι) 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

         

         

         

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ : 

 

 

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

5.1. Αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που τηρούν Β΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ  

 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ.Ο. 

Χ+3 Χ+4 Χ+5 Χ+3 Χ+4 Χ+5 

1 
Περιθώριο 
Μικτού   
Κέρδους 

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων  % 
Πωλήσεις 

               

2 
Περιθώριο 
Καθαρού 
Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη % 
Πωλήσεις 

              

Χ : έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης  
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Μ.Ο. σύμφωνα με την υπηρεσία 

Φορείς με Β΄κατηγορίας βιβλία  

Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές Εκπλήρωση κριτηρίων 

1 0,00 10%  

2 0,00 0,90%  
 

5.2 Αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που τηρούν Γ΄κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ 
 

 
Χρηματοοικονομικοί δείκτες   

  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μ.Ο. 

Χ+3 Χ+4 Χ+5 Χ+3 Χ+4 Χ+5 

1 
Παγιοποίησης 
Περιουσίας  

Πάγιο Ενεργητικό 
Σύνολο Ενεργητικού 

               

2 
Κυκλοφοριακής 
Ρευστότητας  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
Βραχ/μες Υποχρεώσεις 

              

3 
Περιθώριο Μικτού 
Κέρδους  

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων % 
Πωλήσεις 

              

4 
Αποδοτικότητα 
Ενεργητικού   

Καθαρά Κέρδη   % 
Σύνολο Ενεργητικού 

              

5 

Ανάπτυξη 
Εργασιών 
τελευταίας 
τριετίας 

((Κ.Ε. t / K.E. t -1) -1) x 100               

Χ : έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης  

 

           

  
Μ.Ο. σύμφωνα με την υπηρεσία 

Φορείς με Γ΄κατηγορίας βιβλία 

Ελάχιστες απαιτούμενες τιμές Εκπλήρωση κριτηρίων 

1 0,00 0,30  

2 0,00 0,4  

3 0,00 15%  

4 0,00 1%  

5 0,00 θετικός  

    Βιώσιμη θεωρείται η επιχείρηση που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια ή συγκεκριμένα τον  συνδυασμό των κριτηρίων 
1 και 2.  

 

 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

 ΝΑΙ    ΟΧΙ   
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6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
  (κοινά για όλους τους τομείς) 

        ΝΑΙ OXI 

1. 

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης πληροί τις προϋποθέσεις της Εθνικής και Κοινοτικής 

Νομοθεσίας 
(Κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005, Άρθρο 20 (β) (iii) και 28, 

Κανονισμός (ΕΚ) 1974/2006, Άρθρο 19 και σημείο 5.3.1.2.3 Παράρτημα ΙΙ, 

Κανονισμός 1290/2005 και οι εφαρμοστικοί του, 
Καν. 1320/2006 και 65/2011, 

Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013"), 

   

2. 
Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης συμβάλλει  στη μεταποίηση ή/και εμπορία προϊόντων 

που καλύπτονται από το παράρτημα Ι της Συνθήκης  
   

3. 

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά μεταποίηση ή και εμπορία προϊόντων 

που προέρχονται από Χώρες εκτός ΕΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προϊόντων που δεν 
παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού 

προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης 
επεξεργασίας πρώτων υλών. 

   

4. 

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά παρασκευή και εμπορία προϊόντων 

απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και 

του μελιού 

   

5. Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά γενετικά τροποποιημένα προϊόντα    

6. Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά επένδυση στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου    

7. 
Η περίοδος υλοποίησης της εξεταζόμενης αίτησης ενίσχυσης συμπίπτει με την περίοδο 

επιλεξιμότητας του ΠΑΑ. 
   

8. 
Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους 
όρους που αναφέρονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

πληρότητας του φακέλου. 

   

9. 
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της εξεταζόμενης αίτησης ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ των 
επιλέξιμων ορίων προυπολογισμού όπως αυτά έχουν ορισθεί στη σχετική ΚΥΑ (μεταξύ 

100.000€ και 10.000.000€). 

   

10. 

