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ΠΡΟΣ 
Ως Πίνακας ∆ιανοµής 

 
  
ΘΕΜΑ:«Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής και άλλες διατάξεις 

του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 
του ‘Αξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ/267/Α/3-12-2007) και ιδίως του άρθρου 

37, εδάφιο β΄ 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/31-3-2010). 

2. Του Άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 992/1979 «περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών 

δια την εφαρµογήν της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς 

Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων»(ΦΕΚ 

280/Α). 

3. Του Π.∆. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26-8-1988) «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας», όπως 

τροποποιηµένο ισχύει σήµερα. 
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4. Της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, 

των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων. 

5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-7-2005). 

6. Του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συµβουλίου (L277) της 20ης Σεπτεµβρίου 2005 για 

τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

7. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής (L368) της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 «για 

τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 

του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

8. Του Καν.(Ε.Κ.) αριθµ. 1975/2006 της Επιτροπής (L368) της 7ης ∆εκεµβρίου 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», όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

9. Της υπ’ αριθ. 282966/9-7-2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «Έγκριση 

του Κανονισµού ∆ιαδικασίας Πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία Οργανισµός 

Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 

Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ », 

όπως αυτή ισχύει. 

10. Της αριθµ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 

προγραµµατισµού 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (CCC No 2007GR06RPO001), 

όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις αναθεωρήσεις του ΠΑΑ. 

11. Του Ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198/Α/2-10-08) «περί ρυθµίσεων θεµάτων κτηνοτροφίας και 

άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού. 

12. Της υπ’ αριθ. 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009) κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα 

«Μεταφορά της ∆ηµόσιας ∆απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωµή των µέτρων 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007-2013 από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 

ρύθµιση σχετικών θεµάτων για την εφαρµογή του». 
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13. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) και ειδικότερα το άρθρο 186 

παράγραφος II τοµέας Α /αριθµ. 5 & τοµέας Β, υποτοµέας α καθώς και η παράγραφος 

IX. 

14. Του Π.∆. 63/2011 περί ∆ιορισµού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 145/Α/2011). 

15. Της αριθµ 132480/386/10-03-2011/αριθµ. Αποφ. 731/11 (ΦΕΚ 850/16-05-2011/τ.Β’) 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθµ. 292313/2622/03-07-09 (ΦΕΚ 1391/13-

07-09/τ.Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον 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» 

16. Του συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2007-2013 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. (ΦΕΚ 1183/Β/09-06-2011). 

17. Της Α.Π. 166493/31-05-11 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αξιολόγηση 

µέτρων του ΠΑΑ 2007-2013». 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού ή Π∆Ε η οποία έχει προβλεφθεί στο άρθρο 36 

της αριθµ 132480/386/10-03-2011/ αριθµ. Αποφ. 731/11 (ΦΕΚ 850/16-05-2011/τ.Β’) 

ΚΥΑ. 

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

∆ανειοδότησης µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».  

20. Των αριθµ. Πρωτ.  315172/3001/28-07-2009, 315174/3003/28-07-2009 & 

315173/3002/28-07-2009 Υπουργικών Αποφάσεων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τον καθορισµό λεπτοµερειών εφαρµογής και άλλων διατάξεων για 

το Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ‘Αξονα 1 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), ως ακολούθως: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο 

του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ δηµοσιεύεται 15 ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος της, 
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σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 8 της υπ’ αριθµ. 132480/386/10-03-2011 

Κ.Υ.Α./ αριθµός Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-11), όπως τροποποιηµένη ισχύει 

κάθε φορά.  

2. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και το προς διάθεση ποσό 

καθορίζονται στην πρόσκληση. Η προθεσµία δύναται να παραταθεί, αφού τηρηθούν οι 

διατυπώσεις του άρθρου 8 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 132480/386/10-03-2011 Κ.Υ.Α./ 

αριθµός Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-11).  

3. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επισυνάπτονται υποδείγµατα των εξής 

εντύπων:  

• Αίτηση δικαιούχου, 

• Φάκελος υποψηφιότητας. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 13 της υπ’ αριθµ. 

132480/386/10-03-2011 Κ.Υ.Α./ αριθµός Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-11). 

Στο µητρώο εντάσσονται και υπάλληλοι του Φορέως Εφαρµογής, της ΕΥ∆ ΠΑΑ καθώς και 

της ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.  

3. Οι αιτήσεις ενίσχυσης ελέγχονται κατ’ αρχήν ως προς την πληρότητα των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών 

από αυτά, τα οποία δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις περί καθυστερηµένης προσκόµισης 

σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 10 της υπ’ αριθµ. 132480/386/10-03-2011 Κ.Υ.Α./ αριθµός 

Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-11), οι αιτήσεις ενίσχυσης θα απορρίπτονται 

αµέσως. Οι αιτούντες θα ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα µετά την απορριπτική 

εισήγηση του Φορέως Εφαρµογής και τη σχετική απόφαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

και εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έκδοση των σχετικών πρακτικών 

της τελευταίας. Εάν τα ελλείποντα δικαιολογητικά συνίστανται σε άδεια λειτουργίας και 
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εγκατάστασης ή περιβαλλοντικές άδειες, οι φάκελοι παραµένουν στο αρχείο µέχρι 

τη συµπλήρωσή τους και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δυο µηνών από 

την ηµεροµηνία της επί αποδείξει ταχυδροµικής αποστολής σχετικού ειδοποιητηρίου 

εγγράφου προς τους αιτούντες. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω 

προθεσµίας των δυο µηνών οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται και οι αιτούντες 

ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα αυτό µετά την σχετική απόφαση της Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής και εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έκδοση των σχετικών 

πρακτικών της τελευταίας. 

4. Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης 

δικαιολογητικών ή λόγω µη εµπρόθεσµης συµπλήρωσης του φακέλου µε τις αναγκαίες 

άδειες λειτουργίας, εγκατάστασης ή εκπλήρωσης περιβαλλοντικών όρων, δύνανται να 

υποβάλλουν σχετική ένσταση στη ∆ευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή εντός εξήντα 

(60) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απορριπτικής απόφασης.  

5. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας ή Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. ενηµερώνονται ως προς την πληρότητα των αιτήσεων 

ενίσχυσης, προκειµένου αυτές να εκφέρουν τις απόψεις τους σε ειδικό εισηγητικό - 

αξιολογητικό σηµείωµα εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 

γνωστοποίησης. Σε περίπτωση παρέλευσης των 30 ηµερών η απάντηση θεωρείται 

θετική. Εάν κρίνεται αναγκαία η παροχή διευκρινήσεων εκ µέρους του αιτούντος για τα 

διαλαµβανόµενα στην αίτηση ενίσχυσης, θα πραγµατοποιείται επικοινωνία µεταξύ 

του κατά περίπτωση αρµοδίου Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και του υπεύθυνου υλοποίησης 

της πράξης µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Φορέως Εφαρµογής. 

6. Μετά τη συµπλήρωση των αιτήσεων ενίσχυσης µε τα εισηγητικά – αξιολογητικά 

σηµειώµατα των συναρµοδίων υπηρεσιών παραδίδονται αυτές αµελλητί σε δυο 

αξιολογητές για αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 εργασίµων 

ηµερών από την εκ µέρους των τελευταίων παραλαβή του φακέλου.  

7. Ο κάθε αξιολογητής οφείλει να παραδώσει εντός της τασσοµένης σε αυτόν προθεσµίας 

στη ∆/νση Προγραµµατισµού και Γ.∆. του Υπ.Α.Α.Τ. υπογεγραµµένο αξιολογητικό 

σηµείωµα, το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα 

του παραρτήµατος της παρούσας. 

8. Εάν ο αξιολογητής δεν παραδώσει εµπροθέσµως το αξιολογητικό σηµείωµα, καλείται να 

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

εξηγήσει εγγράφως τους λόγους, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η τήρηση 

της προθεσµίας.  
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9. Οι αξιολογητές δεν 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. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των αξιολογητών ως προς το κατά πόσον η αίτηση 

ενίσχυσης αφορά σε επιλέξιµη ή όχι δράση του Μέτρου, βαρύνουσας σηµασίας για 

τη Γνωµοδοτική Επιτροπή θα είναι η σχετική γνώµη της ∆/νσης Προγραµµατισµού & Γ.∆, 

η οποία θα διατυπώνεται στην αιτιολογηµένη εισήγηση της τελευταίας. 

11. Εάν υπάρχει βαθµολογική απόκλιση µεταξύ των δύο αξιολογητών ίση µε ή µεγαλύτερη 

από 15%, η αίτηση ενίσχυσης βαθµολογείται από τρίτο αξιολογητή. Ως τελική 

βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου λογίζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας των δυο 

πλησιέστερων µεταξύ τους αξιολογήσεων και σε περίπτωση ισόποσης µεταξύ τους 

διαφοράς λογίζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας των τριών αξιολογήσεων. Ο 

προϋπολογισµός του σχεδίου επένδυσης, η δυναµικότητα της προς ενίσχυση µονάδος και 

η κατηγορία επενδύσεων καθορίζονται από το Φορέα Εφαρµογής, αφού ληφθούν υπ’ 

όψιν οι σχετικές απόψεις των αξιολογητών και των συναρµοδίων υπηρεσιών. 

12.  Μετά τις σχετικές αποφάσεις της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, οι αιτήσεις ενίσχυσης 

κατατάσσονται µε ευθύνη του Φορέως Εφαρµογής κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά σε 

προσωρινούς πίνακες, οι οποίοι καταρτίζονται ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων.  

13. Σε περίπτωση ισοβαθµίας επενδυτικών σχεδίων στις κατηγορίες Α και Β λαµβάνεται 

υπόψη το άθροισµα των βαθµολογιών κάθε επενδυτικού σχεδίου στα κριτήρια που 

αφορούν στην ελλειµµατικότητα ως προς την µεταποιητική υποδοµή σε επίπεδο νοµού – 

περιφέρειας, στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας και στην επεξεργασία βιολογικών 

πρώτων υλών. Προτάσσονται δε τα επενδυτικά σχέδια µε το µεγαλύτερο άθροισµα 

βαθµολογιών. Στην κατηγορία Γ λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των βαθµολογιών κάθε 

επενδυτικού σχεδίου στα κριτήρια που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας 

και στην επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών. Προτάσσονται τα επενδυτικά σχέδια µε 

το µεγαλύτερο άθροισµα βαθµολογιών. Στις κατηγορίες ∆ και Ε λαµβάνεται υπόψη 

το άθροισµα των βαθµολογιών κάθε επενδυτικού σχεδίου στα κριτήρια που αφορούν 

στην ελλειµµατικότητα ως προς τη µεταποιητική υποδοµή σε επίπεδο νοµού – 

περιφέρειας και στην επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών. Προτάσσονται 

τα επενδυτικά σχέδια µε το µεγαλύτερο άθροισµα βαθµολογιών. 
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14. Ο χρόνος εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία εξαιρούνται από τη διαδικασία 

βαθµολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 2 της υπ’ αριθµ. 132480/386/10-03-2011 

Κ.Υ.Α./ αριθµός Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-11), θα αποφασίζεται από 

τη Γνωµοδοτική Επιτροπή.  

15. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. 

(www.agrotikianaptixi.gr).  

16. Οι έχοντες άµεσο έννοµο συµφέρον έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεως κατά 

των προσωρινών πινάκων ως προς τον υπολογισµό της βαθµολογίας εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση αυτών. Μετά την εξέταση 

των ενστάσεων από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή καταρτίζονται ενδιάµεσοι πίνακες 

κατάταξης, οι οποίοι επίσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ.  

17. Μετά την κατάρτιση των ενδιαµέσων πινάκων και την εξέταση των ενστάσεων 

της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου από τη ∆ευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή 

καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των αιτήσεων ενίσχυσης, οι οποίοι 

αναρτώνται ως ανωτέρω.  

18. Τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του Καν. 1698/05 κατά φθίνουσα σειρά 

αξιολόγησης µέχρι την εξάντληση των πόρων κάθε κατηγορίας και υπό τον όρο ότι 

η βαθµολογία τους υπερβαίνει τη βαθµολογική βάση, η οποία εγγυάται τις ελάχιστες 

αποδεκτές προδιαγραφές για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων.  

19. Στη συνέχεια αποστέλλεται στους κατ’ αρχήν δικαιούχους έγγραφο Προέγκρισης από 

τον Πρόεδρο της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αίτησης, 

όπως έχουν διαµορφωθεί µετά την εξέτασή τους και υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται 

εντός των χρηµατικών δεσµεύσεων του προγράµµατος. 
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ΆΡΘΡΟ 3 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

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

υποβάλλουν στη ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆. δύο αντίγραφα της αίτησης ενίσχυσης 

(πέραν αυτών που αφορούν στις άλλες υπηρεσίες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 

της 132480/386/10-03-2011 Κ.Υ.Α./ αριθµός Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-11). 

Το ένα από αυτά θα επιστρέφεται στον αιτούντα φορέα µετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης ενίσχυσης. 

 

2. 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.  

 

3. Οι δικαιούχοι που υποχρεωτικά υποβάλλουν ισολογισµό θα προσκοµίζουν και 

έντυπο φορολογίας εισοδήµατος Ε3. 

 

4. Όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια 

ανεξάρτητα από το είδος του προτεινοµένου επενδυτικού σχεδίου. 

 

5. Στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβάνεται απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της επιχείρησης ή άλλου αρµοδίου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο 

Καταστατικό της επιχείρησης, µε την οποία θα δηλώνεται ο αριθµός Τραπεζικού 

λογαριασµού της (IBAN - International Bank Account Number). 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. 

 

6. Η βιωσιµότητα του επενδυτικού σχεδίου κρίνεται ανάλογα µε τον προϋπολογισµό 

της αίτησης ενίσχυσης και βάσει της κερδοφορίας ή των τιµών των αριθµοδεικτών 

της τελευταίας τριετίας, εάν πρόκειται για επένδυση σε ήδη υφιστάµενη µονάδα. Σε 

περίπτωση διαδοχής φορέων ως προς τη λειτουργία της µονάδος, η βιωσιµότητα θα 
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κρίνεται µε τον ίδιο ως άνω τρόπο, µόνο όταν ο δικαιοδόχος διαθέτει ήδη λειτουργούσα 

µονάδα µε 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. 

 

7. Για τη φερεγγυότητα του αιτούντος λαµβάνεται υπ’ όψιν, εκτός αυτών που 

αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ.1 της ΚΥΑ 731/11, και η µη ύπαρξη εις βάρος του 

αποφάσεων καταλογισµού ή απένταξης έργων κατά την προηγούµενη προγραµµατική 

περίοδο λόγω παραβάσεων των όσων ορίζονται στο άρθρο 2  παρ. 2  σηµεία α έως δ 

της υπ’ αριθµ. 731/11 ΚΥΑ. 

 

8. Στον φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλονται επίσης πιστοποιητικά µη πτώχευσης και 

µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή µη υποβολής σχετικών αιτήσεων στο Πρωτοδικείο.  

