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ΜΕΤΡΟ 123Α 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.
Επιλέξιμες Φορείς
Επιδοτούμενες δαπάνες (Παράρτημα II) :
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ,
Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού
Προμήθεια
και
εγκατάσταση
νέου
μηχανολογικού
εξοπλισμού
νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού
των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας
βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές
περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις
Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις
εθνικές διατάξεις.
διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής
νομοθεσίας).
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως
Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων:
τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
Αγορά καινούργιων οχημάτων α) εσωτερικής διακίνησης για τις ανάγκες της
μεγάλες
επιχειρήσεις
που
απασχολούν
επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ), β) ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο
για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, και γ)
εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ.
αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων με
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν
προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 και
τους όρους των κριτηρίων βιωσιμότητας (περιθώριο
Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και
κέρδους,
αποδοτικότητα
ιδίων
κεφαλαίων,
εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
κυκλοφοριακή ρευστότητα, ρυθμός ανάπτυξης
Γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές
εργασιών. (Παράρτημα IΙ)
μηχανικών, και συμβούλων (κατάρτιση της αίτησης παρακολούθηση του
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από
επενδυτικού σχεδίου), και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
100.000€ έως 10.000.000€.
Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της
Ανά τομέα ενισχύονται οι επενδύσεις που
αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
αναφέρονται στο Παράρτημα I.
Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου
Αποκλείεται η ενίσχυση:
σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
α) Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία
έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία,
προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε,,
σήμανση) καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής
εκτός των περιπτώσεων προιόντων που δεν
πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της
παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την
επένδυσης.
παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος
Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP
συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20%
κλπ).
της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων
Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και
υλών.
ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων,
β) Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας
software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των
προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του
εγκαταστάσεων.
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και
Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ.
του μελιού.
Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου.
ανάγκες της μονάδας.
δ)Επενδύσεων
που
αφορούν
γενετικά
Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και
τροποποιημένα προϊόντα.
εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και
ε) Επενδύσεων που αφορούν στο σύνολο ή στο
δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση
μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από
κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η
ανανεώσιμες πηγές πέραν της ιδιοκατανάλωσης
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη
στ) Επενδύσεων υφιστάμενες δραστηριότητες που
δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της
στερούνται
νομιμοποιητικών
εγγράφων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.
λειτουργίας.
89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.
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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος προϋπολογισμού επένδυσης

1. Μέχρι 1.500.000€
2. Μέχρι 1.500.000€ έως 3.000.000€
3. Από 3.000.000€ έως 6.000.000€
4. Άνω των 6.000.000€

Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας

Νησιά
Αιγαίου
(πλην Κρήτης
&Εύβοιας)

Υπόλοιπη
Ελλάδα

40%
40%
40%
35%

65%
60%
50%
35%

50%
45%
40%
35%

Μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο
εργασιών μικρότερο των 200.000.000€
Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας

20%
(μη κλιμακούμενο)

Νησιά Αιγαίου
(πλην Κρήτης &
Εύβοιας)

Υπόλοιπη
Ελλάδα

65%
60%
50%
35%

25%
(μη κλιμακούμενο)

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.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από 31/12/2013 μέχρι εξαντλήσεων του προϋπολογισμού. Εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας.
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
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 Αγρινίου: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972822920 e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

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 και να μπορούν να πιστοποιηθούν
ανάλογα τα βιολογικά παραγόμενα και άλλα προϊόντα σφαγής.
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 διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων
όλων των κατηγοριών του τομέα συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Δράση 1.9.: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά
νησιά Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους (εκτός Κρήτης και Εύβοιας) για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών
προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.
2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ
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Δράση 2.1.: Ίδρυση − επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος (ή στο πλαίσιο
καθετοποίησης παραγωγής)
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, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.2: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά.
Δράση 3.1.3: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.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης
κρέατος πουλερικών, κυρίως σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων κοπής, τεμαχίων τυποποίησης.
Δράση 3.2.5.: Ίδρυση γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.
4. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ
Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης
– επεξεργασίας – μεταποίησης − συσκευασία μελιού.
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 προϊόντων με
βάση το μέλι, snacks κλπ.
Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία εκλεξιμότητας του Καν. 797/2004.
5. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
Δράση 5.1.: Ίδρυση , εκσυγχρονισμός, επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.2.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, 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. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση μονάδων ξηραντηρίων
δημητριακών.
Δράση 6.4.: Συμπλήρωση − εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων
ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης.
Δράση 6.5.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης − επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.
Δράση 6.6.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό
λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.
Δράση 6.7.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.
Δράση 6.8.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
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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 βιολογική πρώτη ύλη.
Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων − συσκευαστηρίων ελαιολάδου.
Δράση 7.3.: Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων
συσκευασιών , με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου.
Β) Άλλα Έλαια
Δράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση σποροελαιουργείων. 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.
Οι ανωτέρων κατηγορίες επενδύσεων είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα τριετή προγράμματα δράσης του
Ο.Ε.Φ. βάσει των Καν. 1234/2004 του Συμβουλίου και του Καν. 867/2008 της Επιτροπής.

