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2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014 – 2020»
Υποµέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων»
∆ράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν
εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό
προϊόν).
Ο ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1.

Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297) και άλλες
διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 66, παρ. 1.
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2.

Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014- 2020», όπως τροποποιήθηκε µε την 3417/22-12-2016/4222’ τ.Β’ όµοια ΥΑ και ισχύει.

3.

Την υπ’αριθ. 1064/19-04-2016 Υπουργική Απόφαση «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥ∆ ΠΑΑ)
στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) Πράξεων ΠΑΑ».

4.

Την υπ’αριθµ. 74/5074/17-01-2017 (ΦΕΚ 99 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί πλαισίου
λειτουργίας του Υποµέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν» του Προγράµµατος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

5.

Την υπ’αριθ. 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ Β’1190) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός των
λεπτοµερειών εφαρµογής του Υποµέτρου 4.2 « Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία
και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της
Ελλάδας περιόδου 2014-2020/ (Α∆Α: 6ΖΠΡ4653ΠΓ-∆4Γ).

6.

Το Π.∆.. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α’) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων» και ιδιαίτερα το άρθρο 27 παρ.2 αυτού.
7.

Την υπ’αριθ 1376/13948/07-02-2017 «Μεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή
Υπουργού στους: Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης,
Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων» (ΦΕΚ 395/Β) όπως ισχύει κάθε φορά.

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 2013, περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει (Ε.Ε. L 347/20-12-2013).

2.

Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

3.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ)

2

ΑΔΑ: ΩΛ044653ΠΓ-ΕΞ1

αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συµβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
4.

Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο
πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
637/2008 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

5.

Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συµπλήρωση του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και
ανάκτησης πληρωµών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρµόζονται στις άµεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014).

6.

Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συµπλήρωση του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση µεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L
227/31.07.2014).

7.

Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά µε τη
θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.07.2014).

8.

Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, τα µέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).

9.

Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την
έγκριση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

10.

Τον Κανονισµό Ε.Ε. 702/2014 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τοµείς
της γεωργίας και δασοκοµίας και σε αγροτικές περιοχές συµβιβάσιµων µε την εσωτερική αγορά
κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ L 193 της 1.7.2014, σ.1 έως 75).

11.

Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.

Γ.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει της παρούσας πρόσκλησης συµβιβάζονται µε την
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης,
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εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.)
702/2014. Αντίστοιχα οι ενισχύσεις που χορηγούνται µε τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis)
πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισµού αυτού.

Την 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών

Δ.

Ενισχύσεων, « Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων».
Την

Ε.

48087/ΕΥΚΕ5479/26–04–2017 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών

Ενισχύσεων «Περιγραφή Διαδικασιών, Ροών εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 20142020».
ΣΤ.

Την µε αριθ. πρωτ. 1338/68195 /23.06.2017 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

την υποβολή αιτήσεων στήριξης

στο πρόγραµµα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014 –

2020» για τη δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό
προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη
γεωργικό προϊόν)» όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. πρωτ. 1521/76105 /12.07.2017 όµοια απόφαση
και ισχύει.
Ζ. Το υπ’αριθµ. Κ.Μ.Κ.Ε. 00242 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/ 10-07-2017 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας

Κρατικών Ενισχύσεων.
Η. Την 63527/ΕΥΚΕ 5730/07-06-2017 σύµφωνη γνώµη της ΕΥΚΕ
Θ. Την 1836/16-06-2017 σύµφωνη γνώµη της Ε.Υ.∆. Π.Α.Α.
Ι. Το µε αριθ. πρωτ. ARES (2017) 3934796/07.08.2017 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΙΑ. Την αριθ. 2220/108492/16-10-2017 «1η τροποποίηση της αριθ. 593/37447/31-03-2017
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός των λεπτοµερειών εφαρµογής του υποµέτρου 4.2
«Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία και ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ
2014-2020» (ΦΕΚ Β’ 6638)

ΚΑΛΕΙ
Τους δυνητικούς δικαιούχους του υποµέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση,
εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 που είναι πολύ µικρές, µικρές,
µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και επιθυµούν να
υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εµπορία ή και
ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) ( µη γεωργικό προϊόν)».
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προκηρυσσόµενο Υποµέτρο / ∆ράση
Υποµέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων»
∆ράση

4.2.2:

«Μεταποίηση,

εµπορία

ή

και

ανάπτυξη

µε

τελικό

προϊόν

εκτός

του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν).
α)

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους

επιλέξιµους κλάδους.
αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
ββ) Ζυθοποιία.
γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά
προϊόντα).
δδ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
εε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοινικής
προέλευσης.
ζζ) Μονάδες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων
κοσµετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από µαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
ηη) Μονάδες παραγωγής εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
θθ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής.
ιι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών
διατροφής.
ιαια) Παραγωγή Βάµβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
ιβιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.
β)

Στο πλαίσιο της ∆ράσης είναι επιλέξιµες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και

εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης
µονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις µονάδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις / εξαιρέσεις:
αα)

Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιµο/ους κλάδο/ους, όπως αναφέρονται

ανωτέρω.
ββ)

Οι ορισµοί των υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών

διατροφής κ.λ.π. θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τη σχετική νοµοθεσία. Επιπλέον, οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένες / εγκεκριµένες σύµφωνα µε την 340668/26-112008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422 / Β’)
γγ)

Οι µετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις µονάδων συνοδεύονται απαραίτητα

και από εκσυγχρονισµό αυτών.
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Ως εκσυγχρονισµός µονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συµπλήρωση
µηχανολογικού εξοπλισµού όπως η επέκταση δυναµικότητας (εφόσον καλύπτεται από
τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών µονάδων.
γ)

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που αιτούνται στήριξη για τη µεταποίηση προϊόντος του

παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικού προϊόντος) σε
προϊόν εκτός παραρτήµατος Ι της Συνθήκης (µη γεωργικό προϊόν), στο πλαίσιο των ανωτέρω
δράσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να
αξιοποιούν το παραγόµενο προϊόν αυτό ως ενδιάµεσο προϊόν που θα το µεταποιούν περαιτέρω, µε
αποτέλεσµα να λαµβάνουν τελικό προϊόν εκτός Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για την
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δράση υλοποιείται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.),
η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων µέσω της ιστοσελίδας
www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν υποχρεωτικά
το σύνολο των αιτηµάτων τους για όλα τα στάδια της δράσης.
Στόχοι της δράσης
Στόχοι της δράσης, µεταξύ άλλων, είναι:
α) η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο
ελκυστικά στον καταναλωτή,
β) η ενσωµάτωση διαδικασιών καινοτοµίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών
φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής,
γ) η διατήρηση και δηµιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής
Γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής
Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι η Ελληνική Επικράτεια.
Πεδίο εφαρµογής
Η δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση /
εµπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν.
Πιστώσεις – Χρηµατοδότηση
Η δηµόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000€ (τριάντα
εκατοµµύρια ευρώ) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Είδος παρεχόµενων ενισχύσεων
Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί µε χρηµατοδοτικά
εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του
άρθρου 45 του Καν (ΕΕ) 1305/ 2013.
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Σχετικά µε τη σώρευση της ενίσχυσης που αφορά στα έργα της παρούσας Πρόσκλησης ισχύουν
τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό ΕΕ 702/2014 (Άρθρο 8).
Οι ενισχύσεις των έργων της ∆ράσης µπορούν να σωρευθούν µε οποιεσδήποτε άλλες κρατικές
ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω µέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιµες επιλέξιµες δαπάνες.
Επιλέξιµες δαπάνες οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, είναι δυνατόν
να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του
υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρµόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ
702/2014.
Οι κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται δυνάµει του Κανονισµού Ε.Ε. 702/2014 δεν
επιτρέπεται να σωρεύονται µε ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 81 παράγραφος 2 και 82 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 σε σχέση µε τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή είναι
δυνατόν να οδηγήσει σε ένταση ενίσχυσης ή ύψος ενίσχυσης που υπερβαίνει αυτές που ορίζονται
στον κανονισµό 702/2014.
Επιλέξιµες δαπάνες
α)

Οι επιλέξιµες δαπάνες της δράσης 4.2.2 αφορούν τις εξής κατηγορίες:
αα) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδοµών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης

περιουσίας. ∆ύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη η δαπάνη για την αγορά γης µε την προϋπόθεση ότι αυτή
έχει πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και δεν υπερβαίνει το 10% του
συνολικού κόστους της επένδυσης.
ββ) ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες
της µονάδας.
γγ) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του
εξοπλισµού εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία της µονάδας. Ο εξοπλισµός
παραγωγής