 

9. Εάν η αίτηση ενίσχυσης αφορά σε περισσότερες της µιας δράσης του ίδιου τοµέα, 

η αξιολόγηση γίνεται µε τα κριτήρια που αντιστοιχούν στο τµήµα του επενδυτικού 

σχεδίου µε τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα. 

 

10. 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 
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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).  

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. ∆εν 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.  

 

11. 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. 

 

12. 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 των ζωϊκών υποπροϊόντων µε προδιαγραφές σύµφωνες µε 

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

 

13. 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 
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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.  

 

14. 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.  

 

15. Θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη η προµήθεια οχηµάτων ψυγείων για µεταφορά πρώτης 

ύλης και για τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.  

 

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. ∆ιευκρινήσεις επί των δράσεων: 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ  

Στη δράση 1.1 συµπεριλαµβάνεται η επέκταση υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής υποδοµής. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  

Στη δράση 6.8 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 ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ / ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

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. 
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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 ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής / 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. 

Στη δράση 9.9α συµπεριλαµβάνονται οι µονάδες παραγωγής λιαστής ντοµάτας. 

 

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.   

 

ΆΡΘΡΟ 4 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

1. Στις εκ µέρους των δικαιούχων υποβαλλόµενες αιτήσεις πληρωµής προσδιορίζεται 

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

το οποίο εγκρίνεται προς πληρωµή. 

 

2. 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. ∆εν θα πραγµατοποιούνται πληρωµές σε δικαιούχους ή εάν 

έχουν πραγµατοποιηθεί θα ανακαλούνται, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι έχουν προσκοµισθεί 
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πλαστά δικαιολογητικά ή ότι έχουν παρουσιασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ψευδή 

γεγονότα ως αληθή. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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.  

 

6. Ο δικαιούχος οφείλει να καταθέσει στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της 

Περιφέρειας ή στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των 

Περιφερειακών Ενοτήτων υπόψη της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων που έχει 

συσταθεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση 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 δαπανών και 

παραστατικά εξοφλήσεων) ελέγχονται µε ευθύνη της αρµόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και τίθεται σε αυτά η σφραγίδα του µέτρου.  
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ΣΦΡΑΓΙ∆Α 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ∆εδοµένου 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. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

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

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

 

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας                    ή ∆/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 
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8. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις της 

παρούσας, οφείλουν να τηρούν βιβλία Β΄ ή  Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  

 

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

ιδίας συµµετοχής, το σχετικό δάνειο θα πρέπει:  

α) να συνάπτεται µε τράπεζα (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.  

 

10.  Ενίσχυση καταβάλλεται εφόσον ο εξοπλισµός έχει εγκατασταθεί στη µονάδα και 

έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης  

 

11.  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.  

 

ΆΡΘΡΟ 5 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

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 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.  
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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. Για την εξασφάλιση της ιδίας συµµετοχής των εισηγµένων εταιρειών θα πρέπει να 

υποβάλλεται επί πλέον η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση 

αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου καθώς και το ενηµερωτικό δελτίο. Σε όλες 

τις περιπτώσεις θα υποβάλλονται πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά τρίµηνης 

κατ΄ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασµών µαζί µε τη βεβαίωση της Τράπεζας, 
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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. 

Τα αποδεικτικά αύξησης µετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου είναι: 

• Α.Ε.: Απόφαση Γ.Σ. ή ∆.Σ., ΦΕΚ δηµοσίευσης απόφασης αύξησης, 

καταθετήρια ποσού από µετόχους, ΦΕΚ δηµοσίευσης πιστοποίησης καταβολής αύξησης.  

• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ: Πράξη τροποποίησης καταστατικού κατατεθειµένη 

στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, απόφαση αύξησης, καταθετήρια ποσού από µετόχους.  

 

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., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισµών, τελευταία 

σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ). Τα ίδια ισχύουν και 

στις περιπτώσεις εισηγµένων εταιρειών.  

 

Τα υποβαλλόµενα οικονοµικά στοιχεία θα είναι υπογεγραµµένα από το λογιστή και 

το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα της αίτησης ενίσχυσης και θεωρηµένα από την οικεία 

∆.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.  

 

10.  Οι υφιστάµενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε. Για 

την τεκµηρίωσή τους θα υποβάλλονται σε αντίγραφα οι τέσσερις τελευταίες 

υποβληθείσες Α.Π.∆. στο ΙΚΑ καθώς και οι θεωρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας 

καταστάσεις προσωπικού για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Αν τα αποτελέσµατα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά δύνανται να υποβληθούν στοιχεία των τελευταίων τριών ετών πριν 

την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. 

 

11.  Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα υποβάλουν δήλωση για το µέγεθος 

της επιχείρησής τους ως ακολούθως: 

� ∆ήλωση 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 
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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 νοούνται αυτές που 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 ∆ηµόσιο 

δύναται να αναγγελθεί ως πιστωτής στην σχετική διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης 

για την ανάκτηση του ποσού αυτού κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.∆ικ. 

 

14. Στην περίπτωση εκχώρησης της επιχορήγησης σε πιστοληπτικούς οργανισµούς για 

παροχή βραχυπρόθεσµου δανεισµού για την υλοποίηση των επενδύσεων, οι ενισχύσεις 

θα καταβάλλονται στους δικαιούχους, οι οποίοι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για 

την απόδοση τους στο πιστωτικό ίδρυµα συνεργασίας τους σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Κ.Πολ.∆ικ. και το άρθρο 464 του Αστικού Κώδικα. 

 

15. Για την εκτίµηση της βιωσιµότητας υφιστάµενης επιχείρησης λαµβάνονται υπόψη 

τα οικονοµικά στοιχεία του δικαιούχου για τα τρία προηγούµενα της αίτησης έτη. (Αν x 

έτος αναφοράς, λαµβάνονται υπόψη τα έτη x-1, x-2, x-3)  

 

16. Εκµίσθωση της πράξης επιτρέπεται αποκλειστικά για το σύνολο της επένδυσης µετά 

από έγκριση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του Υπ.Α.Α.Τ και σύµφωνα µε 

τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αριθµ. 731/11 ΚΥΑ. Η τυχόν έγκριση δίνεται 

πάντοτε µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό 

αντικείµενο, στην ίδια θέση και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής 

µεταβιβάζεται στον µισθωτή.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΝΕΩΝ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 

 

1. Χορηγείται ενίσχυση υπό µορφή επιδότησης κεφαλαίου στις επενδύσεις του Μέτρου 

123 Α του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που αποτελεί τη ∆ηµόσια 

∆απάνη, 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 

ΕΥΡΩ µέχρι 3.000.000 €. 

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

ΕΥΡΩ 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 ΕΥΡΩ.  

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

των 6.000.000  ΕΥΡΩ.  

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. 132480/386/10-03-11/αριθµό απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 

850/Β/16-05-11), 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: 
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• 65% των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τµήµατα 

επενδύσεων µέχρι του ποσού των 1.500.000,00 ευρώ, 

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

ευρώ µέχρι 3.000.000,00 ευρώ, 

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

ευρώ µέχρι 6.000.000,00 ευρώ, 

• 35% των επιλέξιµων δαπανών για τα τµήµατα των επενδύσεων άνω 

των 6.000.000,00 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ. 

∆εν ισχύουν οι περιορισµοί µεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το µέγιστο ποσοστό 

ενίσχυσης στο έδαφος των µικρών νησιών του Αιγαίου.  

 

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. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας η µε αριθµ. πρωτ. 315172/3001/28-07-09 

Υπουργική Απόφαση περί καθορισµού ποσοστών αιτήσεων ενίσχυσης του µέτρου 123Α 

του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καταργείται. 

 

7. 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).  

 

8. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθµ. πρωτ. 315174/3003/28-07-09 

Υπουργική Απόφαση περί χαρακτηρισµού παραγωγικών διαδικασιών µεταποίησης – 

τυποποίησης ως καινοτόµων ή προηγµένης τεχνολογίας και των παραγόµενων 

µεταποιηµένων προϊόντων ή των µορφών εµπορίας των προϊόντων ως νέων 

ή καινοτόµων για τη βαθµολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου για την υπαγωγή 

των αιτήσεων ενίσχυσης στις διατάξεις του µέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 

καταργείται. 
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ΆΡΘΡΟ 7 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΥΤΗΣ 

 

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

των αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ως 

εµφανίζεται στο Παράρτηµα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των Πινάκων Α1 –Α 10 , Β1 – Β14 & Περιβαλλοντικών ∆εικτών.  

 

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. Εγκρίνονται τα υποδείγµατα του αξιολογητικού σηµειώµατος και των εισηγήσεων 

των συναρµοδίων Υπηρεσιών που εµπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης 

των υποβαλλοµένων προς έγκριση αιτήσεων ενίσχυσης, όπως εµφανίζονται 

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 ΕΥΡΩ.  

β) ποσοστό 2% για το τµήµα των Επενδύσεων επιλέξιµου προϋπολογισµού κατά 

την έγκριση από την Γνωµοδοτική Επιτροπή από 500.001 ΕΥΡΩ µέχρι 1.500.000 

ΕΥΡΩ.  

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

κατά την έγκριση από την Γνωµοδοτική Επιτροπή από 1.500.001 ΕΥΡΩ µέχρι 

3.000.000 ΕΥΡΩ.  
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δ) ποσοστό 1,0% για το τµήµα των Επενδύσεων επιλέξιµου προϋπολογισµού 

κατά την έγκριση από την Γνωµοδοτική Επιτροπή από 3.500.001 ΕΥΡΩ µέχρι 

6.000.000 ΕΥΡΩ.  

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

την έγκριση από την Γνωµοδοτική Επιτροπή από 6.000.001 ΕΥΡΩ και άνω. 

 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.  

 Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης για τη δαπάνη της Οικονοµοτεχνικής 

Μελέτης πραγµατοποιείται κατά την τελική πληρωµή της επένδυσης. 

 

5. 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.  

 

6. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, η µε αριθµ. πρωτ. 315173/3002/28-07-09 

Υπουργική Απόφαση περί καθορισµού προδιαγραφών εκπόνησης και παρουσίασης 

Οικονοµοτεχνικών Μελετών Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης & Εµπορίας Γεωργικών 

Προϊόντων, για την ένταξη στο Μέτρο 123 Α του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013 & ανωτέρου ύψους επιλέξιµης δαπάνης αυτής για τον προσδιορισµό 

της επιχορήγησης, καταργείται. 

 

ΆΡΘΡΟ 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 
 
 
 
 ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Γραφείο κου Υπουργού 

2. Γραφεία κου Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κου. Γ. Κανελλόπουλου 

4. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως κας Μπαζώτη 

5. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κου ∆ιβάρη 

6. ΕΥ∆ ΠΑΑ  

7. ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

8. ΟΠΕΚΕΠΕ 

9. ΕΦΕΤ 

10. ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆.  

11. ∆/νση Ζωϊκής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής  

12. ∆/νση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής  

13. ∆/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας  

14. ∆/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων ∆ενδροκηπευτικής  

15. ∆/νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής  

16. ∆/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής  

17. ∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας  

18. ∆/νση Βιολογικών Προϊόντων 

19. Invest in Greece 

Μητροπόλεως 3. 

20. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

Νίκης 5-7 Πλατεία Συντάγµατος 

105 63 Αθήνα. 

21. Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής όλων 

των Περιφερειών. 

22. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ » 
 
ΜΕΤΡΟ 123 Α : « ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » 

 

 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ  

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

 
 



Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 
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1. ΑΙΤΗΣΗ 



Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»                            27  

 
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 
 

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
 

ΑΦΜ / ∆ΟΥ 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ *  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ε∆ΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ FAX  
 

e-mail : 
 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΥΠ.Α.Α.Τ. IBAN / ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

ΣΤΑΚΟ∆  

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ FAX : 
 

 
e-mail : 
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1.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ  
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

e-mail  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΦΑΞ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 
 

∆ηλώνω 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 εάν κατά την αξιολόγηση της αίτησης 

ενίσχυσης διαπιστωθούν ελλείψεις, ασάφειες, ανεπάρκεια στοιχείων ή 

παράθεση αντικρουόµενων στοιχείων, η αίτηση ενίσχυσης 

θα απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 

Υπογραφή και 
ονοµατεπώνυµο  
νοµίµου εκπροσώπου  
 
 
Σφραγίδα επιχείρησης 

 

 

Στο πεδίο “Αριθµός Απασχολούµενων” σηµειώνεται ο αριθµός απασχολούµενων της επιχείρησης σε ΕΜΕ για την τελευταία  

προ της υποβολής περίοδο λειτουργίας της. 

 
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Συµπληρώνεται από την αρµόδια υπηρεσία παραλαβής της αίτησης ενίσχυσης 
 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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Υπαγωγή αιτήσεων ενίσχυσης Καν 1698/2005  

 Μέτρο 123 Α  

Αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία. 

 

1. Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου, εκτός και εάν η επιχείρηση είναι ατοµική. 

Αιτήσεις εταιριών υπό ίδρυση δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις δικαιούχων 

των οποίων η νοµική µορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκοµίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δηµοσίευσης 

του αρχικού καταστατικού καθώς και αυτό της τελευταίας τροποποίησής του.  

2. Στοιχεία πιστοποίησης εταιρικής – µετοχικής σύνθεσης. 

3. Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή µη υποβολής 

σχετικών αιτήσεων στο Πρωτοδικείο. (Σε περίπτωση µη προσκόµισής τους, είναι δυνατή 

η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την Υπηρεσία). 

4. Έναρξη επιτηδεύµατος. 

5. Τίτλοι ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό µεταγραφής και βαρών του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί η επένδυση εφόσον πρόκειται για νέα µονάδα ή για µετεγκατάσταση 

ή επέκταση ήδη υπάρχουσας µονάδας. Γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις µίσθωσης 

οικοπέδων και εγκαταστάσεων 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. Τα ανωτέρω προσκοµίζονται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από 

το είδος της επένδυσης. 

6. Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης, 

καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της ∆.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 ∆.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων 

ετών, ενός εκάστου των παραπάνω µετόχων. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι  

α. είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης, απαιτείται 

η προσκόµιση επίσηµου αντίγραφου της δηµοσίευσής του στον τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ και 

έντυπο φορολογίας εισοδήµατος Ε3 

β. δεν είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν ισολογισµό και αποτελέσµατα, απαιτείται 

η προσκόµιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι θεωρηµένο από τους διορισµένους ελεγκτές, 

όπου προβλέπεται ή από τον συντάξαντα λογιστή ανάλογα. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία 

υποβάλλονται µόνο τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της ∆.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, 

ενός εκάστου των παραπάνω µετόχων. Οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι να συντάσσουν 
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και δηµοσιεύουν ισολογισµό πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αντίγραφα 

των εντύπων φορολογίας εισοδήµατος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούµενα έτη 

αυτού της αίτησης. 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. και που αφορούσαν αποκλειστικά και µόνο ιδρύσεις (για αυτές 

που αφορούσαν επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς παραµένει η υποχρέωση απόδειξης συνεχούς 

λειτουργίας της µονάδας τα τρία προηγούµενα της αίτησης έτη). 