8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ
Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση – συγχώνευση οινοποιείων για παραγωγή οίνων ποιότητας χωρίς αύξηση
της δυναμικότητας.
Δράση 8.2.: 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 8.3.: 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, οσπρίων, μανιταριών 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, οσπρίων,
μανιταριών 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 ροδάκινων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: την χρήση νέων τεχνολογιών
και συσκευασιών,την παραγωγή νέων προϊόντων.
Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών
ροδάκινων και αχλαδιών, σταφίδας, σύκων λοιπών φρούτων και λαχανικών.
β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά:
γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας.
Nt0372

Σελίδα 4

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλμ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 17, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11525, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΟΝΔΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: info@agrinio@atlantisresearch.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 28, ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ, ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100, ΤΗΛ. 22310 23270, FAX 22310 23737, email: infocg@atlantisresearch.gr
ΧΑΛΚΔΙΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ & ΙΣΑΙΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ ΤΚ 34 100, ΤΗΛ. 2221-550826

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 συσκευαστών,
τις ψυκτικές εγκαταστάσεις και
την παραγωγή νέων προϊόντων.
Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός − επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών,
λιαστής ντομάτας , 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.
α) Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης ξηρών καρπών.
β) Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή
προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snacks κ.λ.π.
Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων − σταφίδων
α) Εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων, επεξεργασίας σύκων.
β) Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας σταφίδων .
III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών.
Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων
προϊόντων.
ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων
Δράση 9.15.: 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
Δράση 9.16: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων για παραγωγή προϊόντων ειδικής χρήσης π.χ. ξύδι, διάφορες
σάλτσες, σακχαρώδη προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, ζαχαροπλαστική, βιομηχανία γαλακτοκομικών
προϊόντων (σακχαρώδη προϊόντα από φρούτα και εσπεριδοειδή, σιρόπια, πάστες κοκτέιλ,, snacks μαστίχα κλπ)
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.
• Ομάδων παραγωγών στις περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού
μεγαλύτερου ή ίσου από 500.000€.
• Ομάδων παραγωγών αναγνωρισμένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για παρεμβάσεις προϊόντων που δεν
περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις Αναγνώρισής τους, ανεξαρτήτων προϋπολογισμού.
10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ
Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης, εκσυγχρονισμός , επέκταση υφισταμένων μονάδων, δρεπτών
ανθέων και γλαστρικών.
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, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP .
Δράση 11.2.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.
Δράση 11.3.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των
αναγκών ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα
εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.
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Δράση 11.4.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, 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, εκσυγχρονισμός επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών
φαρμακευτικών φυτών και κρόκου Κοζάνης.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ακόλουθα προϊόντα με Κωδικούς ΣΟ: 091020 Κρόκος, ex 091099 Θυμάρι, νωπό ή
διατηρημένο με απλή ψύξη, ex 12119085 Βασιλικός, μελισσόχορτο, δυόσμος, origanum vulgare (ρίγανη/μαντζουράνα
η κοινή), δενδρολίβανο, φασκόμηλο, νωπά ή διατηρημένα με ψύξη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει στη Χώρα
αναγνωρισμένη Ομάδα/Οργάνωση παραγωγών σε αυτά τα προϊόντα. Διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
αναγνωρισμένες Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών για τα ανωτέρω προϊόντα.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ:
Οι μετεγκαταστάσεις υφιστάμενων μονάδων που αναφέρονται στις δράσεις των ανωτέρω τομέων γίνονται λόγω:
Α) Προστασίας περιβάλλοντος ως υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις (επιχειρήσεις εντός οικισμών ή σε ΖΟΕ)
Β) Από ενοικιαζόμενους χώρους σε ιδιόκτητους
Γ) Από ιδιόκτητους κατάλληλους σε ΒΙ.ΠΕ. ή σε άλλους ιδιόκτητους κατάλληλους
Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης παύει η λειτουργία της επιχείρησης στην αρχική θέση.
Ως προιόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Κανο.
(Ε.Κ.)1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία
και πιστοποιούντα κατάλληλα.
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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
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 νια 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.
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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:
*

είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση
επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσης 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 άλλα 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.
Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (προμέτρηση, ανάλυση κατά
μηχάνημα, κ.λ,π.) σε ΕΥΡΩ, με διαχωρισμό του καθαρού ποσού και του ΦΠΑ.

9.

10. Η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον δύο (2) γραπτές προσφορές
συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με 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 προσκόμιση 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 έκδοση 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 έκδοση των από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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ΧΑΛΚΔΙΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ & ΙΣΑΙΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ ΤΚ 34 100, ΤΗΛ. 2221-550826

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. Έγγραφο πρόθεσης χορήγησης δανείου.
17. 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.
• 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 Η / 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.

Nt0372

Σελίδα 8