ενέργειας

από

ανανεώσιµες

πηγές

για

τις

ανάγκες

της

επιχείρησης,

εξοικονόµησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόµησης ενέργειας, δεν
ενισχύεται ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
∆απάνες για τη σύνδεση µε δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας,
γεωθερµίας ενισχύονται εφόσον πραγµατοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου. Οι
δαπάνες που συνδέονται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εµπίπτουν στους περιορισµούς Καν.
(Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιµων δαπανών
της αίτησης στήριξης που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών. Όταν στην αίτηση
στήριξης συµπεριλαµβάνονται τέτοιες δαπάνες, πρέπει να συµπληρώνονται η υπεύθυνη δήλωση και οι
πίνακες του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον Καν.
(Ε.Ε.) 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην ενιαία
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επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονοµικών ετών.
δδ) Αγορά καινούργιων οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης
προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και
στο παραγόµενο προϊόν/υποπροϊόν). Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχηµάτων ειδικού
τύπου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
εε) Μέσα εσωτερικής µεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως
περονοφόρα, ανυψωτικά).
στστ) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς
(όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία
εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και
εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίµου που καταναλώνει.
ζζ) ∆απάνες εξοπλισµού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,
δικτύων

ενδοεπικοινωνίας,

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

περιφερειακών

µηχανηµάτων,

φωτοτυπικών, συστηµάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστηµάτων πυροσβεστικής προστασίας
εγκαταστάσεων).
ηη) Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας,
όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές σχετικά µε την
περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για µελέτες
σκοπιµότητας, αποτελούν επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες στο πλαίσιο της δράσης. Οι µελέτες
θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες µόνο εάν συνδέονται µε ειδική δράση στο πλαίσιο του προγράµµατος
ή µε τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράµµατος. ∆εν προβλέπεται συγκεκριµένο ποσοστό
επί του προϋπολογισµού για την κάλυψη των δαπανών αυτών.
θθ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού και αποκτήσεις διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων, δηµιουργία
αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του
προϊόντος (συσκευασία, σήµανση).
β)

Οι µη επιλέξιµες δαπάνες της δράσης 4.2.2 αφορούν στις εξής κατηγορίες:
αα)

Μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από

την πιθανή προηγούµενη χρήση τους.
ββ)

Έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των µεµονωµένων

επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης
µηχανολογικού εξοπλισµού.
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γγ)

Προσωρινά έργα µη αµέσως συνδεόµενα µε την εκτέλεση της πράξης (πχ προσωρινό

υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
δδ)

Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ) καθώς και έργα διακόσµησης.

εε)

Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της µονάδας.

στστ) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που
ανακτάται, αποζηµιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
ζζ)

Εξοπλισµός αναψυχής (όπως εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κλπ).

ηη)

Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές, έπιπλα κλπ) εκτός των

αναφεροµένων στην παράγραφο α’ εδάφιο ζζ’ ανωτέρω.
θθ)

Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους.

ιι)

Τα µεταχειρισµένα οχήµατα και ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός.

ιαια)

Οι

δαπάνες

για

απλή

αντικατάσταση

µηχανολογικού εξοπλισµού, παρόµοιας

κατηγορίας, µεγέθους ή δυναµικότητας, ακόµη και όταν γίνεται µε εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον
ο εξοπλισµός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
ιβιβ)

Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόµενων αιτήσεων στήριξης που χρηµατοδοτούνται

από άλλο επενδυτικό πρόγραµµα.
ιγιγ)

∆απάνες µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τα εθνικά ή ενωσιακά πρότυπα.

ιδιδ)

Αιτούµενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό

έλεγχο της αίτησης στήριξης.
ιειε)

Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο

αιτήµατος τροποποίησης του δικαιούχου.
ιστιστ)

Αµοιβές

προσωπικού,

συµπεριλαµβανοµένων

των

επιβαρύνσεων

της

κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
ιζιζ)

∆απάνες που αφορούν την αύξηση της δυναµικότητας σε τοµείς όπου υπάρχει

περιορισµός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
ιηιη)

∆απάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. ∆απάνες για τον καθαρισµό της

αρχικής θέσης σε περιπτώσεις µετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και µεταφοράς του παλαιού
εξοπλισµού ή µέρους αυτού στη νέα θέση.
ιθιθ)