 

7. ∆ήλωση µεγέθους επιχείρησης. 

8. Αντίγραφα των τεσσάρων τελευταίων Α.Π.∆. που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ καθώς και 

των καταστάσεων προσωπικού θεωρηµένων από την Επιθεώρηση Εργασίας για το ίδιο χρονικό 

διάστηµα. 

9. Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να καλύπτουν την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης (είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν δήλωσης 

του δικαιούχου). 

10. Αναφορά της υφιστάµενης υποδοµής, στις περιπτώσεις µετεγκατάστασης ή εκσυγχρονισµού ή 

βελτίωσης ή επέκτασης για υφιστάµενες µονάδες. Ιδιαίτερα για τον µηχανολογικό εξοπλισµό, θα 

πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του κατασκευαστή, ο αριθµός του µηχανήµατος, το έτος 

κατασκευής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά (Ιπποδύναµη - δυναµικότητα κ.λ.π.). (Πεδίο και 

Πίνακας Α1). 

11. Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό, διάγραµµα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τοµές), σχέδια διάταξης 

µηχανολογικού εξοπλισµού και λεπτοµερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινόµενης 

αίτησης ενίσχυσης µε σαφή διαχωρισµό υφιστάµενης και προτεινόµενης κατάστασης 

(ο διαχωρισµός θα αφορά και στον µηχανολογικό εξοπλισµό και στις κτιριακές εγκαταστάσεις) 

Τα ανωτέρω προσκοµίζονται ανεξάρτητα από το είδος της επένδυσης. 

12. Αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων (προµέτρηση, 

ανάλυση κατά µηχάνηµα, κ.λ.π.) σε ΕΥΡΩ, µε διαχωρισµό του καθαρού ποσού και του ΦΠΑ. 

13. Προσφορές που συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή (προσπέκτους κατασκευαστή) για 

την προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα αποτελούν τη βάση κατάρτισης 

του προϋπολογισµού στο µέρος που αφορά τον εξοπλισµό. 
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14. Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων αίτησης ενίσχυσης στους 

παραγωγούς των πρωτογενών προϊόντων και προσκόµιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων 

όπου αυτό είναι πρόσφορο. 

15. 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 

πώλησης προϊόντων, αποδεικτικά εξαγωγικής δραστηριότητας κ.λπ.). 

16. Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει τη δυνατότητα 

του δικαιούχου να καλύψει την προβλεπόµενη ιδιωτική συµµετοχή: ίδιοι πόροι - π.χ. πρωτότυπα 

τραπεζικά παραστατικά τρίµηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασµών και 

πρωτότυπες τραπεζικές βεβαιώσεις, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (µε αναφορά ότι αφορά 

στη συµµετοχή της επιχείρησης στο πρόγραµµα), δηµιουργία αποθεµατικού για επενδύσεις, 

δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού για τις εταιρίες τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο καθώς και 

τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων µετόχων κ.λ.π. - και δανεισµός.  

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, στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται και οι όροι 

χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – εξασφαλίσεις).  

Για τις εισηγµένες εταιρίες θα υποβάλλεται επιπλέον η απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου καθώς και το ενηµερωτικό 

δελτίο. 

 

17. 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: 

∗ Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ή έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ή Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση ή απαλλακτικό έγγραφο των αρµοδίων 

υπηρεσιών και 

∗ Προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή έγκριση µελέτης διάθεσης 

αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο των αρµόδιων υπηρεσιών. 

18. Στις περιπτώσεις που η πρόταση του επενδυτικού σχεδίου αφορά σε επεξεργασία – µεταποίηση – 

τυποποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας, απαραίτητη είναι η προσκόµιση 

των πιστοποιητικών από επίσηµους οργανισµούς πιστοποίησης. Προϊόντα από καλλιέργειες ή 

εκτροφές σε µεταβατικό στάδιο πιστοποίησης δεν θα θεωρούνται ως βιολογικά. 
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19. Άδεια εγκατάστασης και 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.∆. 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. 

20. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται 

στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισµό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης. 

Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το µόνο αρµόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωµής, 

τροποποιήσεων, παρατάσεων της πράξης.  

21. Αντίγραφο ποινικού µητρώου του νόµιµου εκπροσώπου της Εταιρίας (σε περίπτωση 

µη προσκόµισής του, είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την Υπηρεσία). 

22. Την Τράπεζα και τον αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού ( IBAN ) στον οποίο επιθυµεί ο ∆ικαιούχος 

να καταβάλλονται οι πληρωµές εάν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση, ή σε περίπτωση εταιριών, 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης ή άλλου αρµοδίου οργάνου, όπως 

προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης, µε την οποία θα δηλώνεται ο αριθµός 

Τραπεζικού λογαριασµού της (IBAN - International Bank Account Number). 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 και 

φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασµού αυτού ή βεβαίωση της τράπεζας 

όπου θα συσχετίζονται o λογαριασµός IBAN και ο δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου . 

23. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείµενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική µονάδα δεν έχει 

προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόµο ή σε άλλο 

επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Για το ανωτέρω θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά και στο κείµενο 

της µελέτης. 

24. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι επιχειρήσεις έχουν επιδοτηθεί την τελευταία προ της αίτησης 

πενταετία από τον αναπτυξιακό νόµο ή άλλο επιχειρησιακό πρόγραµµα, πέρα από 

την συµπλήρωση του πίνακα Α3, να προσκοµίζονται αντίγραφα των Αποφάσεων ένταξης σε αυτά 

και των αποφάσεων ολοκλήρωσης και να γίνεται αναφορά στο σώµα της µελέτης για το  φυσικό 

και το οικονοµικό αντικείµενο που χρηµατοδοτήθηκε.  

25. Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας µεταξύ ανδρών και 

γυναικών και έλλειψη διακρίσεων». 
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26. Η οικονοµοτεχνική µελέτη, θα πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό, µέλος του 

Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου (ανεξαρτήτως ύψους αίτησης ενίσχυσης) και στις περιπτώσεις που 

το ύψος αυτής υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ και από Οικονοµολόγο, µέλος Οικονοµικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν σε υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 

του Καν. 1698/2005 ,αντίγραφο ποινικού µητρώου, απόφαση ∆Σ ή άλλου αρµοδίου οργάνου για 

τον καθορισµό του υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού, 

υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείµενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για 

ενίσχυση – επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόµο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να 

προσκοµιστούν και µετά την κατάθεση του φακέλου και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση 

οριστικής ένταξης της Πράξης στο Μέτρο σε συνέχεια της απόφασης προέγκρισης και δεν 

αποτελούν λόγο απόρριψης.  

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 ή έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών 

όρων, δ) προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή έγκριση µελέτης ή απαλλακτικό 

έγγραφο, τα οποία εκδίδονται από άλλες ∆ηµόσιες 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.  
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3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
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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 ∆ιοίκηση 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 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

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 € 

        

        

         

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 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 σε αντίγραφα 

οι τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.∆. στο ΙΚΑ καθώς και οι θεωρηµένες από 

την Επιθεώρηση Εργασίας καταστάσεις προσωπικού για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Αν 

τα αποτελέσµατα δεν είναι αντιπροσωπευτικά δύνανται να υποβληθούν στοιχεία των τελευταίων 

τριών ετών πριν την υποβολή 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. ∆εν συνυπολογίζεται επίσης ή διάρκεια των αδειών µητρότητας 

ή των γονικών αδειών. 
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3.1.6 Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυσή της µέχρι 

σήµερα. 

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 (θέση, περιγραφή, τρόπος απόκτησης κ.λ.π.). 

3.2.2 Χρησιµοποιούµενος παραγωγικός εξοπλισµός 

Θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του χρησιµοποιούµενου παραγωγικού εξοπλισµού 

(επωνυµία κατασκευαστή, αριθµός µηχανήµατος, έτος κατασκευής) τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του µηχανολογικού εξοπλισµού (Ιπποδύναµη - δυναµικότητα κ.λ.π.) και 

ο βαθµός απασχόλησής τους. 

 

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 άλλο επιχειρησιακό πρόγραµµα (τίτλος επενδυτικού σχεδίου, 

ηµεροµηνία έκδοσης απόφασης ένταξης, τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης, νόµος 

στα πλαίσια του οποίου εντάχθηκε, συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός 

της επένδυσης, 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. 
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3.3.2 Επενδύσεις της επιχείρησης (εκτός συγχρηµατοδότησης) 

Στο σηµείο αυτό γίνεται µία ενδελεχής αναφορά στο φυσικό αντικείµενο 

των επενδύσεων της επιχείρησης εκτός συγχρηµατοδότησης. 

 

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

η ακρίβεια και η µοναδικότητα των στοιχείων. 

 

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. 

3.4.2 Στοιχεία πωλήσεων προϊόντων της επιχείρησης ( Πίνακας Α5 ) 

Στο σηµείο αυτό αναλύονται τα παραγόµενα προϊόντα και τα στοιχεία πωλήσεων 

προϊόντων της Επιχείρησης 

 

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 

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 
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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. 

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 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ) 

 

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 περιγράφονται αναλυτικά τα προϊόντα που πρόκειται να παραχθούν σύµφωνα 

µε την αίτηση ενίσχυσης. 

 

3.5.5 ∆υναµικότητα µονάδας µετά την επένδυση – εκτιµώµενη 

κλιµάκωση παραγωγής κατά προϊόν σε ορίζοντα δεκαετίας µετά 

την ολοκλήρωση της επένδυσης 

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

εκτιµάται η ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων σε ορίζοντα δεκαετίας. Παρατίθενται 
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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. 

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. ∆εν συνυπολογίζεται επίσης ή διάρκεια των αδειών µητρότητας 

ή των γονικών αδειών. 



Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 

 

 45 

 

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 εκτενή αναφορά στα προσκοµισθέντα αποδεικτικά έγγραφα 

µε διαχωρισµό των ιδίων και των δανειακών κεφαλαίων (αν προβλέπονται). 

3.5.10 ∆ιάγραµµα 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 ΚΛΑ∆ΟΥ - 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 ισχύως 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 ∆ιάθεσης 

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. 
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3.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

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

 
 
Ενέργεια  
 
∆είκτης 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  
 
∆είκτης M3 / ΕΤΟΣ 
Σύνολο αναγκών σε νερό της επιχείρησης  
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: 
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Περιγραφή και υπολογισµός ενεργειακών καταναλώσεων επιχείρησης: 
 
 
 

 
Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών επιχείρησης: 
 
 
  

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

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, 

B1-14 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, Η ΕΑΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ 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 
ΑΡ. 

ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΞΙΑ  
ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

  
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ     
ΩΡΙΑΙΑ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ     
        

ΙΣΧΥΣ 
σε KW ΟΝΟΜ/ΚΗ ΠΡΑΓ/ΚΗ     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΧΟΛΙΑ               
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α2         

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ        

          

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* 

      Άρρενες Θήλεις 

Συνολικές 
Μον. 
Θέσεις Άρρενες Θήλεις 

Συνολικές 
Εποχ. 
Θέσεις 

Συνολικές 
θέσεις 
κατά 

κατηγορία 

1. ∆ιοικητικό 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         



Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 

 

 56 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3.1        
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ    
      ΣΕ ΕΥΡΩ   

α/α ΤΙΤΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ 

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΓΚ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΥΝΟΛΟ         

         

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3.2        

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 
 Η ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

         

α/α ΤΙΤΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΓΚ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΥΝΟΛΟ         
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α4        

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΓΟΡΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ)      

        σε ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ / ΜΟΝΑ∆Α 

  µέτρησης             

α/α 

    -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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5     

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ)   

      

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
α/α 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
Μονάδα 
µέτρησης 

-3o έτος -2o έτος -1o έτος 
      Έτος … Έτος … Έτος … 

Εσωτερική Αγορά 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Εξαγωγές (σε Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α6       

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Υφιστάµενης Μονάδας)     

     (σε ΕΥΡΩ) 

Τιµή Πωλήσεως/Μονάδα Αξία Πωλήσεων 

-3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος -3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

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 ΚΕΡ∆ΟΣ 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 ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων       

Πλέον/ 
Μείον: 
 

Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων 
χρήσεων       

Μείον:  
 Φόρος εισοδήµατος       

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ       

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ       

Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά       

Αµοιβές & ποσοστά µελών ∆.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. ΕΞΟ∆Α 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       

  ∆απάνες πολυετούς απόσβεσης        

  ∆ιπλώµατα 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. ∆ιαθέσιµα       

  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. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

  Κεφάλαιο καταβεβληµένο       

  ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο       

  ∆ιαφορές αναπροσαρµογής       

  Αποθεµατικά       

  Επιχορήγηση ∆ηµοσίου       

  Αποτελέσµατα εις νέο       

  ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1)       

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

α. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

       ∆άνεια Τραπεζών       

       Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

  Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων (α)       

         

β. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

     Τράπεζες       

     ∆όσεις µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων       

     Προµηθευτές       

     Προκαταβολές έργων       

     Γραµµάτια πληρωτέα :  -Εσωτερικού       

     Επιταγές πληρωτέες       

     Οφειλές προς το ∆ηµόσιο       

     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 ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α (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 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ (Υφιστάµενης Μονάδας)     

-3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος Μ.Ο. 
  

Έτος ... Έτος ... Έτος ...   

Μικτά Κέρδη x100         1. Περιθώριο Μικτού 
Κέρδους Πωλήσεις         

Καθαρά Κέρδη x100         2. Περιθώριο Καθαρού 
Κέρδους Πωλήσεις         

Καθαρά Κέρδη x100         3. Αποδοτικότητα Ιδίων 
Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια         

Κυκλοφορούν ενεργητικό         4. Κυκλοφοριακή 
Ρευστότητα Βραχ/µες Υποχρεώσεις         

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 
ΑΡ. 

ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΞΙΑ  
ΚΤΗΣΗΣ 

  
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
ΩΡΙΑΙΑ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

      
ΙΣΧΥΣ 
σε KW ΟΝΟΜ/ΚΗ ΠΡΑΓ/ΚΗ   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ΣΧΟΛΙΑ           
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2           
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ευρώ))     
           

Στοιχείο κόστους σε σηµερινές τιµές ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
(συνολικό κόστος δαπανών) 

  1ο  2ο 3ο 4ο 

      ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... 
Α2. ∆ιαφόρφωση Περιβάλλοντος 
Χώρου             

Α3. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
            

Α3.1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
Παραγωγικής ∆ιαδικασίας             

Α3.2. Αποθήκευσης 
            

Α3.3 Φύλαξης 
            

Α4. Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός             

Α4.1. Μεταποίησης & Συσκευασίας 
            

Α4.2. Κατάψυξης - ψύξης 
            

Α4.3. Λοιπές Εγκαταστάσεις 
            

Α5. Κόστος Μεταφοράς & 
Μετεγκατάστασης Εξοπλισµού ή 
Εγκαταστάσεων             

Α6. Μεταφορικά Μέσα 
            

Α6.1. Εσωτερικής Μεταφοράς 
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Στοιχείο κόστους σε σηµερινές τιµές ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
(συνολικό κόστος δαπανών) 

      1ο  2ο 3ο 4ο 

Α6.2. Εξωτερικής Μεταφοράς 
            

Α7. Εξοπλισµός Γραφείων ή Χώρων 
Προσωπικού             

Α8. Εξοπλισµός Υπηρεσιών 
            

Α9. Εξοπλισµός Συγκοµιδής 
            

Α10. Λοιπός Εξοπλισµός 
            

Α11. 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 ∆είκτες 
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Στοιχείο κόστους σε σηµερινές τιµές ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
(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)      (∆)             

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

              
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  (Α+Β+Γ+∆+Ε)             
* εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες         
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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. ∆ιοικητικό 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. ∆ιοικητικό 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 

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* 

      Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο 

Συνολικές 
θέσεις 
κατά 

κατηγορία 

1. ∆ιοικητικό 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 
  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
(Ευρώ)   

  
Ευρώ Ποσοστό 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
    

α. ∆ηµόσια ∆απάνη 
    

β. Ίδια συµµετοχή 
    

     Ίδια κεφάλαια 
    

      ∆ανειακά κεφάλαιο 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β5             

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΓΟΡΩΝ          
             

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΓΟΡΑΣ / 
ΜΟΝΑ∆Α 

(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 
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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        
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β7            
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          

          
(σε 
Ευρώ)  

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

ΠΩΛΗΣΕΩΣ/ΜΟΝΑ∆Α Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... Έτος ... 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ      

                        

                        

                        

                        

                        

ΕΞΑΓΩΓΕΣ      

                        

                        

                        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                      

            
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ                      

             

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 

            



Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 

 

 76 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β8           
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)        

ΕΤΗ 
1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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)        

            

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

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 ΚΕΡ∆ΟΣ 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 ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων                     

Πλέον/Μείον: Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων                     

Μείον:  Φόρος εισοδήµατος                     

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ                     

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ                     

Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά                     

Αµοιβές & ποσοστά µελών ∆.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. ΕΞΟ∆Α 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. ∆ιαθέσιµα (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. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

  Κεφάλαιο καταβεβληµένο         

  ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο         

  ∆ιαφορές αναπροσαρµογής         

  Αποθεµατικά         

  Επιχορήγηση ∆ηµοσίου         

  Αποτελέσµατα εις νέο         

  ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1)         

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

α. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         

       ∆άνεια 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 ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α (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 Β11            
ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ         (σε Ευρώ) 

     ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

  
ΗΜΕΡΕΣ 

∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ Έτος…. Έτος…. Έτος… Έτος… Έτος… Έτος… Έτος… Έτος… Έτος… Έτος ... 
∆εσµεύσεις για                      
Κυκλοφορούν Ενεργητικό                      
                       

(1) Αποθέµατα                       

(2) Απαιτήσεις                       

(3) Αναγκαία διαθέσιµα                       

Σύνολο                       

(-"Μείον") Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις                      

(1) Πιστώσεις Προµήθειας 
πρώτων κ.λ.π υλών                       
Αναγκαίο κεφάλαιο 
κίνησης                       
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β12           

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ (Σε ευρώ)         

  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

                      

  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 ... 

Α. ΠΗΓΕΣ   

1.Κέρδη προ αποσβέσεων                     

2.Εισφορά µετοχικού κεφαλαίου                     

3. Μακροπρόθεσµα επενδυτικά δάνεια                     

4.Πιστώσεις προµηθευτών παγίων                     

5. Ενισχύσεις ∆ηµοσίου                     

6. Πώληση παγίων                      

7. Λοιπές πηγές                     

ΣΥΝΟΛΟ Α                     

Β. ΧΡΗΣΕΙΣ   

1. ∆απάνες επένδυσης                     

2. ∆απάνες προλειτουργικές                     

3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου                     

4. Συνήθεις ετήσιες επενδύσεις                     

5. Χρεολύσια υφιστάµενων                     

     µακροπρόθεσµων δανείων                     

6. Χρεολύσια νέων επενδυτικών δανείων                      

7. Εξυπηρέτηση πιστώσεων προµηθευτών                      

8. Φόροι εισοδήµατος                     

9. Μερίσµατα                     

10. Λοιπές εκροές                     
ΣΥΝΟΛΟ Β                     
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  (Α-Β):                     
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β13              

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
        (σε Ευρώ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ (Cash Flow) ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

            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 ... 

Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ                           

1. Αποτέλεσµα προ Φόρων και Αποσβέσεων                     

2. Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης                       

  (Αύξηση)/Μείωση Απαιτήσεων                         

  (Αύξηση)/Μείωση Αποθεµάτων                         

  Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων                         

3. ∆απάνες Επένδυσης                         

ΣΥΝΟΛΟ (Α)=(1+2-3)                     

Β. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ                         

4. Αποτέλεσµα προ Φόρων και Αποσβέσεων                     

5. Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης                       

  (Αύξηση)/Μείωση Απαιτήσεων                         

  (Αύξηση)/Μείωση Αποθεµάτων                         

  Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων                         

ΣΥΝΟΛΟ (Β)=(4+5)                     

Γ. Υπολειµµατική Αξία της Επένδυσης                       

∆. Καθαρές Χρηµατοροές (Α-Β+Γ)                       

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (discount rate)            

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (Κ.Π.Α)                

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (Ε.Σ.Α)            
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β14  
  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
  

Πίνακας Υφιστάµενης Απασχόλησης Α2 

Συνολικές θέσεις απασχόλησης   
  

Πίνακας Κύκλου Εργασιών Α6 
Μέσος όρος εξαγωγών τριετίας  
(% στο σύνολο των πωλήσεων)   
  

Πίνακας Κόστους Πωληθέντων Α7 
Μέσος όρος Α’ υλών τριετίας  
(% στο κόστος πωληθέντων)   
  

Πίνακας Αριθµοδεικτών Υφιστάµενης Μονάδας Α10 

Μ. Ο. Περιθωρίου Μικτού Κέρδους   

Μ.Ο. Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους   

Μ.Ο. Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων   

Μ.Ο. Κυκλοφοριακής Ρευστότητας   

Μ.Ο. Ανάπτυξης Εργασιών   
  

Πίνακας Προβλεπόµενης Απασχόλησης Β3 

Συνολικές θέσεις απασχόλησης   
  

Πίνακας Προβλεπόµενου Κύκλου Εργασιών Β6 
Μέσος όρος εξαγωγών πενταετίας  
(% στο σύνολο των πωλήσεων)   
  

Πίνακας Προβλεπόµενου Κόστους Πωληθέντων Β7 
Μέσος όρος Α’ υλών πενταετίας  
(% στο κόστος πωληθέντων)   
  

Πίνακας Προβλεπόµενων Χρηµατοροών της Επένδυσης Β12 

Καθαρή Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.)   
Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης 
(Ε.Σ.Α.)   
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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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

            

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

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

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ……………………………………………………..  Απόφαση παράτασης χρονοδιαγράµµατος ή υποβολής Α΄πληρωµής………………………….. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

………………………………………………….....  
Απόφαση τεχνικής 
τροποποίησης:………………………………………………… 

 

            

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (1) ΚΟΣΤΟΣ 
Νο 

ΠΑΡ/ΚΟΥ. 
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ 
ΑΠΌ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 
ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 

                         

          
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (2) 

             

                         

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (3) 

             

                         

                         

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

             

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

        
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:………………………………………………………………………………………………… 

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

 

     
  

     

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

            

            

            

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 ……………………….  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

      
 

     

            

            

            

 (σφραγίδα και υπογραφή)         

            

 
(1) Περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό ή την τεχνική τροποποίηση 
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(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. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. 

 
ΑΡ. ΦΑΚ. ΠΡΑΞΗΣ : …………………………… 

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

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:……………..………………………………………………………………………… 

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

Α.Φ.Μ. : ……………………………… 

∆.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 ∆ιακυβέρνησης, 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», 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 ∆ΟΥ.) 

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 ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής / Γενικής ∆/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  
  

∆ηµόσια ∆απάνη    

Συµµετοχή ∆ικαιούχου    

 
2. Η συµµετοχή του δικαιούχου αναλύεται ως ακολούθως: 
 

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

β) ∆ανειακά κεφάλαια:……………………………………….. 
και τρόπος κάλυψης:……………………………………………………. 
 

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

 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Επιλέξιµος προϋπολογισµός    

∆ηµόσια ∆απάνη     

Συµµετοχή ∆ικαιούχου    

Ανάλυση συµµετοχής δικαιούχου    

Ίδια κεφάλαια    

∆ανειακά κεφάλαια    
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ηµεροµηνία διενέργειας ελέγχου 

(ηµεροµηνία συνεδρίασης της Επιτροπής): 

 

………………………….. 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

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

 

 

(σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα 

και υπογραφή µελών) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 
      

ΑΡ. ΦΑΚ. ΠΡΑΞΗΣ:……….………………………     

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ………………………………..     

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: …………………………………….     

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ……………………     

      

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΒΑ∆Α - ΟΓΚΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΜΒΑ∆Α - ΟΓΚΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

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 ∆/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / 
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

…………………………………………………..  

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(Ονοµατεπώνυµο,  

ειδικότητα και υπογραφή) 

      
    
    

 (σφραγίδα και υπογραφή)     
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ "ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ" 

        

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

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ………………………………………      

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: …………………………………………..      

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

        

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Α/Α 
Εργασίες (*) Μονάδα µέτρησης 

Προβλεπόµενο 
κόστος 

Εργασίες (**) Μονάδα Μέτρησης 
Προβλεπόµενο 

κόστος 

∆ΙΑΦΟΡΑ 
επί τοις % 

(+) 

 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 ………………………………  ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ   
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5 
CHECK LIST 

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ MΕΡΙΚΗΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ  ∆ΟΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

……………………..∆ΟΣΗ MEΡΙΚΗ /ΤΕΛΙΚΗ 

Αρ. φακ. πράξης: 
 

Κωδικός αριθµός πράξης Π.∆.Ε.:   

Κ.Α. ΟΠΣΑΑ:  
  

Τίτλος πράξης :  
  

∆ικαιούχος:  
  

 
  

Αριθµός συναλλασοµένου του ΟΠΕΚΕΠΕ 
  

Αίτηση πληρωµής ληφθείσα την:  
 

µε Α.Π.……………………………….. 

∆ιαβιβάσθηκε από:  
  

Αρ. λογαριασµού δικαιούχου:  
  

Τράπεζα:  
  

  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΟΣΕΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ (€) 

Μέγιστος αριθµός δόσεων      

Αιτούµενη δόση     

Ηδη καταβληθείσα / καταβληθείσες     

Υπόλοιπο     

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός:     

Συνολική ενίσχυση (∆ηµόσια ∆απάνη)    

Συµµετοχή δικαιούχου:     

Επαναπροσδιορισµός:     

Συνολική ενίσχυση (∆ηµόσια ∆απάνη)    

Συµµετοχή δικαιούχου:     
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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: 
     

             

 
 

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 

   

      
             
 

Α) Στον φάκελο της αίτησης πληρωµής περιλαµβάνονται: 

   
       ΝΑΙ ΌΧΙ 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.       
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 5. Αποδεικτικά αύξησης κεφαλαίου προκειµένου να πιστοποιηθεί η ύπαρξη των ιδίων 
κεφαλαίων (καταθετήρια, κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, κεφαλαιοποίηση αδιάθετων 
κερδών, πληρωµή φόρου, δηµοσίευση π.χ. σε ΦΕΚ ή στο τµήµα Εµπορίου της αρµόδιας 
διοικητικής αρχής, προσκόµιση τροποποίησης καταστατικού)       

 6. 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.       

 7. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης       
 8. Άδεια διάθεσης Αποβλήτων ή έγκριση µελέτης, ή απαλλακτικό έγγραφο.       
 9. Άδεια Περιβαλλοντικών όρων ή έγκριση µελέτης, ή απαλλακτικό έγγραφο.        
 10. Βεβαίωση προµηθεύτριας εταιρίας στην οποία να αναφέρεται η δυναµικότητα 

του µηχανολογικού εξοπλισµού και η απόκτηση κυριότητας.       
 

11. Τιµολόγια κατασκευάστριας εταιρίας για τον µηχανολογικό εξοπλισµό. 
      

 12. Αναγραφή σειριακού αριθµού του κάθε µηχανήµατος στα παραστατικά προµήθειας 
µηχανολογικού εξοπλισµού.       

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

 14. Πιστοποιητικό ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής σε περίπτωση επενδύσεων στον τοµέα 
του κρέατος.       

 
15. Προσδιορισµός του ποσού προς καταβολή από την Επιτροπή Παρακολούθησης  

      
 

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

 17. Αν προβλέπεται δανεισµός για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής, θα πρέπει να 
τηρούνται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 9 της ΥΑ.       

             
 

Εχει πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Πράξης: 

 
          

ΝΑΙ ΌΧΙ 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 ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ) 
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

    

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 
ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ  

     

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 
ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

     

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ (Χ) 
(Χ ≤ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ) 

     

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 

(ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ,  

ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ)   

ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ   

ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1           

2           

3           

 ΣΥΝΟΛΟ   0,00 €   0,00 € 
      

 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΤΑΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ (Ψ)    

 

ΑΝ Χ-Ψ ≤ 3% ΤΟΤΕ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΠΟΣΟ Ψ  ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ψ 

 

ΑΝ Χ-Ψ > 3% ΤΟΤΕ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΠΟΣΟ Ζ=Ψ-
(Χ-Ψ)  ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ζ 

 Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 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 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΊΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Η Ευρώπη επενδύει  
στις αγροτικές περιοχές 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 
ΜΕΤΡΟ 123 Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ .∆. 

ΕΡΓΟ:    (ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ) 
 

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 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΤΑΜΕΊΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

Η Ευρώπη επενδύει  
στις αγροτικές περιοχές 

 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 
 

ΜΕΤΡΟ 123 Α 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
        ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 
 
ΕΡΓΟ: (ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ) 

 
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. 

∆ώδεκα χρυσοί αστέρες τοποθετηµένοι σε ίσες αποστάσεις σχηµατίζουν 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. 
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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. 

∆ιαδίκτυο: 
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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Α) Ο∆ΗΓΟΣ 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. 

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 132480/386/10-03-2011/ ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός 
απόφασης 731.  

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.132480/386/10.3.2011 ΚΥΑ 

12 

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 της 3ης προκήρυξης του µέτρου 2.1 του Γ ΄ΚΠΣ 

13 
Επενδύσεις για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η φερεγγυότητα του δικαιούχου 
της ενίσχυσης 

14 
Επενδύσεις για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η βιωσιµότητα του δικαιούχου 
της ενίσχυσης 

15 
Επενδύσεις για τις οποίες δεν αποδεικνύεται η βιωσιµότητα του προτεινόµενου 
σχεδίου 
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16 

Αιτήσεις ενίσχυσης του ίδιου δικαιούχου περισσότερες της µιας που αναφέρονται 
σε ίδιους ή διαφορετικούς τοµείς, οι οποίες υποβάλλονται ταυτόχρονα είτε 
ξεχωριστά είτε στην ίδια µελέτη ή σχεδόν ταυτόχρονα στην αρµόδια αρχή για 
έγκριση και αφορούν µία ή περισσότερες περιοχές. Στις περιπτώσεις αυτές 
ο δικαιούχος πρέπει να επιλέξει εκείνη την οποία κρίνει ως απαραίτητη να 
υλοποιηθεί, ιεραρχώντας τις ανάγκες του, σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται 
στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΚΥΑ 132480/386/10-03-2011/ ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός 
απόφασης 731.  