Η αίτηση ενίσχυσης δεν αφορά επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται να 

ενισχυθούν στα πλαίσια των ΚΟΑ, όπως αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς 
ενίσχυσης του μέτρου 123Α με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται σε 

αυτούς στο παράρτημα Α της ΚΥΑ 4435/144452/22.11.2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) 

   

11. 
Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης εντάσσεται τουλάχιστον σε μία δράση 
του παραρτήματος Α΄ της ΚΥΑ 4435/144452/22.11.2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013) 
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13. 
Ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ή έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του αναπτυξιακού νόμου ή άλλου επιχειρησιακού προγράμματος για την υλοποίηση του 

ίδιου επενδυτικού αντικειμένου. 

   

14. 
Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης 

  

15. 
Αιτήσεις ενίσχυσης με υφιστάμενη δραστηριότητα σχετική με την προτεινόμενη επένδυση 

οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων. 
  

6. 

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης δεν αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό , επέκταση με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση μονάδας που λειτουργεί λιγότερο από μία τριετία πριν την υποβολή του 
προτεινόμενου σχεδίου, εκτός και αν η ίδρυση της μονάδας υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 

προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013. 

  

17. 
Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης πληροί τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 4435/144452/22.11.2013 (ΦΕΚ 3078/τ. Β’/04-12-2013)   

18. 

Ο δικαιούχος της εξεταζόμενης αίτησης ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται στους δικαιούχους 
του προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται στην ΚΥΑ 4435/144452/22.11.2013 (ΦΕΚ 

3078/τ. Β’/04-12-2013) 
  

18.1 Ο δικαιούχος είναι ατομική επιχείρηση   

18.2 Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:   

  18.2.1 Ομόρρυθμη Εταιρία   

  18.2.2 Ετερόρρυθμη Εταιρία    

  18.2.3 Ανώνυμη Εταιρία   

  18.2.4 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης    

 18.2.5 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία   

  18.2.6 Συνεταιριστική οργάνωση   

  18.2.7 Άλλη (αναφέρατε)   

19. 

Η επιχείρηση του δικαιούχου κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

κατατάσσεται στις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες ή επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο των 

750 ατόμων ή κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ, και ειδικότερα, κατατάσσεται 
στις: 

  

  19.1 πολύ μικρές επιχειρήσεις    

  19.2 μικρές επιχειρήσεις    

  19.3 μεσαίες  επιχειρήσεις    

  19.4 
επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο των 750 ατόμων ή επιχειρήσεις με 
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ 

  

20. 
Ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας, σύμφωνα  
με τις διατάξεις της ΚΥΑ  

  

Η εξεταζόμενη αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να πληροί όλα τα ανωτέρω κριτήρια, σε αντίθετη περίπτωση 

απορρίπτεται και δεν συνεχίζεται η αξιολόγησή της. 
Η Υπηρεσία συνεχίζει επικουρικά την αξιολόγηση. 
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ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 

Σε περίπτωση που ένα από τα ανωτέρω είναι ΟΧΙ αναφέρετε  τους λόγους . Η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ -  ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

α) (κριτήρια που αφορούν στη βαθμολόγηση του φακέλου της αίτησης ενίσχυσης) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΒΑΘΜΟΙ 
/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α Β Γ Δ Ε   

1 
Χωροθέτηση της επένδυσης - 
ελλειμματικότητα σε μεταποιητική υποδομή 

           

  

Αφορά ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής  
μεγαλύτερη ή ίση του 50% σε επίπεδο Νομού 

20 20   20 20 
  

  

Αφορά ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής 
μεγαλύτερη ή ίση του 30% και μικρότερη του 50% 
σε επίπεδο Νομού ή μεγαλύτερη ή ίση του 30% σε 
επίπεδο Περιφέρειας  

15 15   15 15 

  

  

Αφορά ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής 
μεγαλύτερη ή ίση του 10% και μικρότερη του 30% 
σε επίπεδο Νομού ή μεγαλύτερη ή ίση του 20% και 
μικρότερη του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας  

10 10   10 10 

  

  

Αφορά ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής 
μεγαλύτερη ή ίση του 5% και μικρότερη του 10% 
σε επίπεδο Νομού ή μεγαλύτερη ή ίση του 10% και 
μικρότερη του 20% σε επίπεδο Περιφέρειας  

5 5   5 5 

  

2 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας         
  

  
  

  

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών 
προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές 
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης 
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που 
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων 
που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα 
πιστοποίησης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 
50% των παραγομένων προϊόντων. 

