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ΜΕΤΡΟ 123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων για την επόμενη τριετία, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση, τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και
εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας
των προϊόντων αυτών.
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• πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
• μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν Επιδοτούμενες δαπάνες (Παράρτημα II) :
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
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ιδίων
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κυκλοφοριακή ρευστότητα, ρυθμός ανάπτυξης • Αγορά καινούργιων οχημάτων α) εσωτερικής διακίνησης για τις ανάγκες της
επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ), β) ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για
εργασιών. (Παράρτημα IΙΙ)
τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, και γ) αγορά
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται
καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
από 100.000€ έως 10.000.000€.
•
Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές
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μηχανικών, και συμβούλων (κατάρτιση της αίτησης παρακολούθηση του
αναφέρονται στο Παράρτημα I.
επενδυτικού σχεδίου), και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
Αποκλείεται η ενίσχυση:
•
Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου
α) Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την
σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα
εμπορία προϊόντων που προέρχονται από
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
Χώρες εκτός Ε.Ε.
•
Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP
β) Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας
κλπ).
προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και
ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων,
και του μελιού.
software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των
γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου.
εγκαταστάσεων.
δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά
•
Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ.
τροποποιημένα προϊόντα.
Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού. Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων που είναι
απαραίτητα για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και στο απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης πρέπει να τεκμηριώνεται από
την ύπαρξη διαθεσίμων ρευστών, χρεογράφων ή τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευστοποιήσιμων στα χρονικά
πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης.
Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται από 1 έως 4 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της επένδυσης.
Οι δαπάνες μπορούν να ξεκινήσουν με ευθύνη του επενδυτή μετά την υποβολή του φακέλου και την υποβολή των τυχόν
συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των παρατάθηκε έως τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να
αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη
διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών: Γρηγόρης Καλαμακίδης τηλ. 210 6563800 κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2610 272120, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ
Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση επέκταση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς
μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία.
Δράση 1.2.: Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν
υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού − τυποποίησης
κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων .
Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων
σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές που δεν
υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ).
Δράση 1.7.: Ολοκλήρωση (β΄ φάση ) της κρεαταγοράς Αθηνών.
Δράση 1.8.: Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων
και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) σαν συμπλήρωση μονάδων σφαγής συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Δράση 1.9.: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά
νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα
κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.
2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ
Δράση 2.1.: Ίδρυση − επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.
Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να
προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
Δράση 2.3.: Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας
γάλακτος με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. €,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό επίπεδο.
Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών
ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός − επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη
βελτίωση του περιβάλλοντος.
3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ
Δράση 3.1.1.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης και
συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά.
Δράση 3.1.4.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση
αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.
3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Δράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα
αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
Δράση 3.2.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα
αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
Δράση 3.2.3.: Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
Δράση 3.2.4.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση υφισταμένων με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης
και μεταποίησης κρέατος πουλερικών.
Δράση 3.2.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών κυρίως σε
συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών.
Δράση 3.2.6.: Ίδρυση γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.
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4. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ
Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης
– επεξεργασίας – μεταποίησης − συσκευασία μελιού.
17564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με
προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού.
Δράση 4.3.: Ίδρυση − εκσυγχρονισμός – επέκταση − μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προ\ϊόντων με
βάση το μέλι, snacks κλπ. Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας
του Καν. 797/2004.
5. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
Δράση 5.1.: Ίδρυση – επέκτασησύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.3.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
Δράση 5.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
6. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό
αέρα.
Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.5.: Συμπλήρωση − εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων
ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης.
Δράση 6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης − επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.
Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό
λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.
Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.
Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α) Ελαιόλαδο
Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία
α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά
που επεξεργάζονται αποκλειστικώς πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από αποκλειστικώς πιστοποιημένη
βιολογική πρώτη ύλη.
Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων − συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση
της δυναμικότητας.
Δράση 7.3.: Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων
συσκευασιών (σύμφωνη με τα οριζόμενα στον Καν. 1019/02 και στην αριθ. πρωτ. 323902/18−9−09 κοινή υπουργική
απόφαση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής / Τμήμα Ελαίας) , με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
προϊόντος.
Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Β) Άλλα Έλαια
Δράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση σποροελαιουργείων και Βιομηχανιών
σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναμικότητας. Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσεις μελών
αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν:
•
Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων
ελιών,
•
Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και
κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή υποχρεώσεων είναι σύμφωνη με τα τεχνικά κριτήρια που
καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.