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 132480/386/10-03-2011/ ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός απόφασης 
731. 

18 

Αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από δικαιούχους που έχουν ενταχθεί 
στο µέτρο 123Α στα πλαίσια παλαιότερης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος εκτός και αν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα µε τη νέα 
πρόσκληση.  

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 υποβάλλονται από φορείς που δεν παρέχουν ασφαλείς 
εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη του 25% του επιλέξιµου κόστους πραγµατοποίησης 
της επένδυσης. 

21 
Αιτήσεις ενίσχυσης που δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιµότητας 
όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 
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Β) CHECK LIST ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

        ΝΑΙ OXI 

1. Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης συµβάλλει:      

  1.1 
στην βελτίωση της αποδοτικότητας του τοµέα µεταποίησης και εµπορίας 
των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων  

    

  1.2 
στην προώθηση της µεταποίησης της γεωργικής παραγωγής για την ενθάρρυνση 
της παραγωγής 

    

  1.3 
στην αξιοποίηση µορφών ανανεώσιµης ενέργειας, εγκατάστασης συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ή εγκαταστάσεις σχετικές µε την εξοικονόµηση υδάτινων 
πόρων.  

    

  1.4 στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας      

  1.5 στην τήρηση των κοινοτικών προτύπων που ισχύουν ανάλογα µε τα προϊόντα      

  1.6 στην διάνοιξη νέων ευκαιριών για την εξεύρεση νέων αγορών για τα γεωργικά προϊόντα      

  1.7 
στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στην µεταποίηση και εµπορία 
των γεωργικών προϊόντων  

    

  1.8 στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος      

  1.9 στη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων     

  1.10 
στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων µέσω 
ανάπτυξης δικτύου µεταποίησης και εµπορίας τους 

    

  1.11 

στην αξιοποίηση 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) µέσω ανάπτυξης δικτύου µεταποίησης και εµπορίας τους. 

    

  1.12 στην εισαγωγή συστηµάτων ποιότητας HACCP & ISO, BRC & IFS, κ.λπ     

  1.13 

στη χρήση συστηµάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασµού (ΕRP), στη διαχείριση 
αποθεµάτων, πακέτων λογιστικής και εµπορικής διαχείρισης, ηλεκτρονικής υποβολής και 
ολοκλήρωσης παραγγελιών, ετικετοποίησης παλετών, κωδικοποίησης προϊόντων, 
ιχνηλασιµότητας και διαχείρισης παραγωγής κ.λ.π. 

    

  1.14 
στην εισαγωγή µεθόδων µεταποίησης χαµηλού κόστους, περιβαλλοντικά φιλικών 
και κοινωνικά αποδεκτών 

    

  1.15 
στην ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος και της δυνατότητας 
προώθησής του στις ξένες αγορές 

    

  1.16 στην προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης      

2. Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης αφορά:     

  2.1 ίδρυση νέας µονάδας      

  2.2 εκσυγχρονισµό µε ή χωρίς επέκταση υφιστάµενης µονάδας      

  2.3 µετεγκατάσταση - εκσυγχρονισµό µε ή χωρίς επέκταση υφιστάµενης µονάδας      

  2.4 συµπλήρωση υφιστάµενης µονάδας     
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  2.5 
επένδυση που το 50% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης αφορά προστασία 
περιβάλλοντος ή προστασία δηµόσιας υγείας. 

    

  2.6 
επένδυση που το 50% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης αφορά βελτίωση υγιεινής και 
προστασία καταναλώτη. 

    

  2.7 µεταποίηση ζωϊκών υποπροϊόντων     

3. 
Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την 
έννοια του Καν.(ΕΚ) 1405/2006 

    

4. 
Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται σε περιφέρειες επιλέξιµες για τον στόχο 
σύγκλισης  

    

5. 
Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται σε περιφέρειες εκτός του στόχου σύγκλισης 
(Στερεά Ελλάδα) 

    

6. 
Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται σε βαµβακοπαραγωγικές περιοχές (Νοµούς) 
της χώρας.  

    

7. Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται σε πυρόπληκτες περιοχές (Νοµούς) της χώρας.      

8. 
Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης αφορά µεταποίηση και εµπορία προϊόντων που περιέχονται 
στο καλάθι της περιοχής υλοποίησής της και για τα οποία υπάρχει ελλειµµατικότητα 
µεταποιητικής υποδοµής σε επίπεδο Περιφέρειας. 

    

9. Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης συµβάλλει:     

  9.1 στη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας σε Ε.Μ.Ε.     

  9.2 στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε Ε.Μ.Ε.     

10. 
Οι συναρµόδιες υπηρεσίες έχουν εκφράσει τις απόψεις τους για την εξεταζόµενη αίτηση 
ενίσχυσης, και αναλυτικότερα έχουν εκφράσει τις εξής απόψεις:  

    

  
Γενική ∆ιευθύνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου θα 
πραγµατοποιηθεί η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης 

    

  θετική άποψη     

  αρνητική άποψη     

  

10.1 

άλλη άποψη (αναφέρατε)     

  Αρµόδια κάθετη ∆ιεύθυνση ΥΠΑΑΤ     

  θετική άποψη     

  αρνητική άποψη     

  

10.2 

άλλη άποψη (αναφέρατε)     

  ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας ΥΠΑΑΤ ή και ΕΦΕΤ     

  θετική άποψη     

  αρνητική άποψη     

  

10.3 

άλλη άποψη (αναφέρατε)     
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11. Ο αιτούµενος  προϋπολογισµός της εξεταζόµενης αίτηση ενίσχυσης είναι      

  11.1 µικρότερος ή ισος των 500.000,00 ευρώ      

  11.2 µεγαλύτερος των 500.000,00 ευρώ      

12. Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης αφορά επενδυτικό σχέδιο του τοµέα:     

  12.1 Τοµέας:     

  12.2 ∆ράση ή δράσεις:     

Σηµειώνονται όσα αφορούν την αίτηση ενίσχυσης που εξετάζεται κάθε φορά. 
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Γ) Ο∆ΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ.  
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

 
Παρέχονται µέχρι είκοσι (20) βαθµοί: 

 

• Είκοσι (20) βαθµοί εάν το έλλειµµα µεταποιητικής υποδοµής είναι µεγαλύτερο ή ίσο 
του 50%, σε επίπεδο Νοµού. 

• ∆έκα 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. 

• ∆έκα (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 µικρότερο 
από το 10% σε επίπεδο Νοµού ή µικρότερο από το 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 ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών ή / και των ∆/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. 

• ∆έκα 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 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. 
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• ∆έκα (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 ∆/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. 

 

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.  

• ∆έκα 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. 

• ∆έκα (10) βαθµοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων 
πιστοποιηµένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιηµένης βιολογικής εκτροφής σε 
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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: Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 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. 

• ∆έκα 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. 

• ∆έκα (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 ∆/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 ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 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  

• ∆έκα 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. 

• ∆έκα (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.  

 
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. 
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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. 

 

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.  

• ∆έκα 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. 

• ∆έκα (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 
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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: 

 

• Είκοσι (20) βαθµοί για τη δηµιουργία άνω των έξι (6) νέων θέσεων απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

• ∆έκα πέντε (15) βαθµοί για τη δηµιουργία περισσότερων των τριών και έως έξι (3-
6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

• ∆έκα (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 σε αντίγραφα οι τέσσερις τελευταίες 
υποβληθείσες Α.Π.∆. στο ΙΚΑ, καθώς και οι θεωρηµένες καταστάσεις προσωπικού από 
την Επιθεώρηση Εργασίας για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Αν τα αποτελέσµατα δεν είναι 
αντιπροσωπευτικά δύναται να υποβληθούν στοιχεία των τελευταίων τριών ετών πριν 
την υποβολή 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 ∆.Ο.Υ. 

και η φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Φορέα, θεωρηµένου για το έτος 
αναφοράς.  
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• 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:  ∆ΥΝΑΜΙΣΜΟΣ 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 ή µεγαλύτερος του 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για 
επενδύσεις στα µικρά νησιά του Αιγαίου.  

• ∆έκα 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. 

• ∆έκα (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 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 στο θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 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). 

• ∆έκα 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. 

• ∆έκα (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.  
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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),   

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 : 
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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 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%. 

• ∆έκα 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%. 

• ∆έκα (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 ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (πρώην ∆ιεύθυνση 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. 
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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. 

• ∆εκαπέντε (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. 

• ∆έκα (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 Ι∆ΙΟΜΟΡΦΙΩΝ 

(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. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ      

∆/ΝΣΗ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ    

ΤΜΗΜΑ:  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ     

         

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Για την υπαγωγή της Αίτησης Ενίσχυσης 

στις διατάξεις του µέτρου 123 Α του ΠΑΑ 2007-2013 

         

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
         

1.1 Αριθµός Φακέλου   

1.2 Αριθµός Πρωτοκόλλου Υποβολής   

1.3 Αριθµός Πρόσκλησης  

         

1.4 Τίτλος αίτησης ενίσχυσης 
  

1.5 Τοποθεσία υλοποίησης  

         

1.6 ∆ικαιούχος  

         

1.7 Πληρότητα φακέλου ΝΑΙ     ΟΧΙ   

          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
  

         

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

          

Ονοµατεπώνυµο 
  

Υπηρεσία 
  

 
 

Αύξων αριθµός αξιολόγησης 
ανά αξιολογητή 

 

         
         

 

 

         

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
         

3.1 Επωνυµία   

         

3.2 ∆ιακριτικός τίτλος 

  

         

3.3  ΑΦΜ / ∆ΟΥ. 

  

         

3.4.  Έδρα επιχείρησης 

  
         

3.5   Νοµική µορφή / διάρκεια / Ηµεροµηνία ίδρυσης 
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3.6. Νόµιµος εκπρόσωπος 

  

         

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο / αριθµός 
µεριδίων 

  
         

3.8 Μετοχική σύνθεση 

         

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ / 
ΑΡΙΘ. ΜΕΤ 

      

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ   

         

3.9 Μέγεθος επιχείρησης του υποψήφιου δικαιούχου 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα στοιχεία της εταιρείας που προσδιορίζουν το µέγεθός της σύµφωνα 
µε τον υποψήφιο δικαιούχο. Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση 
και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που 
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του οικονοµικού έτους.  
         

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Περίοδος 
Αναφοράς 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
(ΕΜΕ) 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περίοδος 
Αναφοράς 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
(ΕΜΕ) 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 

        

        

         

ΕΙΝΑΙ ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΝΑΙ     ΟΧΙ   

3.10 Εκτίµηση φερεγγυότητας δικαιούχου αίτησης ενίσχυσης 

         

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΕΤΑΙΡΩΝ 
Α) Χαρακτηριστικά, εµπειρία µετόχων 

Β) ∆υνατότητα κάλυψης ίδιας συµµετοχής 

Γ) Ύπαρξη εις βάρος του δικαιούχου αποφάσεων καταλογισµού ή απένταξης έργων κατά την προηγούµενη 
προγραµµατική περίοδο λόγω παραβάσεων των όσων ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 σηµεία α ως δ της υπ'αριθµ 
731/11 ΚΥΑ.: 
 
 

∆) Προσκόµιση πιστοποιητικών περί µη πτώχευσης ή µε θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή µη υποβολή 
σχετικών αιτηµάτων από το Πρωτοδικείο.  

 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΑΙ     ΟΧΙ   
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3.11 Υφιστάµενη δραστηριότητα επιχείρησης 

Περιγράφεται αναλυτικά η υπάρχουσα µεταποιητική, εµπορική ή γενικά δραστηριότητα της επιχείρησης, 
η εµπορική δραστηριότητα του δικαιούχου, η κτιριακή και µηχανολογική του υποδοµή, γίνεται αναφορά 
στις εκδοθείσες αδειοδοτήσεις της επιχείρησης, στις περιβαλλοντικές άδειες, στη δυναµικότητα 
επεξεργασίας πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, στην εγκατεστηµένη ισχύ του µηχανολογικού 
εξοπλισµού, και στη δυνατότητα αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 

Αναφέρονται οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας σε Ε.Μ.Ε. καθώς και οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις 
και οι τυχόν επιχορηγήσεις που έχει λάβει η επιχείρηση ως σήµερα. 

3.12 Υφιστάµενη δυναµικότητα της µονάδας  

(Υπολογίζεται σύµφωνα µε τους πίνακες Α4 & Α5 του φακέλου υποψηφιότητας) 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (ΤΟΝΟΙ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (ΤΟΝΟΙ) ΠΡΟΪΟΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

         

           
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  

Συγκρίνεται η δυναµικότητα που αναφέρεται στις αδειοδοτήσεις µε τη δυναµικότητα που υπολογίστηκε 
ανωτέρω  
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3.13. Εκτίµηση βιωσιµότητας υφιστάµενης επιχείρησης 
3.13.1 Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούµενου προϋπολογισµού κάτω των 
500.000 € 

 Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ  

          ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  ΕΤΗ - 3ο -2ο -1ο -3ο -2ο -1ο 

          2008 2009 2010 2008 2009 2010 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α)               

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  (Β)              

  
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η  (Α)- (Β) 
(αποτέλεσµα προ αποσβέσεων & φόρων) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ   0,00 0,00 

 Β. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.    

          ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  ΕΤΗ - 3ο -2ο -1ο -3ο -2ο -1ο 

          2008 2009 2010 2008 2009 2010 

  Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)             

      Μείον  κόστος πωληθέντων             

  ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
Μείον έξοδα ∆-Λ-Σ & 
Ανάπτυξης             

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Πλέον διάφορα έσοδα και κέρδη             

      
Μείον διάφορα έξοδα και 
ζηµιές             

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ  
ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Πλέον: πιστωτικοί τόκοι               
      Μείον χρεωστικοί τόκοι             

  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

 ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 0,00 0,00 

3.13.2 Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούµενου προϋπολογισµού άνω των 500.000 € 

        ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

        2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Μ.Ο. 

1 
Περιθώριο 
Μικτού   
Κέρδους 

Μικτά Κέρδη % 
Πωλήσεις                           

2 
Περιθώριο 
Καθαρού 
Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη % 
Πωλήσεις               

3 
Αποδοτικότητα 
Ιδίων Κεφαλαίων 

Καθαρά Κέρδη % 
Ίδια Κεφάλαια               

4 
Κυκλοφοριακή 
Ρευστότητα 

Κυκλοφ.ενεργητικό 
Βραχ/µες 
Υποχρεώσεις 

              

5 

Ανάπτυξη 
Εργασιών 
τελευταίας 
τριετίας 

(Κ.Ε. t / K.E. t -1) -
1 x 100               
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Ελάχιστες απαιτούµενες τιµές Εκπλήρωση κριτηρίων 

  
Μ.Ο. σύµφωνα µε την υπηρεσία 

Φορείς µε Γ! βιβλία Άλλοι Φορείς µε Γ! βιβλία Άλλοι 

1 0,00 10% 10%   

2 0,00 3% 3%   

3 0,00 10%     

4 0,00 0,4     

5 0,00 θετικός θετικός   

           

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 ΝΑΙ    ΟΧΙ   
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4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
4.1 Περιγραφή αίτησης ενίσχυσης 
         
Περιγράφεται το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο και αναφέρεται ο σκοπός αυτού. 