20 20 20     

  

  

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών 
προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές, 
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης 
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που 
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων 
που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα 
πιστοποίησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 
30% και μικρότερο του 50% των παραγομένων 
προϊόντων. 

15 15 15     

  

  

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών 
προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές, 
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης 
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που 
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων 
που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα 
πιστοποίησης σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 
10% και μικρότερο του 30% των παραγομένων 
προϊόντων. 

10 10 10     
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Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών 
προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές, 
προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης 
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που 
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων 
που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα 
πιστοποίησης σε ποσοστό μικρότερο του 10% των 
παραγομένων προϊόντων. 

5 5 5     

  

3 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών             

  

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης 
βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής σε 
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών  

20 20 20 20 20 

  

  

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης 
βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% 
και μικρότερο του 50% των χρησιμοποιουμένων 
πρώτων υλών. 

15 15 15 15 15 

  

  

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης 
βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% 
και μικρότερο του 30% των χρησιμοποιουμένων 
πρώτων υλών. 

10 10 10 10 10 

  

  

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης 
βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% 
και μικρότερο του 20% των χρησιμοποιουμένων 
πρώτων υλών. 

5 5 5 5 5 

  

4 
Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς - 
καθετοποίηση παραγωγής 

            

  

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με 
παραγωγούς για την εξασφάλιση μεγαλύτερο ή ίσο 
του 30% των πρώτων υλών. 

20 20 20 20 20 

  

  

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με 
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% 
του συνόλου των πρώτων υλών. 

15 15 15 15 15 

  

  

Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με 
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% 
του συνόλου των πρώτων υλών.  

10 10 10 10 10 
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Ο φορέας έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με 
παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% 
του συνόλου των πρώτων υλών. 

5 5 5 5 5 

  

 

5 
Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή 
/ και προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

            

  

1) Στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται 
η χρήση ή η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κλπ) 
για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων ή 
δαπάνες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ. ISO 14001, EMAS) 
ή εγκαταστάσεις σχετικές με την εξοικονόμηση 
υδάτινων πόρων 2) Το εξεταζόμενο επενδυτικό 
σχέδιο αφορά : 
-Μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων 
ανεξαρτήτως κατηγορίας, πλην των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο. 
-Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής 
υποδομής ή ίδρυση νέων σφαγείων πλην των 
εξαιρέσεων που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο 
του προγράμματος, σε περίπτωση που οι δαπάνες 
τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν το 50% του 
επιλέξιμου προϋπολογισμού, ώστε να εξαιρεθούν 
από τη διαδικασία βαθμολόγησης  

20 20 20     

  

  

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο 
ή ίσο του 50% του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για 
την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας. 

15 15 15     

  

  

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο 
του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

10 10 10     

  

  

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο 
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  

5 5 5     

  

6 
Βελτίωση υγιεινής και προστασία του 
καταναλωτή 

            

  

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο 
του 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση 
της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή.  

20 20 20     

  

  

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο 
του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση 
της Υγιεινής, και την προστασία του καταναλωτή 

15 15 15     
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Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο 
του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση 
της Υγιεινής και την και την προστασία 
του καταναλωτή.  

10 10 10     

  

  

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο 
του 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 
της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση 
της Υγιεινής και την και την προστασία 
του καταναλωτή 

5 5 5     

  

7 Αύξηση απασχόλησης             

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία άνω των έξι (6) νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας). 

20 20   20 20 

  

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων των τριών 
έως έξι (4-6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

15 15   15 15 

  

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία μιας έως τριών (1-3) νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας). 

10 10   10 10 

  

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται διατήρηση των υφισταμένων θέσεων 
εργασίας. 