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8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ
Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή
οίνων ποιότητας. (αφορά σε ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια με πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη)
Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού
εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων
ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Δράση 8.4.: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών
εμφιάλωσης της παραγωγής τους.
9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
I. Στο επίπεδο της εμπορίας
Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών
οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, σπαραγγιών, οσπρίων και ξηρών καρπών.
Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών
με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στις νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας,
τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, σπαραγγιών,
οσπρίων και ξηρών καρπών:
II. Στο επίπεδο της μεταποίησης
Δράση 9.7.: Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:
•
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
•
την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λ.π.)
α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα
•
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης
οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
•
Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής τομάτας),
βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.
β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά:
•
τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
•
την παραγωγή νέων προϊόντων.
γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας.
δ) Αποξηραμένων φρούτων Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων
(δαμάσκηνα, βερίκοκα κλπ).
ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:
•
τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
•
στην ψυκτικές εγκαταστάσεις,
•
την παραγωγή νέων προϊόντων.
Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός − επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών,
λιαστής ντομάτας και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον αφορά:
•
στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών
•
στην παραγωγή νέων προϊόντων
β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών
λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.
Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων
πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.
Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών.
Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή
προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π.
Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων − σταφίδων
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α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων.
β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.
III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων
προϊόντων.
Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για λόγους που
σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων
Δράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων
μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων
προϊόντων όπως:
•
προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,
•
τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π.
•
άλλα νέα προϊόντα
Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια του Τομέα Οπωροκηπευτικών από αναγνωρισμένες ή
προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες
που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών). Κατ’ εξαίρεση δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια:
•
Στα Νησιά Αιγαίου και Ιουνίου με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.
•
τις περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου ( ≥ ) από
500.000€.
10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ
Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων μονάδων.
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών.
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.
Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς
ανθοπαραγωγών.
11. ΤΟΜΕΑΣ: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Δράση 11.1.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων
ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP .
Δράση 11.2.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.
Δράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων περιοχών της
χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού
παρασκευαστηρίου.
Δράση 11.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα μικρού
παρασκευαστηρίου μόνο σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Δράση 11.5.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.
Δράση 11.6.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και
γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.
12. ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού.
13. ΤΟΜΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Δράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Δράση13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Οι δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) αφορούν:
•
Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
•
Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
•
Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού
πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
•
Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
•
Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο
τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων, για τα νησιά του Αιγαίου και
Ιονίου.
•
Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη
δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς
για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών
και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.
•
Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
•
Την αγορά telex, fax τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs) και συστημάτων ασφαλείας των
εγκαταστάσεων.
•
Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.
2. Δαπάνες που δεν ενισχύονται (μη επιλέξιμες) αναφέρονται κατωτέρω:
•
Αγορά οικοπέδου.
•
Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή
προηγούμενη χρήση τους.
•
Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών,
κλπ).
•
Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης.
•
Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.).
•
Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
•
Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λ.π.) εκτός των αναφερομένων
στην προηγούμενη παράγραφο.
•
Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
•
Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους, σε βάρος των
δικαιούχων. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά HACCP.
Διευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, καθώς
και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού
εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
•
Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ.
•
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης όταν παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση, από
τη νομοθεσία για ανάκτησή του.
•
Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
•
Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
•
Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
•
Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την
εξυπηρέτηση της μονάδας.
•
Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από το
δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της
επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του.
•
Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
•
Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις
ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
•
Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
•
Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και
μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
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•

Σε κάθε περίπτωση, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για την υπαγωγή της
επένδυσης δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος. Κατ’ εξαίρεση συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος,
ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, οι αμοιβές μηχανικών και
αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η εξέταση για την υπαγωγή ή μη των αιτήσεων ενίσχυσης σε πρόγραμμα ενίσχυσης πραγματοποιείται στα ακόλουθα
στάδια:
1. Επιλεξιμότητα Πρότασης και Δικαιούχου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων – Πληρότητα
υποβαλλόμενου φακέλου.
2. Εκτίμηση φερεγγυότητας – βιωσιμότητας του δικαιούχου της επένδυσης – εκτίμηση βιωσιμότητας του προτεινομένου
σχεδίου.