Γίνεται τεχνική περιγραφή της κατασκευής των τυχόν κτιριακών επεκτάσεων και του µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Αναφέρονται οι αδειοδοτήσεις ή οι τροποποιήσεις των υπαρχόντων, η αιτούµενη δυναµικότητα  

οι νέες θέσεις εργασίας που µπορεί να προκύψουν. 

Γίνεται αναφορά των εισηγήσεων των συναρµοδίων υπηρεσιών   

Σε περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης αφορά προστασία του περιβάλλοντος,  προστασία της δηµόσιας υγείας, ή 
βελτίωση υγιεινής και προστασία καταναλωτή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, να γίνεται αναλυτική αναφορά. 

         
4.2. Επιλεξιµότητα αίτησης ενίσχυσης       
         

 
Α. ΤΟΜΕΑΣ  

  

         

 

Β. ∆ΡΑΣΗ  
/ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Αναφέρεται η δράση ή οι δράσεις. 
(Σηµείωση: σε περίπτωση ένταξης της αίτησης ενίσχυσης σε περισσότερες 
της µιας δράσεις του ίδιου τοµέα, σχολιάστε ποιο είναι το τµήµα της αίτησης 
ενίσχυσης µε τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα σύµφωνα µε το οποίο θα 
γίνει η αξιολόγηση.) 

              

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  
ΝΑΙ     ΟΧΙ   

         
4.3 ∆υναµικότητα αίτησης ενίσχυσης      
         
Α. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Β5- Β6 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α! ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕ
ΣΙΑ 

                  

                  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ        
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Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α! ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ (τόνοι) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                  

                  

         
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ : 
Αναφέρονται λεπτοµερώς οι λόγοι βάσει των οποίων προτείνονται διαφορετικές δυναµικότητες, π.χ.: 
α) διατάξεις Κοινοτικής ή Εθνικής Νοµοθεσίας 
β) ποσότητες παραγοµένων α! υλών (αναφέρεται το επίπεδο: ∆ήµος - Νοµός - Περιφέρεια) 
γ) άλλοι λόγοι. 
Σχόλιο σχετικά µε το ποσοστό αύξησης. 
(Σηµείωση: 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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5. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

         

5.1 Προέλευση ιδίων κεφαλαίων 
         

Αναφέρονται τα έγγραφα µε βάση τα οποία τεκµηριώνεται η ύπαρξη των ιδίων κεφαλαίων  

         

5.2. Προέλευση δανεισµού 
         

Αναφέρονται τα έγγραφα µε βάση τα οποία τεκµηριώνεται η δυνατότητα δανεισµού 

         

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 ΝΑΙ     ΟΧΙ    
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6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

6.1. Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούµενου προϋπολογισµού κάτω των 500.000 € 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ 

  

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α)     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β)     

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η  (Α) - (Β)   
ΣΤΟ 3ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

  

Β. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.  

ΣΤΟ 3ο ΕΤΟΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις)         

    Μείον  κόστος πωληθέντων   

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ         

    Μείον έξοδα ∆-Λ-Σ & Ανάπτυξης   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ         

  Πλέον διάφορα έσοδα και κέρδη     

    
Μείον διάφορα έξοδα και 
ζηµιές     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ         

    Μείον χρεωστικοί τόκοι     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ         

6.2. Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούµενου προϋπολογισµού άνω των 500.000 €  

Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ 

  

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α)   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β)   

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η  (Α) - (Β)  
ΣΤΟ 3ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
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Β. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.  

ΣΤΟ 3ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις)         

    Μείον  κόστος πωληθέντων   

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ         
    Μείον έξοδα ∆-Λ-Σ & Ανάπτυξης   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ         

  Πλέον διάφορα έσοδα και κέρδη     

    
Μείον διάφορα έξοδα και 
ζηµιές     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ         

    Μείον χρεωστικοί τόκοι     

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ         

      

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΝΑΙ   ΌΧΙ   
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Α. 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 και εµπορία προϊόντων που 
προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. 

    

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 132480/386/10-03-2011/ ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός 
απόφασης 731 

    

11. 
Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης εντάσσεται τουλάχιστον σε µία δράση 
του παραρτήµατος Α΄της ΚΥΑ 132480/386/10.3.2011 / ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός 
απόφασης 731 

    

12. 
Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης δεν υποβάλλεται από δικαιούχο που έχει ενταχθεί 
στο µέτρο 123Α στα πλαίσια παλαιότερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
εκτός και αν του δίνεται αυτή η δυνατότητα µε τη νέα πρόσκληση.  

    

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. 
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14. 

Ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλλει αιτήσεις ενίσχυσης περισσότερες της µιας που 
αναφέρονται σε ίδιους ή διαφορετικούς τοµείς, οι οποίες υποβάλλονται ταυτόχρονα είτε 
ξεχωριστά είτε στην ίδια µελέτη ή σχεδόν ταυτόχρονα στην αρµόδια αρχή για έγκριση 
και αφορούν µία ή περισσότερες περιοχές. (Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος 
πρέπει να επιλέξει εκείνη την οποία κρίνει ως απαραίτητη να υλοποιηθεί, ιεραρχώντας 
τις ανάγκες του, σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΚΥΑ 
132480/386/10-03-2011/ ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός απόφασης 731.) 

    

15. 

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 3ης προκήρυξης του µέτρου 2.1 του Γ ΄ΚΠΣ. 

    

16. 

Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης πληροί τις προϋποθέσεις βιωσιµότητας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ΚΥΑ 132480/386/10-03-2011/ ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός απόφασης 731.     

17. 

Ο δικαιούχος της εξεταζόµενης αίτησης ενίσχυσης συµπεριλαµβάνεται 
στους δικαιούχους του προγράµµατος, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, παρ 1, 2, 5 
και 6 της ΚΥΑ 132480/386/10-03-2011/ ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός απόφασης 731. 

    

17.1 Ο δικαιούχος είναι ατοµική επιχείρηση     

17.2 Ο δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:     

  17.2.1 Οµόρρυθµη εταιρία     

  17.2.2 Ετερόρρυθµη εταιρία      

  17.2.3 Ανώνυµη εταιρία     

  17.2.4 Εταιρία περιορισµένης ευθύνης      

  17.2.5 Συνεταιριστική οργάνωση     

  17.2.6 Άλλη (αναφέρατε)     

18. 

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: 

    

  18.1 πολύ µικρές επιχειρήσεις      

  18.2 µικρές επιχειρήσεις      

  18.3 µεσαίες  επιχειρήσεις      

  18.4 
επιχειρήσεις µε προσωπικό λιγότερο των 750 ατόµων ή επιχειρήσεις µε 
κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκ. ευρώ 

    

19. 
Ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις φερεγγυότητας - βιωσιµότητας, σύµφωνα  
µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 132480/386/10-03-2011/ ΦΕΚ 850, τ.Β'/αριθµός απόφασης 
731 

    

20. 
Ο δικαιούχος παρέχει ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας συµµετοχής, 
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του επιλέξιµου κόστους 
πραγµατοποίησης της επένδυσης. 

    

      

Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να πληροί όλα τα ανωτέρω κριτήρια, σε αντίθετη περίπτωση 
απορρίπτεται και δεν συνεχίζεται η αξιολόγησή της. 
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Β. CHECK LIST ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (διαφέρουν ανάλογα µε τον τοµέα) 

 
(Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης ελέγχεται έτσι ώστε να πληροί από τα παρακάτω κριτήρια όσα σχετίζονται µε 
τον αντίστοιχο τοµέα και συµπληρώνονται αντίστοιχα. Στην περίπτωση που ένα κριτήριο δεν λαµβάνεται υπόψη δεν 
συµπληρώνεται το αντίστοιχο τετραγωνίδιο ενώ υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών επιλογών σε κάποια από αυτά ) 

        ΝΑΙ OXI 

1. Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης συµβάλλει:      

  1.1 
στην βελτίωση της αποδοτικότητας του τοµέα µεταποίησης και εµπορίας 
των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων  

    

  1.2 
στην προώθηση της µεταποίησης της γεωργικής παραγωγής για την ενθάρρυνση 
της παραγωγής 

    

  1.3 
στην αξιοποίηση µορφών ανανεώσιµης ενέργειας, εγκατάστασης συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ή εγκαταστάσεις σχετικές µε την εξοικονόµηση υδάτινων 
πόρων.  

    

  1.4 στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας      

  1.5 στην τήρηση των κοινοτικών προτύπων που ισχύουν ανάλογα µε τα προϊόντα      

  1.6 στην διάνοιξη νέων ευκαιριών για την εξεύρεση νέων αγορών για τα γεωργικά προϊόντα      

  1.7 
στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στην µεταποίηση και εµπορία 
των γεωργικών προϊόντων  

    

  1.8 στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος      

  1.9 στη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων     

  1.10 
στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων µέσω 
ανάπτυξης δικτύου µεταποίησης και εµπορίας τους 

    

  1.11 

στην αξιοποίηση 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) µέσω ανάπτυξης δικτύου µεταποίησης και εµπορίας τους. 

    

  1.12 στην εισαγωγή συστηµάτων ποιότητας HACCP & ISO, BRC & IFS, κ.λπ     

  1.13 

στη χρήση συστηµάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασµού (ΕRP), στη διαχείριση 
αποθεµάτων, πακέτων λογιστικής και εµπορικής διαχείρισης, ηλεκτρονικής υποβολής και 
ολοκλήρωσης παραγγελιών, ετικετοποίησης παλετών, κωδικοποίησης προϊόντων, 
ιχνηλασιµότητας και διαχείρισης παραγωγής κ.λ.π. 

    

  1.14 
στην εισαγωγή µεθόδων µεταποίησης χαµηλού κόστους, περιβαλλοντικά φιλικών και 
κοινωνικά αποδεκτών 

    

  1.15 
στην ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος και της δυνατόητας προώθησής 
του στις ξένες αγορές 

    

  1.16 στην προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης      
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2. Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης αφορά:     

  2.1 ίδρυση νέας µονάδας      

  2.2 εκσυγχρονισµό µε ή χωρίς επέκταση υφιστάµενης µονάδας      

  2.3 µετεγκατάσταση - εκσυγχρονισµό µε ή χωρίς επέκταση υφιστάµενης µονάδας      

  2.4 συµπλήρωση υφιστάµενης µονάδας     

  2.5 
επένδυση που το 50% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης αφορά προστασία 
περιβάλλοντος ή προστασία δηµόσιας υγείας. 

    

  2.6 
επένδυση που το 50% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης αφορά βελτίωση υγιεινής και 
προστασία καταναλώτη. 

    

  2.7 µεταποίηση ζωϊκών υποπροϊόντων     

3. 
Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά 
την έννοια του Καν.(ΕΚ) 1405/2006 

    

4. 
Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται σε περιφέρειες επιλέξιµες για τον στόχο 
σύγκλισης  

    

5. 
Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται σε περιφέρειες εκτός του στόχου σύγκλισης 
(Στερεά Ελλάδα) 

    

6. 
Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται σε βαµβακοπαραγωγικές περιοχές (Νοµούς) 
της χώρας.  

    

7. Η επιχείρηση του δικαιούχου δραστηριοποιείται σε πυρόπληκτες περιοχές (Νοµούς) της χώρας.      

8. 
Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης αφορά µεταποίηση και εµπορία προϊόντων που περιέχονται 
στο καλάθι της περιοχής υλοποίησής της και για τα οποία υπάρχει ελλειµµατικότητα 
µεταποιητικής υποδοµής σε επίπεδο Περιφέρειας. 

    

9. Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης συµβάλλει:     

  9.1 στη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας σε Ε.Μ.Ε.     

  9.2 στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε Ε.Μ.Ε.     

10. 
Οι συναρµόδιες υπηρεσίες έχουν εκφράσει τις απόψεις τους για την εξεταζόµενη αίτηση 
ενίσχυσης, και αναλυτικότερα έχουν εκφράσει τις εξής απόψεις:  

    

  
Γενική ∆ιευθύνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου θα 
πραγµατοποιηθεί η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης 

    

  θετική άποψη     

  αρνητική άποψη     

  

10.1 

άλλη άποψη (αναφέρατε)     

  Αρµόδια κάθετη ∆ιεύθυνση ΥΠΑΑΤ     

  θετική άποψη     

  αρνητική άποψη     

  

10.2 

άλλη άποψη (αναφέρατε)     
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  ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας ΥΠΑΑΤ ή και ΕΦΕΤ     

  θετική άποψη     

  αρνητική άποψη     

  

10.3 

άλλη άποψη (αναφέρατε)     

11. Ο αιτούµενος  προϋπολογισµός της εξεταζόµενης αίτηση ενίσχυσης είναι      

  11.1 µικρότερος ή ίσος των 500.000,00 ευρώ      

  11.2 µεγαλύτερος των 500.000,00 ευρώ      

12. Η εξεταζόµενη αίτηση ενίσχυσης αφορά επενδυτικό σχέδιο του τοµέα:     

  12.1 Τοµέας:     

  12.2 ∆ράση ή δράσεις:     
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Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

α) (κριτήρια που αφορούν στη βαθµολόγηση του φακέλου της αίτησης ενίσχυσης)  

ΒΑΘΜΟΙ 
/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α 
Β/ΤΗΣ 

Β 
Β/ΤΗΣ 

Μ.Ο 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Α Β Γ ∆ 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 
µικρότερη του 10% σε επίπεδο Νοµού ή µικρότερη 
του 20% σε επίπεδο Περιφέρειας  

5 5   5 5 

   

2 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας         
  

  
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

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     

   

  

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     
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3 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών           
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

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 

          
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

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 

   

  

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 
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5 
Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή 
/ και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας. 

          
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

1) Στο εξεταζόµενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται 
χρήση ή η παραγωγή ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών των 
µονάδων ή δαπάνες σχετικές µε την εγκατάσταση 
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ή 
εγκαταστάσεις σχετικές µε την εξοικονόµηση 
υδάτινων πόρων, παραγωγή ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας συµπεριλαµβανοµένης και της 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για την κάλυψη των 
αναγκών των µονάδων ή οι  δαπάνες για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής 
ασφάλειας υπολογίζονται σε ποσοστό µεγαλύτερο  
του 25% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού 
της επένδυσης 
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 

          
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

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     

   

  

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     
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7 Αύξηση απασχόλησης           
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

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 (3-6) 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 ∆υναµισµός επιχείρησης           
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

Ο βαθµός συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια 
στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή 
µεγαλύτερος του 40% του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού ή ίσος ή µεγαλύτερος του 35% του 
επιλέξιµου προϋπολογισµού για επενδύσεις στα 
µικρά νησιά του Αιγαίου 

20 20 20 20 20 

   

  

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 

   

  

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 

   

  

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 

          
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  
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 
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10 Ανάπτυξη Εξαγωγών              

  Για υφιστάµενες επιχειρήσεις           
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

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%. 