5 5   5 5 

  

8 Δυναμισμός επιχείρησης             

  

Προσκόμιση δικαιολογητικών όπου αποδεικνύεται ότι 
ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια 
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 40% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού ή ίσος  του 35% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου 

20 20 20 20 20 

  

  

Προσκόμιση δικαιολογητικών όπου αποδεικνύεται ότι 
ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια 
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος 
ή ίσος του 35% και μικρότερος του 40% του 
επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος ή ίσος 
του 30% και μικρότερος του 35% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου. 

15 15 15 15 15 

  

  

Προσκόμιση δικαιολογητικών όπου αποδεικνύεται ότι 
ο  βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια 
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος 
ή ίσος του 30% και μικρότερος του 35% του 
επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος του 25% 
και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου. 

10 10 10 10 10 

  

  

Προσκόμιση δικαιολογητικών όπου αποδεικνύεται ότι 
ο  βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια 
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος 
του 25% και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού. 

5 5 5 5 5 

  

9 
Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας και 
προϊόντος 
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Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 20 20 20 20 20   

  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της 
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή αν αφορά σε 
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική 
διαδικασία. 

15 15 15 15 15 

  

  

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα ή προηγμένη και το προϊόν είναι επώνυμο. 

10 10 10 10 10 

  

  

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα η προηγμένη ή πρόκειται για συσκευασία 
τελικού καταναλωτή, ή το προϊόν είναι επώνυμο, ή 
γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης 
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι 
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, 
την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής της.  

5 5 5 5 5 

  

10 Ανάπτυξη Εξαγωγών             

  Για υφιστάμενες επιχειρήσεις             

  

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο 
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος 
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 
30%(εξαιρούνται της διαδικασίας βαθμολόγησης οι 
υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό 
των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που 
εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο 
την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 
30% ). 

20 20 20 20 20 

  

  

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο 
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος 
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20%. 

15 15 15 15 15 

  

  

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο 
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος 
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15%. 

10 10 10 10 10 

  

  

Το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο 
εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος 
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10%. 

5 5 5 5 5 

  

  
Για ιδρύσεις - επεκτάσεις παραγωγικής 
δυναμικότητας ή δραστηριότητας 

            

  

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά 
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 20% των παραγόμενων 
προϊόντων. 

20 20 20 20 20 

  

  

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά 
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και  μικρότερο του 20% 
των παραγόμενων προϊόντων. 

15 15 15 15 15 
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Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά 
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15% 
των παραγόμενων προϊόντων. 

10 10 10 10 10 

  

  

Ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά 
συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% 
των παραγόμενων προϊόντων. 

10 10 10 10 10 

  

  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 200 200 160 140 140 
  

  
Συντελεστής Βαρύτητας 40% 40% 41% 39% 39% 

  

  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 80 80 65 55 55 
  

 

 

β) (συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής πράξεων) 

  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Α Β Γ Δ Ε ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  Βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές             

  

Το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε 
βαμβακοκαλλιεργητική περιοχή. 
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της με αριθμ. 4215/18-
05-2009 ΥΑ, οι βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές είναι 
οι ακόλουθες: Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Δυτ. Αττική, 
Βοιωτία, Δράμα, Έβρος, Εύβοια, Ηλεία, Ημαθία, 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καρδίτσα, Κιλκίς, Λάρισα, 
Μαγνησία, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπης, 
Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδα, Χαλκιδική. 

10 10 10 10 10 

  

2 Πυρόπληκτες περιοχές             

  

Το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε 
πυρόπληκτη περιοχή. Σύμφωνα με την με αριθμ. 
259315/272/16-01-2008 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, ως 
πυρόπληκτοι νομοί θεωρούνται οι ακόλουθοι: Εύβοια, 
Αχαϊα, Ηλεία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία. 

10 10 10 10 10 

  

3 Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας             

  

Tο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά τη 
μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που περιέχονται 
στο καλάθι της περιοχής του επενδυτικού σχεδίου και 
για τα οποία υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποιητικής 
υποδομής σε επίπεδο Περιφέρειας. 