3. Βαθμολόγηση αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια Επιλογής των Πράξεων – Υπαγωγή, εφόσον
λάβει τουλάχιστον τη βάση της ανάλογης κατηγορίας βαθμολόγησης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Εξετάζεται κάθε αίτηση ενίσχυσης εάν εμπίπτει στις εγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες του Προγράμματος
(επιλεξιμότητα της πρότασης) και η πληρότητά της ως προς τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα εξής και μόνο δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης:
α) άδεια λειτουργίας ή και εγκατάστασης,
β) προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ή απαλλακτικό έγγραφο,
γ) έγκριση των περιβαλλοντικών όρων,
δ) προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο,
τα οποία εκδίδονται από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ο εν δυνάμει δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία του εγγράφου γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών, και η Υπηρεσία θέτει τον φάκελο στο αρχείο
μέχρι τη συμπλήρωσή του.
Ελλείψεις οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών της αίτησης ενίσχυσης, εκτός των παραπάνω, αποτελούν λόγο απόρριψής
της και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Για την εκτίμηση της φερεγγυότητας του δικαιούχου εξετάζονται στο επίπεδο των μετόχων ή εταίρων που ελέγχουν την
πλειοψηφία, τα εξής:
α) τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου δικαιούχου της επένδυσης και ειδικότερα η εμπειρία των μετόχων ή στελεχών σε
τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση και η κλίμακα των δραστηριοτήτων του κατά το παρελθόν,
β) η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση
και στο απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη διαθεσίμων
ρευστών, χρεογράφων ή τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευστοποιήσιμων στα χρονικά πλαίσια
υλοποίησης της επένδυσης.
Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του δικαιούχου στις περιπτώσεις επενδύσεων σε υφιστάμενες μονάδες διαφοροποιείται
ανάλογα με το ύψος της αίτησης ενίσχυσης ως εξής:
α) για ύψος αίτησης ενίσχυσης μέχρι και 500.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση την κερδοφορία του δικαιούχου
της τελευταίας τριετίας. Δικαιούχοι με Θετικό Μέσο όρο τριετίας στα αποτελέσματα χρήσεως προ αποσβέσεων και φόρων
τεκμαίρονται καταρχήν ως βιώσιμοι,
β) για ύψος αίτησης ενίσχυσης ανώτερου των 500.000 ΕΥΡΩ. θα πρέπει να ικανοποιούνται τρία (3) τουλάχιστον από τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου μικτού κέρδους μεγαλύτερο από 10%
2. Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου καθαρού κέρδους μεγαλύτερο από 3%
3. Μέσος όρος τριετίας αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια) μεγαλύτερο από 10%
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4.
5.

Μέσος όρος τριετίας, κυκλοφοριακής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)
μεγαλύτερο από 40%
Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας να είναι θετικός.

Για τους φορείς, που λόγω της εταιρικής τους μορφής δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμό, εξετάζονται τα
κριτήρια 1, 2 και 5 και απαιτείται να εκπληρώνεται τουλάχιστον ένα από τα τρία κριτήρια.
Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων αιτήσεων ενίσχυσης κρίνεται ως ακολούθως:
Για όλα τα σχέδια η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης κρίνεται με βάση την ύπαρξη κερδοφορίας που προκύπτει
από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων, όχι νωρίτερα του 3ου έτους μετά την ολοκλήρωση της
επένδυσης.
Η αδυναμία τεκμηρίωσης της φερεγγυότητας του δικαιούχου και της βιωσιμότητας, αποτελούν αιτίες αποκλεισμού της
επένδυσης από την βαθμολόγησή της,
Στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης έτυχαν καταρχήν έγκρισης από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και οι οποίες
βρίσκονται εντός των πλαισίων δεσμεύσεων του Προγράμματος, αποστέλλεται από τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής, έγγραφο Προέγκρισης, με τα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση της αίτησης, με σκοπό να
ετοιμάσουν τα δικαιολογητικά για την οριστική ένταξή τους.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο το Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων τους ειδοποιεί για την καταρχήν έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύο Εγγυητικές επιστολές Τραπέζης καλής
εκτέλεσης της πράξης, για ποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιμου κόστους εκάστης, η πρώτη των οποίων θα επιστρέφεται με
τη βεβαίωση υλοποίησης του 30% της εγκριθείσας πράξης η δε δεύτερη με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Μετά την εξέταση της αίτησης ενίσχυσης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή, εάν έχουν διαφοροποιηθεί κάποια στοιχεία του, ή
και ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την αίτηση ενίσχυσής
του στα δεδομένα (δυναμικότητα, γραμμές παραγωγής, ύψος προϋπολογισμού κλπ.) που του έχουν εγκριθεί. Είναι δυνατόν
με αιτιολογημένη πρόταση ο δικαιούχος να διαφοροποιήσει σε μικρή κλίμακα μέχρι 10% ανά κονδύλιο τις επιμέρους
δαπάνες της καταρχήν έγκρισης της αρμόδιας Επιτροπής που εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία.
Ημερομηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ημερομηνία της υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης στην
αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο Δικαιούχος δύναται εάν το
επιθυμεί να ξεκινήσει τις εργασίες για την υλοποίηση της πράξης με δική του ευθύνη.
Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας όπως καθορίζεται στην προηγούμενη
παράγραφο δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρούνται οι δαπάνες για τη διαδικασία
έκδοσης οικοδομικής άδειας, προπαρασκευαστικών μελετών (εδαφοτεχνική, προστασία περιβάλλοντος κλπ.), μελετών
κατασκευής (αρχιτεκτονική, στατική μελέτη κλπ.), των δαπανών της οικονομοτεχνικής μελέτης, δαπανών γεώτρησης και
εργασίες διαμόρφωσης και περίφραξης οικοπέδου.
Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου (12) από την ημερομηνία της οριστικής έγκρισης της πράξης (νομική δέσμευση), ο
δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων αίτηση πληρωμής που να
αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου
κόστους αλλά πάντως όχι μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου επιλέξιμου κόστους. Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες
και τεκμηριωμένες που θα εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης, θα χορηγείται παράταση για διάστημα το
πολύ δώδεκα (12) μηνών.
Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της πράξης. Στην περίπτωση που αυτό παρεκκλίνει, τότε
οι λόγοι της καθυστέρησης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένοι. Αιτούμενη παράταση ανώτερη των 12 μηνών από το
χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση της αίτησης ενίσχυσης εξετάζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή
Έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία και αποφαίνεται για την τύχη της πράξης. Ομοίως και
σε περιπτώσεις διαδοχικών αιτήσεων παράτασης συνολικού χρόνου άνω των 12 μηνών από το χρόνο ολοκλήρωσης που
αναφέρεται στην αρχική έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σε
περιπτώσεις αιτούμενης παράτασης μικρότερης των 12 μηνών, χορηγείται με απλή εισήγηση της υπηρεσίας χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
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Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αιτιολογημένη ή μη, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο.
Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το αρχικό σχέδιο (τροποποίηση), θα υποβάλλεται αίτηση τροποποίησης στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των
εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να προβαίνει σε εργασίες και πριν τη λήψη
απάντησης εκ μέρους του Υπουργείου, μεταγενέστερα όμως της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης της αίτησής του για
τροποποίηση στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε εργασίες που
αναφέρονται στην τροποποίηση πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης, τότε η τροποποίηση δεν εγκρίνεται και
ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
Τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές στα σημεία που λήφθηκαν υπόψη για την βαθμολόγηση της αίτησης ενίσχυσης,
βάσει της οποίας εγκρίθηκε η πράξη, δεν γίνονται δεκτές.
Τροποποιήσεις που συνίστανται σε καθαρώς τεχνικές αλλαγές, απόλυτα αιτιολογημένες, χωρίς αύξηση του εγκριθέντος
προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος (π.χ. αλλαγή τρόπου κατασκευής κτιρίων), δεν απαιτούν την έκδοση
νέας απόφασης τροποποιητικής της αρχικής.
Η ενίσχυση για κάθε οριστικά ενταγμένη αίτηση ενίσχυσης – πράξη – αποδίδεται σε ισάριθμες δόσεις όπως προσδιορίζεται
στην απόφαση έγκρισης της πράξης, απολογιστικά και ανάλογα με την πρόοδο κατασκευής του. Η πρώτη αίτηση πληρωμής
υποβάλλεται από το Δικαιούχο της επένδυσης μετά την πραγματοποίηση δαπανών, για εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον
ίσες με το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και όχι μικρότερες του 20% του επιλέξιμου κόστους, μετά την προσωρινή
περικοπή των υπερβάσεων στις εγκεκριμένες εργασίες ή των γενικών εξόδων και απροβλέπτων, οι οποίες πληρώνονται
κατά την τελική πληρωμή. Η τελευταία αίτηση πληρωμής δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκεκριμένες δαπάνες μικρότερες
του 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο αριθμός των δόσεων δύναται να κυμαίνεται από μία (1) έως
τέσσερις (4) ανάλογα με το κόστος της πράξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.