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 

          
Α 

Β/ΤΗΣ 
Β 

Β/ΤΗΣ 
Μ.Ο 

  

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 

   

  

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 
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β) (συµπληρωµατικά κριτήρια επιλογής πράξεων) 

  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Α Β Γ ∆ Ε 

Α 
Β/ΤΗΣ 

Β 
Β/ΤΗΣ 

Μ.Ο 

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, ∆υτ. Αττική, 
Βοιωτία, ∆ράµα, 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    

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 ΟΜΑ∆Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ………………….. 

 ΝΑΙ    ΟΧΙ   

          

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 ΠΡΟΤΑΣΗ  
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ- 
∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &  

Γ.∆. ΤΜΗΜΑ Β' 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

Στοιχείο κόστους 
σε σηµερινές τιµές 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
((τ.µ.)/ αριθµός 
ορόφων είδος 
κατασκευής) 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(HP ή KW) 

Ευρώ 
% στο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
((τ.µ.)/ αριθµός 

ορόφων 
είδος κατασκευής) 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(HP ή KW) 

Ευρώ 
% στο 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Α1. ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου              

 Α2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις               

  Α2.1. 
Κτιριακές Εγκαταστάσεις Παραγωγικής 
∆ιαδικασίας 

            

  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 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ              

Β.  Επενδυτική δαπάνη που συµβάλλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος (ακολουθεί 
ανάλυση)*    

    
  

    

   Β1. Οικοδοµικές Εργασίες                

   Β2. Μηχανολογικές Εργασίες               

   Β3. Λοιπές Εργασίες               

 Γ.  Επενδυτική δαπάνη που συµβάλλει 
      στη βελτίωση και  παρακολούθηση 
      υγειονοµικών συνθηκών 
      (ακολουθεί ανάλυση)*                                                 
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 ∆.  Γενικά Έξοδα (Αµοιβές συµβούλων µελέτης -  
υλοποίησης σχεδίου, µηχανικών, κλπ.) 

  
    

  
    

 Ε.  Απρόβλεπτα (µέχρι 10% της επιλέξιµης 
      δαπάνης)     

    
  

    

                

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

         
* εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες      
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10. ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

   
Α
/
Α  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΑ 

1 Αναφέρονται αναλυτικά οι µη εγκεκριµένες δαπάνες ανά κατηγορία 
 και αιτιολογούνται 

 

2   
3   
4   
5   
6   

7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   

25   
26   
27   
28   
29   
30   
 ΣΥΝΟΛΟ 0 
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11. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
      

      
Γίνεται σύνοψη των ανωτέρω, αναφέρονται οι διατάξεις του θεσµικού πλαισίου. 
Σε περίπτωση ένταξης, αναφέρεται ο τίτλος της αίτησης ενίσχυσης, η κατηγορία ένταξης, η οµάδα 
κριτηρίων βαθµολόγησης, η βαθµολογία και ο προϋπολογισµός. 
Σε περίπτωση απόρριψης, αναφέρονται οι λόγοι αυτής. 
Επίσης σηµειώνονται τυχόν παρατηρήσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται ότι πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ή να αναφερθεί κάθε φορά.  

      
      

      

12. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

      
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

  
Ευρώ Ποσοστό Ευρώ Ποσοστό 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 0,00 100,00% 0,00 100,00% 

 α.  Ίδια κεφάλαια         

 β.  ∆ανεισµός         

 γ. ∆ηµόσια ∆απάνη         

      
      

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
      
      

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
      
      

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
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13. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

        

Γίνεται σύνοψη των ανωτέρω, αναφέρονται οι διατάξεις του θεσµικού πλαισίου. 
Σε περίπτωση ένταξης, αναφέρεται ο τίτλος της αίτησης ενίσχυσης, η κατηγορία ένταξης, 
η οµάδα κριτηρίων βαθµολόγησης, η βαθµολογία και ο προϋπολογισµός. 
Σε περίπτωση απόρριψης, αναφέρονται οι λόγοι αυτής. 
Επίσης σηµειώνονται τυχόν παρατηρήσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται ότι πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ή να αναφερθεί κάθε φορά.  

        

 14. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
        

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

Ευρώ Ποσοστό Ευρώ Ποσοστό Ευρώ Ποσοστό 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 

 
α.  Ίδια κεφάλαια             

 
β.  ∆ανεισµός             

 
γ. ∆ηµόσια ∆απάνη             

        

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
    

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ     

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ     

  
        

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ      

∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ    

         

                  

ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005 
          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" 

(ΠΑΑ 2007-2013 ) 
ΑΞΟΝΑΣ 1 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΤΡΟ 123Α 

 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
                  
 

       
 

             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

ΤΙΤΛΟΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:      

   

         

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

         

Α/Α  ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ        

         
 

        

         

       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ        
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ         

∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ     
           

 

 

 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

   

          

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:  

   
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:   

          

  

 
ΝΟΜΟΣ:  

   

          

          

  

 
∆ΗΜΟΣ :  

   

          

          

  

 
ΠΕΡΙΟΧΗ: 

   

          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:     

          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
  

          

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ     

          

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΥΠΟΓΡΑΦΗ   

 

 

     

           

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     

          

    
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ       
          
 ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ    
          
 α. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που στοχεύουν στην καλή διαβίωση των ζώων  
          

 ΝΑΙ           
          

 ΟΧΙ          
          
 β. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος  
          

 ΝΑΙ           
          

 ΟΧΙ          
          
 γ. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που στοχεύουν στην προστασία της δηµόσιας υγείας  
          

 ΝΑΙ           
          

 ΟΧΙ          
          
 δ. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, για τις εγκαταστάσεις του, σύµφωνα µε τις διατάξεις  
 του Π.∆. 56/95        
          

 ΝΑΙ           
          

 ΟΧΙ          
          
 ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ         
          
 
 
 
   
          
          
2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ     
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΝΟΜΟΥ  
       
α. Σύγχρονη υποδοµή       

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 
ΦΟΡΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝ(*) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  2008 2009 2010 

              

              

              

              

              

              

              

ΣΥΝΟΛΟ           
       
β. Μη σύγχρονη 
υποδοµή       

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 
ΦΟΡΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  2008 2009 2010 

              

              

              

              

              

              

              

ΣΥΝΟΛΟ           
       
γ. Εκσυγχρονισθείσα υποδοµή      

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 
ΦΟΡΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝ  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  2008 2009 2010 

              

              

              

              

              

              

              

ΣΥΝΟΛΟ           
       
(*) Το προϊόν αναφέρεται στο κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά ανάλογα µε το είδος του 
επενδυτικού σχεδίου  
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  
       
α. Σύγχρονη υποδοµή       

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 

Ο ΦΟΡΕΑΣ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΤΡΙΕΤΙΑ 

ΦΟΡΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝ (  ) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  2008 2009 2010 

              

              

              

              

              

ΣΥΝΟΛΟ           
       
β. Μη σύγχρονη 
υποδοµή       

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ Ο 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΤΡΙΕΤΙΑ 

ΦΟΡΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  2008 2009 2010 

              

              

              

              

              

              

ΣΥΝΟΛΟ           
       
γ. Εκσυγχρονισθείσα υποδοµή      

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 

Ο ΦΟΡΕΑΣ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΤΡΙΕΤΙΑ 

ΦΟΡΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝ  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  2008 2009 2010 

              

              

              

              

              

              

ΣΥΝΟΛΟ           
       
(*) Το προϊόν αναφέρεται στο κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά ανάλογα µε το είδος του 
επενδυτικού σχεδίου  
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5. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ       

Α)ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ:          

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ   ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝ 
ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  

            
            
            

            
 Αναφέρατε τα είδη & τους τύπους των µηχανηµάτων στα οποία  οφείλεται η υφιστάµενη 

δυναµικότητα και ο βαθµός απασχόλησης των.  

 

          

Β) ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ:        

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ   ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝ 
ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  

                  
                  
                  
                  
          
Από ποια  αιτούµενα είδη  µηχανηµάτων ή εγκαταστάσεων  εξαρτάται η αιτούµενη 
δυναµικότητα:  
(σχολιάστε -δικαιολογείστε)        

 

Γ)ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ      :        

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ   ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝ 
ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  

                  
                  
                  

                  
          
Αιτιολόγηση της προτεινοµένης δυναµικότητας:      
Αναφέρονται λεπτοµερώς οι  λόγοι  βάσει των οποίων προτείνονται διαφορετικές 
δυναµικότητες π.χ.  

α) 
διατάξεις Κοινοτικής ή 
Εθνικής Νοµοθεσίας      

β) 
ποσότητες παραγοµένων α! υλών(αναφέρεται το επίπεδο 
:∆ήµος-Νοµός-Περιφέρεια)   

γ) 
άλλοι 
λόγοι         
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6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Μόνο για τον τοµέα του ΚΡΕΑΤΟΣ)  
    

1. Εκτίµηση κόστους, κατά την υποβολή του φακέλλου,  που συµβάλλει στην καλή 
διαβίωση των ζώων  
    

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

        

        

        

        

        

        
    
    

2. Εκτίµηση κόστους , κατά την υποβολή του φακέλου,  που συµβάλλει στην προστασία 
του περιβάλλοντος (rendering κλπ)  
    

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

        

        

        

        

        

        

    
    
3. Εκτίµηση κόστους, κατά την υποβολή του φακέλου, που συµβάλλει στην προστασία 
της δηµόσιας υγείας (ιχνηλασιµότητα, κλπ) 
    
    

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
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7. ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ          

    ΝΑΙ   ΟΧΙ      

Ι∆ΡΥΣΗ  
           

           

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  
           

           

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  
          

           

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ            
           
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ       
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ           
Ή ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ          
           
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ       
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ           
           
8. ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ Η ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ    
           

ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο  
Α/Α ΠΡΟΙΟΝ  

ΤΟΠΙΚΟ  ΝΟΜΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΧΩΡΑΣ  
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                      

                      

                      

                      

                      
           
           
9. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ      
           

 

           
O 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
           

ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005   

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
  

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"   

(ΠΑΑ 2007-2013 )   

ΑΞΟΝΑΣ 1   

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

ΜΕΤΡΟ 123Α   

 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   
                    
                    
 
       

 
               

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

    

ΤΙΤΛΟΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:        

     

           

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:     

           

Α/Α  ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ          
 
          

          

        

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ      
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ       
          

 

 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

   

          

 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:  

   
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:   

          

  

 
ΝΟΜΟΣ:  

   

 
  

       

  

 
∆ΗΜΟΣ :  

   

 
  

       

  

 
ΠΕΡΙΟΧΗ: 

   

          
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    

     
     

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

     
     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
  

          

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ     

          

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΥΠΟΓΡΑΦΗ   

 

     

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ    
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ    
          
1.1.  ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

          

 

α. Εµπειρία Μετόχων ή στελεχών σε τοµείς 
σχετικούς µε την προτεινόµενη επένδυση 

 
Έλλειψη 

 

 
Μικρή 

 

 
Επαρκής 

 

 
Μεγάλη 

 

  

∆ικαιολογήσατε: 

          

 

β. Συναλλακτικές σχέσεις του δικαιούχου µε 
τους παραγωγούς της  περιοχή σας 

 
Έλλειψη 

 

 
Μικρή 

 

 
Επαρκής 

 

 
Μεγάλη 

 

  

∆ικαιολογήσατε: 

          
1.2.  ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ   

          

 

α. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 
που στοχεύουν στη προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 

 
ΝΑΙ 

 

 
ΌΧΙ 

  
          

 

β. Ο δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 
για την παροχή βεβαιώσεων -
πιστοποιητικών που αφορούν επιδοτήσεις 
γεωργικών προϊόντων. 

 

 
ΝΑΙ 

 

 
ΌΧΙ 

  
 Μόνο αν υπάρχουν επιβεβαιωµένες παραβάσεις την τελευταία 5τια  αναφέρετε συνοπτικά 
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2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

(την τελευταία πενταετία) 

         

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ 2006 2007 2008 2009 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ      

(αναφέρονται οι φορείς που εµπορεύονται ή µεταποιούν άνω του 5% της πρώτης ύλης για κάθε προϊόν 
που αφορά την επένδυση) 

α) ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ       
         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ    
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝ            
(Α' 
ΥΛΗ) 

ΚΙΛΑ/ΩΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΙΛΑ/ΩΡΑ ΕΤΗΣΙΑ 2008 2009 2010 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
         
         
β) ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     

     Αναφέρεται το επίπεδο ……………………………………………    
                (π.χ. ∆ήµος ή ∆ήµοι – Εκτός Νοµού κλπ.)    
         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ    
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝ            
(Α' 
ΥΛΗ) 

ΚΙΛΑ/ΩΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΙΛΑ/ΩΡΑ ΕΤΗΣΙΑ 2008 2009 2010 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
         
Σηµείωση:    
1. 

Στην περίπτωση µικρών οµοειδών επιχειρήσεων στο επίπεδο του Νοµού, όπως 
ελαιοτριβεία, συµπληρώνεται ο Πίνακας 3Α για το σύνολο των µονάδων, ενώ 
στον Πίνακα 3Β αναφέρονται οι φορείς µε τα στοιχεία τους στην περιοχή της επένδυσης 
που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτήν (∆ήµος ή όµοροι ∆ήµοι κλπ).  