10 10 10 10 10 

  

  
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 20 20 20 20 20 
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1) Τα συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής πράξεων λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξής του σε πίνακες υπαγωγής, 
μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει λάβει την ελάχιστη βαθμολογία ένταξης στην κατηγορία που ανήκει. 

2) Σε περίπτωση που μια περιοχή είναι ταυτόχρονα βαμβακοκαλλιεργητική και πυρόπληκτη, (συμπληρωματικά κριτήρια 1 

και 2), βαθμολογείται με 10 βαθμούς. Κατά συνέπεια η μέγιστη δυνατή βαθμολογία των πρόσθετων κριτηρίων ανέρχεται 
στους 20 βαθμούς. 

          

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ………………….. 

 ΝΑΙ    ΟΧΙ   

         
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Στοιχείο κόστους 
σε σημερινές τιμές 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
((τ.μ.)/ αριθμός 
ορόφων είδος 
κατασκευής) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(HP ή KW) 

 ΠΡΟΤΑΣΗ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
((τ.μ.)/ αριθμός 

ορόφων 
είδος κατασκευής) 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(HP ή KW) 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ευρώ 
% στο 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ευρώ 

% στο 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Α1. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου        

 Α2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις         

  Α2.1. 
Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
Παραγωγικής Διαδικασίας 

      

  Α2.2. Αποθήκευσης       

  Α2.3. Φύλαξης       

 Α3. 
Εγκαταστάσεις  & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

      

  Α3.1.  Μεταποίησης & Συσκευασίας       

  Α3.2.  Κατάψυξης - ψύξης       

  Α3.3.  Λοιπές Εγκαταστάσεις        

 Α4. 
Κόστος Μεταφοράς & Μετεγκατάστασης 
Εξοπλισμού ή Εγκαταστάσεων 

       

 Α5. 
Μεταφορικά Μέσα   

       

  Α5.1.  Εσωτερικής Μεταφοράς        

  Α5.2.  Εξωτερικής Μεταφοράς        

 Α6. Εξοπλισμός Γραφείων ή Χώρων Προσωπικού         

 Α7. Εξοπλισμός Υπηρεσιών             

 Α8. Εξοπλισμός Συγκομιδής               

 Α9. Λοιπός Εξοπλισμός              

 Α10. Ειδικές Εγκαταστάσεις              

 Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ         

Β.  Επενδυτική δαπάνη που συμβάλλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος (ακολουθεί 
ανάλυση)*    

  

 

  

   Β1. 
Οικοδομικές Εργασίες  

  
       

   Β2. 
Μηχανολογικές Εργασίες 
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   Β3. 
Λοιπές Εργασίες 

  
       

 Γ.  Επενδυτική δαπάνη που συμβάλλει 
      στη βελτίωση και  παρακολούθηση 
      υγειονομικών συνθηκών 
      (ακολουθεί ανάλυση)*                                                                              

  

 

  

 Δ.  Γενικά Έξοδα (Αμοιβές συμβούλων μελέτης 
-  υλοποίησης σχεδίου, μηχανικών, κλπ.) 

  

  

 

  

 Ε.  Απρόβλεπτα (μέχρι 10% της επιλέξιμης 
      δαπάνης)     

  
 

  

           

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(Α+Β+Γ+Δ+Ε) 
       

         

* εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες      

 

 

9. ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

   

Α/

Α  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΑ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ   
9   
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10. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

        

Λαμβάνοντας υπόψη : 

Στοιχεία ένταξης: 

Τίτλος αίτησης  

Τομέας ένταξης  

Δράση  

Ομάδα κριτηρίων βαθμολόγησης  

Βαθμολογία (συν συμπληρωματικά 

κριτήρια) 

 

Δυναμικότητα  

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού  
 

        

 11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
        

  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ευρώ Ποσοστό Ευρώ Ποσοστό Ευρώ Ποσοστό 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ       

 α.  Ίδια κεφάλαια           

 β.  Δανεισμός           

 γ. Δημόσια Δαπάνη           

        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

ΦΟΡΕΑΣ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

          

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   

 