2.

Ο δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην αίτηση – μελέτη που
υποβλήθηκε στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έτυχε έγκρισης και μέσα στα χρονικά περιθώρια που
προσδιορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο Δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα:
•
Να ενημερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών την αντίστοιχη Επιτροπή
Παρακολούθησης της αίτησης ενίσχυσης και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
•
Να ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης σε μηναία βάση για την πρόοδο των εργασιών της αίτησης
ενίσχυσης υποβάλλοντας κατάσταση εργασιών που έχει εκτελέσει και παραστατικών που έχει εκδώσει αντίστοιχα.
•
Να υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της αίτησης ενίσχυσής του, του άρθρου 24, την οριστική μελέτη
της πράξης (οικοδομική μελέτη και συγκεκριμένα από την αρμόδια πολεοδομία σχέδια) προκειμένου αυτή να
διευκολύνεται στις εργασίες. Η οριστική μελέτη πρέπει να υποβάλλεται με την έναρξη των εργασιών, όπου, όμως,
δεν απαιτείται οριστική μελέτη, πρέπει να υποβάλλονται τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια.
•
Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την
εκτέλεση της πράξης.
•
Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα
λογιστικά του βιβλία από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, τις υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, τον Οργανισμό Πληρωμών και τις άλλες Ελεγκτικές
υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε.
•
Να αναρτά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης πινακίδα στο χώρο πραγματοποίησης των
εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συμβολή του αντίστοιχου Προγράμματος ενίσχυσης της Επένδυσης.
•
Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συμμετοχής του δικαιούχου με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό, όπως
καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, θα αναλίσκεται κατά προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των πρώτων
δαπανών του έργου.
•
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
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3.

4.
5.

προβεί στις διαδικασίες που ορίζονται στο έγγραφο προέγκρισης δηλ. στην αύξηση του εταιρικού - μετοχικού του
κεφαλαίου.
Επιχειρήσεις των οποίων αιτήσεις ενίσχυσης έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος Μέτρου μετά την υπαγωγή
τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, οφείλουν:
α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.
β) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, με
έγγραφη ενημέρωση εντός ορισμένης προθεσμίας από την επέλευση του λόγου ανωτέρας βίας προς τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις
(90) ημέρες μετά την πρόκληση των φαινομένων που προκάλεσαν την ανωτέρα βία.
γ) Να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από
φυσικά φαινόμενα. Εάν ο φορέας αδυνατεί να λειτουργήσει την επιχείρηση, δύναται να την ενοικιάσει μετά την
ολοκλήρωση της, κατόπιν απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση πρέπει να
είναι ισχύος 10 τουλάχιστον ετών και ο φορέας λειτουργίας να είναι Ν.Π.Ι.Δ.
δ) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά
αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται
στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της
αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε
ενισχυόμενη επένδυση δεν μπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο φορές.
ε) Να μην χρησιμοποιούν τα πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης, αν το
πάγιο στοιχείο αναφέρεται σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ή 10 ετών αν το πάγιο στοιχείο αναφέρεται σε κτίρια και
εγκαταστάσεις.
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων θέσεων για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη δημιουργία
τους.
Από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής των αιτήσεων ενίσχυσης στις διατάξεις της παρούσας (άρθρου 16) και μέχρι
την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σύνολο των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων των
δικαιούχων των επενδύσεων, δεσμεύεται ως προς τη μεταβίβασή του χωρίς την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μεταβίβαση τμήματος ή συνόλου των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων γίνεται μετά από
υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή:
α) στις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από της εισαγωγής των
τίτλων τους σε αυτό και για όσο διάστημα είναι εισηγμένοι και,
β) σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου, εκτός και εάν η επιχείρηση είναι ατομική. Αιτήσεις εταιριών
υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Στοιχεία πιστοποίησης μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (πρακτικά Γ.Σ. Μετόχων, αντίγραφο βιβλίων Μετόχων για Α.Ε.,
αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμών, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ). Τα
ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών.
Πιστοποιητικά μη πτώχευσης και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή μη υποβολής σχετικών αιτήσεων στο
Πρωτοδικείο.
Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η επένδυση. Γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων με συμβολαιογραφικό
έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής, από το οποίο προκύπτει η μίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης.
E3, ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, 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.
Εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό
ίσο ή άνω των 10%.