         
2. Στην περίπτωση που η πρώτη ύλη προέρχεται και από περιοχές εκτός των ορίων 

του Νοµού συµπληρώνεται ο Πίνακας 3Β για τους φορείς και τις ποσότητες που 
"εισάγονται"  
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ Α' ΥΛΗΣ       

        

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ  

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ 
Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 
                
                
                
                
                
        
5. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Α' ΥΛΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ;  

 
(να αναφερθεί ο αριθµός των συµβάσεων, ο χρόνος ισχύος,  η ποσότητα και οι 
τιµές )  

        
  

        

6. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

        

  

        
7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ     
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8. ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ       

    ΝΑΙ  ΌΧΙ  

 Ίδρυση       

 Επέκταση       

 Εκσυγχρονισµός       

 Μετεγκατάσταση       

 
Επενδύσεις που συµβάλλουν 
στην προστασία της ∆ηµόσιας 
Υγείας και του Καταναλωτή 

 

 

 

 

 

 
Επενδύσεις που συµβάλλουν 
στην προστασία του 
Περιβάλλοντος 

 
 

 
 

 

        
9. ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ Η ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ     
    (έτοιµα προϊόντα)    

ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ  
ΤΟΠΙΚΟ  ΝΟΜΟΥ ΠΕΡ/ΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

                
                
                
                
                

                
        

        
10. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ     

        

  
        

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ      

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  …………………………    

∆/ΝΣΗ  …………………………      

         

ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" 

(ΠΑΑ 2007-2013 ) 
ΑΞΟΝΑΣ 1 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΤΡΟ 123Α 

 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
                  
 
       

 
             

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  

         

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:      

   

         

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

         

Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ        
 

        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ          
∆/ΝΣΗ  …………………………        
           

 

 

 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

   

          

          

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:  

   

          
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:   

          

  

 
ΝΟΜΟΣ:  

   

          

          

  

 
∆ΗΜΟΣ :  

   

          

          

  

 
ΠΕΡΙΟΧΗ: 

   

          

          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:     

          

          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
  

          

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ     

          

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΥΠΟΓΡΑΦΗ   

 

 

     

           

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    
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1. ΕΙ∆ΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ         

1.1 Ίδρυση             

            

1.2 Επέκταση            

            

1.3 Εκσυγχρονισµός            

            

1.4 Μετεγκατάσταση            

            

      

1.5 

Επένδυση που συµβάλλει στην προστασία της 
∆ηµόσιας Υγείας του Καταναλωτή και της καλής 
διαβίωσης των Ζώων           

       

1.6 
Επένδυση που συµβάλλει στην προστασία του 
Περιβάλλοντος          

            
2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ        
            

2.1 ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ         

            

2.2 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ         

            

2.3 ΝΕΕΣ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ          

            

2.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ         

            

2.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ          

            

2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ        

 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ           

            

2.7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ή ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ        

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ή ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ή ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

     
   

2.8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ή ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ        

 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
     

  

            

2.9 
ΧΡΗΣΗ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
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2.Α. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ        
             

 Η επένδυση στο σύνολό της είναι σύµφωνη µε τις Κοινοτικές ∆ιατάξεις     

  ΝΑΙ    ΌΧΙ         

             

               
             

 ∆ικαιολογήσατε           

  

  

  
    

             

2.Β. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ        
             

 Η επένδυση στο σύνολό της είναι σύµφωνη µε τις Εθνικές ∆ιατάξεις      

  ΝΑΙ    ΌΧΙ         

             

               
             

 ∆ικαιολογήσατε           

  

    

             

2.Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΑ     
             

 Τηρούνται οι περιορισµοί και οι απαγορεύσεις των ΚΟΑ των προϊόντων σε κάθε περίπτωση   

             

  ΝΑΙ    ΌΧΙ         

             

               
             

 ∆ικαιολογήσατε           

  

    

             

2.∆. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΑ  
             

 
Η πράξη έχει ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή της στα πλαίσια των ΚΟΑ των προϊόντων µε βάση τα κριτήρια διαχωρισµού και τις 
εξαιρέσεις κατά τα προβλεπόµενα στο ΠΑΑ 

  ΝΑΙ    ΌΧΙ         

             

               
             

 ∆ικαιολογήσατε           
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3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ (της  τελευταίας τριετίας) 
3.α ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   

      

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ 2008 2009 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
      
3.β ΣΕ  ΟΜΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (που ανήκουν σε άλλη ∆ιοικητική Περιφέρεια)     

      

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ 2008 2009 2010 ΝΟΜΟΣ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
      
Σηµείωση: Ο Πίνακας αυτός συµπληρώνεται µόνο όταν η επένδυση στηρίζεται λόγω γεωγραφικής 

 θέσης κυρίως στην παραγωγή όµορων νοµών που δεν ανήκουν στην ίδια διοικητική περιφέρεια 
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4 . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ     

(αναφέρονται οι φορείς που εµπορεύονται ή µεταποιούν άνω του 5% της πρώτης ύλης για κάθε προϊόν 
που αφορά την επένδυση) 

α) ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ    
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝ            
(Α' ΥΛΗ) 

ΚΙΛΑ/ΩΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΙΛΑ/ΩΡΑ ΕΤΗΣΙΑ 2008 2009 2010 

    (*)   (*)         

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
         
         
β) ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

     Αναφέρονται οι ίδιοι Νοµοί όπως στο 3.β       
         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΕ 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ    
ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝ            
(Α' ΥΛΗ) 

ΚΙΛΑ/ΩΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΙΛΑ/ΩΡΑ ΕΤΗΣΙΑ 2008 2009 2010 

    (*)   (*)         
                  
                  
                  
                  
                  

                  
         
Σηµείωση(*): συµπληρώνεται  ανάλογα µε το είδος της επένδυσης 

   



Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 

 

 169 

 

5. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ       

Α)ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ:          

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝ 
ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  

                  
                  

                  
  Αναφέρατε τα είδη & τους τύπους των  µηχανηµάτων στα οποία  οφείλεται η υφιστάµενη δυναµικότητα και ο 

βαθµός απασχόλησης των.  
  

          

Β) ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ        

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝ 
ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  

                  
                  
                  
          
Από ποια αιτούµενα είδη µηχανηµάτων ή εγκαταστάσεων εξαρτάται η αιτούµενη δυναµικότητα:  
(σχολιάστε -δικαιολογείστε)        
  

          

Γ)ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ:        

ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΥΛΩΝ   ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

    ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  ΩΡΙΑΙΑ  ΕΤΗΣΙΑ  
                  
                  

                  
          
Αιτιολόγηση της προτεινοµένης δυναµικότητας:      
Αναφέρονται λεπτοµερώς οι λόγοι βάσει των οποίων προτείνονται διαφορετικές δυναµικότητες π.χ.  

α) διατάξεις Κοινοτικής ή Εθνικής Νοµοθεσίας      
β) ποσότητες παραγοµένων α! υλών(αναφέρεται το επίπεδο :∆ήµος-Νοµός-Περιφέρεια)   
γ) άλλοι λόγοι         
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6. ∆απάνες της Αίτησης Ενίσχυσης που συµβάλλουν στην προστασία   

της ∆ηµόσιας Υγείας  του Καταναλωτή και της καλής διαβίωσης των Ζώων 
     

  Κατά τον δικαιούχο Από την ∆ιεύθυνση 

  Εγκαταστάσεις - Εξοπλισµός Κόστος Εγκαταστάσεις- Εξοπλισµός Κόστος 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
     
     
7.∆απάνες της Αίτησης Ενίσχυσης που συµβάλλουν στην βελτίωση   

 και παρακολούθηση της ποιότητας   
     

  Κατά τον δικαιούχο Από την ∆ιεύθυνση 

  Εγκαταστάσεις - Εξοπλισµός Ποσό Εξοπλισµός Ποσό 
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8. ΟΓΚΟΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ 2008 2009 2010 ΝΟΜΟΣ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
      

9. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ  ως ΠΟΠ-ΠΓΕ κλπ  
  

Α/Α 
Πρώτη Ύλη Τελικά Προϊόντα 

  Είδος 
Συνολική 
ποσότητα 

Είδος 
Συνολική 
ποσότητα 

Χαρακτηρισµός 
Προϊόντος  

            
            
            
            
            
            
            

            
      
      
10.  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ως ΝΕΑ ή ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ή  

 
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ως ΝΕΑ ή ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ή ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

  

Α/Α 
Πρώτη Υλη Τελικά Προϊόντα 

  Είδος 
Συνολική 
ποσότητα 

Είδος 
Συνολική 
ποσότητα 

Χαρακτηρισµός 
Προϊόντος/ 
∆ιαδικασίας 
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11.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   

 
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΚΑΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Στοιχείο κόστους σε σηµερινές τιµές 
Ευρώ % στο ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ % στο ΣΥΝΟΛΟ 

Α1. Αγορά Οικοπέδου         

Α2. ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου         

Α3. Κτιριακές Εγκαταστάσεις         

Α3.1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Παραγωγικής 
∆ιαδικασίας         

Α3.2. Αποθήκευσης         

Α3.3 Φύλαξης         

Α4. Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός Εξοπλισµός         

Α4.1. Μεταποίησης & Συσκευασίας         

Α4.2. Κατάψυξης - ψύξης         

Α4.3. Λοιπές Εγκαταστάσεις         

Α5. Κόστος Μεταφοράς & Μετεγκατάστασης 
Εξοπλισµού ή Εγκαταστάσεων         

Α6. Μεταφορικά Μέσα         

Α6.1. Εσωτερικής Μεταφοράς         

Α6.2. Εξωτερικής Μεταφοράς         

Α7. Εξοπλισµός Γραφείων ή Χώρων Προσωπικού         

Α8. Εξοπλισµός Υπηρεσιών         

Α9. Εξοπλισµός Συγκοµιδής         

Α10. Λοιπός Εξοπλισµός         

Α11. 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         
Επενδυτική δαπάνη που συµβάλλει στη 
βελτίωση και παρακολούθηση υγειονοµικών 
συνθηκών (ακολουθεί ανάλυση)* (Γ)         

          
Γενικά Έξοδα (Αµοιβές συµβούλων µελέτης-
υλοποίησης σχεδίου, µηχανικών,Αγορά 
Τεχνολογίας, κλπ) (∆)         

          

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

          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
(Α+Β+Γ+∆+Ε)         

* εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες    
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12. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  
    

Α/Α  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΑ 
      

1     

2   

3     

4   

5     

6   

7     

8   

9     

10   

11     

12   

13     

14   

15     

16   

17     

18   

19     

20   

21     

22   

23     

24   

25     
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13. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
      
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
   

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 



Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 

 

 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
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Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα κατατίθενται σε τέσσερα ή πέντε αντίγραφα ανάλογα µε τον τοµέα 
που αφορούν, στις εξής υπηρεσίες: 
 
∆ΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων 
Τµήµα ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. Το πρωτόκολλο κατάθεσης στην υπηρεσία αυτή είναι το µόνο που 
λαµβάνεται υπόψη για την εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας. Η ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού, µε ευθύνη της, αν κρίνεται σκόπιµο θα ζητήσει γνωµοδότηση από τη 
∆ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, την ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής (ή άλλη υπηρεσία) του ΥπΑΑΤ για 
σχετικές επενδύσεις. 
∆ιεύθυνση: Αχαρνών 5, Β’ όροφος, Αθήνα. 
 
 
ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στην αρµόδια κάθετη ή οριζόντια καθ’ύλην Υπηρεσία 
του Υπουργείου και ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στη ∆/νση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 
όταν η αίτηση ενίσχυσης αφορά επενδύσεις στους τοµείς κρέατος, γάλακτος, 
αυγών – πουλερικών, ως εξής: 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΚΡΕΑΣ ∆/νση Ζωϊκής Παραγωγής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής  
∆ιεύθυνση: 
Βερανζέρου 46, Αθήνα 

∆/νση Κτηνιατρικής 
∆ηµόσιας Υγείας  
∆ιεύθυνση: 
Καπνοκοπτηρίου 6  

ΓΑΛΑ 
(Τυροκοµεία, 

Γαλακτοκοµικά) 

∆/νση Ζωϊκής Παραγωγής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής  
∆ιεύθυνση: 
Βερανζέρου 46, Αθήνα  

∆/νση Κτηνιατρικής 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιεύθυνση: 
Καπνοκοπτηρίου 6 
Η ∆ιεύθυνση 
Κτηνιατρικής µε ευθύνη 
της, αν το κρίνει σκόπιµο 
θα ζητήσει γνωµοδότηση 
από τον ΕΦΕΤ για τις 
επενδύσεις γάλακτος 
µετά την παστερίωση 
λόγω αρµοδιότητας.  

ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ∆/νση Ζωϊκής Παραγωγής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής  
∆ιεύθυνση: 
Βερανζέρου 46, Αθήνα  

∆/νση Κτηνιατρικής 
∆ηµόσιας Υγείας  
∆ιεύθυνση: 
Καπνοκοπτηρίου 6  

∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
(Μέλι, Σαλιγκάρια) 

∆/νση Ζωϊκής Παραγωγής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής  
∆ιεύθυνση: 
Βερανζέρου 46, Αθήνα 

 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ∆/νση Εισροών Ζωϊκής 
Παραγωγής  
∆ιεύθυνση: 
Βερανζέρου 46, Αθήνα  

 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
(Σιτηρά, Ρύζι, Αποθήκες 

SILO) 

∆/νση Παραγωγής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας  
∆ιεύθυνση: 
Μενάνδρου 22, Αθήνα  
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ΕΛΑΙΟΥΧΑ 
Ελαιόλαδο 

(Ελαιοτριβεία και 
Τυποποιητήρια Ελαιολάδου ) 

∆/νση Παραγωγής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων 
∆ενδροκηπευτικής  
∆ιεύθυνση: 
Αχαρνών 2  

 

ΆΛΛΑ ΕΛΑΙΑ 
(Σπορελαιουργία ) 

∆/νση Παραγωγής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας  
∆ιεύθυνση : Μενάνδρου 22  

 

ΟΙΝΟΣ ∆/νση Μεταποίησης 
Τυποποίησης & Ποιοτικού 
Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής 
Παραγωγής  
∆ιεύθυνση: Αχαρνών 2  

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 

∆/νση Μεταποίησης 
Τυποποίησης & Ποιοτικού 
Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής 
Παραγωγής  
∆ιεύθυνση: Αχαρνών 2 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΩΝ 

∆/νση Εισροών Φυτικής 
Παραγωγής  
∆ιεύθυνση : Καπνοκοπτηρίου 6 

 

ΑΝΘΗ ∆/νση Εισροών Φυτικής 
Παραγωγής  
∆ιεύθυνση : Καπνοκοπτηρίου 6  

 

ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

∆/νση Εισροών Φυτικής 
Παραγωγής  
∆ιεύθυνση : Καπνοκοπτηρίου 6 

 

 

ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στη Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, ως ακολούθως η οποία θα ενεργήσει προκειµένου 
ο φάκελος να αξιολογηθεί από υπηρεσία αρµοδιότητάς της µε ευθύνη της, 
ενηµερώνοντας παράλληλα τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γ.∆. Τµήµα Β’, και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ 2 της ΚΥΑ 132480/386/10-03-
2011/αριθµ. Αποφ. 731/11 (ΦΕΚ 850/16-05-2011/τ.Β’), τα µέλη των Επιτροπών 
Παρακολούθησης δεν µπορούν να συµµετέχουν στην αξιολόγηση των επενδύσεων. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

∆ηµοκρατίας 1 
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

    

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής 

Λ.Συγγρού 15-17 
11741 ΑΘΗΝΑ 
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ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής 

Καραντώνη 2 
81 100Μυτιλήνη 

   

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  

Ζαϊµη 21 
26100 Πάτρα 

    

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής 

Αγροτικής Οικονοµίας 

∆ιοικητήριο 
50 100 ΚΟΖΑΝΗ 

    

ΗΠΕΙΡΟΥ 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής 

Αγροτικής Οικονοµίας 

∆ιοικητήριο 
45100 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

    

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής 

Αγροτικής Οικονοµίας 

Φαρσάλων 148 
41 335 ΛΑΡΙΣΑ 

    

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

8η Παρ. Ι. Θεοτόκη 63 
49 100 Κέρκυρα 

    

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Αιγαίου 15 και Σολωµού 
55 134 Καλαµαριά 

Θεσσαλονίκη 

    

ΚΡΗΤΗΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Έβανς 60 
71 201 Ηράκλειο 

    

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Γ.Μαύρου 2 (Κτίριο ΖΕΦΥΡΟΣ) 85100 
ΡΟ∆ΟΣ 

    



Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων 

 

 179 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτική Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής 

∆εληγιάννη 9 
22 100 Τρίπολη 

    

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Υψηλάντη 1 
35 100 Λαµία 

 

 