Οι τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ καθώς και οι θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας
καταστάσεις προσωπικού για το ίδιο χρονικό διάστημα.
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Στην περίπτωση που 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, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν πράξεις οι οποίες
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Πρόσφατη Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
(γίνεται και αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου).
Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) σχέδια διάταξης μηχανολογικού
εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινόμενης αίτησης ενίσχυσης.
Προσφορές που συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή (προσπέκτους) για την προμήθεια του μηχανολογικού
εξοπλισμού που θα αποτελούν τη βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.
Χάρτης περιοχής πραγματοποίησης της επένδυσης (κλίμακα 1:200.000) όπου θα σημειώνεται η θέση της μονάδας και
με κύκλο θα εμφανίζεται η ακτίνα δράσης της, όπου αυτό είναι δυνατόν.
Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του δικαιούχου να καταβάλλει την υποχρεωτική συμμετοχή
του με ίδια κεφάλαια (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ.). Η δυνατότητα αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από την
ύπαρξη διαθεσίμων ρευστών, χρεογράφων, ή τίτλων, ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων, ευκόλως
ρευστοποιήσιμων στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης. Σε όλες τις περιπτώσεις θα υποβάλλονται
πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά τρίμηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασμών μαζί με τη βεβαίωση της
Τράπεζας, τα οποία πρέπει να φέρουν την ίδια ή κοντινή ημερομηνία έκδοσης, εφ’ όσον προέρχονται από διαφορετικές
τράπεζες. Τα ανωτέρω ή ισοδύναμης ισχύος αποδεικτικά θα επανυποβάλλονται πριν την έκδοση απόφασης οριστικής
ένταξης της πράξης στις διατάξεις του προγράμματος.
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο φορέας πρέπει να τηρεί την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (οδηγία
85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985) που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και να προσκομίσει τα πιο κάτω
απαραίτητα δικαιολογητικά:
•
Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Π.Π.Ε.) ή απαλλακτικό έγγραφο των αρμοδίων υπηρεσιών.
•
Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, και Προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων, ή απαλλακτικό
έγγραφο των αρμόδιων υπηρεσιών.
Άδεια λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στις περιπτώσεις Σφαγείων και
Πτηνοσφαγείων, άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης (Ν.111/75 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» και Π.Δ.
490/76 «Περί όρων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»). Γίνονται δεκτές
αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την
προτεινόμενη αίτηση ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.
Η οικονομοτεχνική μελέτη, θα πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και στις
περιπτώσεις που το κόστος υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ και από Οικονομολόγο, μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος.
Έγγραφο πρόθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για σύναψη δανείου στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι όροι
χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – εξασφαλίσεις), όταν στη προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης προβλέπεται
η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων.
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει προταθεί ή οριστικά
υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο Πρόγραμμα.
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό της
επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN −
International Bank Account Number) στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο
αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεων της πράξης. Επιπλέον πρέπει να
προσκομίζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού, προκειμένου να γίνει πλήρης ταυτοποίηση αυτού με
τον δικαιούχο ή extrait σε περιπτώσεις λογαριασμών όψεως.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας.
Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη
διακρίσεων».
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.
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23. Οικονομοτεχνική μελέτη η οποία θα πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και
στις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ και από Οικονομολόγο, μέλος Οικονομικού
Επιμελητηρίου και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:
•
αναφορά της υφιστάμενης υποδομής, στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού ή συμπλήρωσης ή
επέκτασης για υφιστάμενες μονάδες. Ιδιαίτερα για το μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να αναφέρεται η
επωνυμία του κατασκευαστή, ο αριθμός του μηχανήματος, το έτος κατασκευής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά
(ιπποδύναμη – δυναμικότητα κλπ.)
•
αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (προμέτρηση, ανάλυση κατά
μηχάνημα, κλπ.) σε ΕΥΡΩ, με διαχωρισμό του καθαρού ποσού και του ΦΠΑ.
•
Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων της αίτησης ενίσχυσης στους παραγωγούς των πρωτογενών
προϊόντων και προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτό είναι πρόσφορο.
•
Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίμηση της εν γένει επιχειρηματικής δράσης του δικαιούχου
και της ικανότητάς του για τη διάθεση των τελικών προϊόντων (π.χ. συμβάσεις πωλήσεις προϊόντων κλπ.)
•
όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ποιότητας ή προϊόντων που προέρχονται
από πρώτες ύλες βιολογικής καλλιέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης 2 και 3.
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