∆απάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δηµιουργίας εντύπου

διαφηµιστικού υλικού της µονάδας.
γ)

Η σχεδιαζόµενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό

αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την
υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται µη επιλέξιµο προς
χρηµατοδότηση.
Προκειµένου να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου ο δικαιούχος πρέπει να έχει υποβάλει πριν
από την έναρξη των εργασιών (*) για το έργο αίτηση στήριξης η οποία πρέπει να περιλαµβάνει
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τουλάχιστον: α) την επωνυµία και το µέγεθος της επιχείρησης· β) περιγραφή του έργου
συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης τους· γ) τον τόπο υλοποίησης του
σχεδίου δ) κατάλογο των επιλέξιµων δαπανών·ε) το είδος της ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο,
εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή ή άλλο) και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που
απαιτείται για το σχέδιο. (*) «έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα» εννοείται είτε η
έναρξη των δραστηριοτήτων ή των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε η
πρώτη νοµικά δεσµευτική ανάληψη υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισµού ή τη χρήση
υπηρεσιών ή ανάληψη άλλης δέσµευσης που καθιστά το έργο ή τη δραστηριότητα µη αναστρέψιµα,
όποιο από τα ανωτέρω είναι προγενέστερο. Η αγορά γης και εργασίες προπαρασκευής όπως η λήψη
αδειών και η εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.
∆απάνες που αφορούν αιτήµατα τροποποίησης του δικαιούχου που υποβάλλονται σύµφωνα µε
την αριθ. 1065/19.4.2016 (Β΄1273/4.5.2016) απόφαση, είναι επιλέξιµες εφόσον πληρείται ο
χαρακτήρας κινήτρου. Μέχρι την καταχώρηση στο ΠΣΚΕ της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης του
αιτήµατος τροποποίησης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης πληρωµής και η καταβολή οικονοµικής
ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν το σχετικό αίτηµα τροποποίησης.
Ποσά και ποσοστά στήριξης
α)
∆ράση
4.2.2

β)

Τα όρια του αιτούµενου προϋπολογισµού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:
Κατώτατος αιτούµενος

Ανώτατος αιτούµενος

προϋπολογισµός

προϋπολογισµός

600.000,00 €

3.000.000,00 €

Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.2 χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν.

(ΕΕ) 702/2014 και σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των περιφερειών ως ακολούθως:
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Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για ΜΜΕ
βάσει άρθρου 44 Καν. (ΕΕ) 702/2014

Περιφέρειες NUTS2
(1/1/2017)

Μεσαίες
επιχειρήσεις

Περιφέρειες NUTS3

% των επιλέξιμων δαπανών

Μικρές & πολύ
μικρές επιχειρήσεις

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ ή ίσο με 45% και 60% του μέσου
όρου της ΕΕ-27 (άρθρο 44§9β(ii) καν. (ΕΕ) 702/2014)
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

EL51

Κεντρικής Μακεδονίας

EL52

Θεσσαλίας

EL61

Ηπείρου

EL54

Δυτικής Ελλάδας

EL63

Πελοποννήσου

EL65

Βορείου Αιγαίου

EL41

45%

50%

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο του 60% του μέσου όρου της
ΕΕ-27 (άρθρο 44§9β(iii) καν. (ΕΕ) 702/2014)
Κρήτη

EL43

Δυτική Μακεδονία

EL53

45%
40%
35%

Ιόνια Νησιά

EL62

45%

Στερεά Ελλάδα

EL64

40%

Περιοχές «γ» (άρθρο 44§9γ(iv) καν. (ΕΕ) 702/2014)
Αττική

EL30

Δυτική Αττική

EL306

Πειραιάς, Νήσοι

EL307

30%
Νότιο Αιγαίο

40%

EL42

Άλλες περιφέρειες (άρθρο 44§9γ(ii) καν. (ΕΕ) 702/2014)
Αττική

EL30

Βόρειος Τομέας Αθηνών

EL301

Δυτικός Τομέας Αθηνών

EL302

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

EL303

Νότιος Τομέας Αθηνών

EL304

Ανατολική Αττική

EL305

20%

11

30%

ΑΔΑ: ΩΛ044653ΠΓ-ΕΞ1

Τα νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών και
επιθυµούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από
άλλο πρόγραµµα ως συγχώνευση οργάνωσης παραγωγών, προσκοµίζουν σχετική απόφαση µε το

ποσοστό χρηματοδότησής τους, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης
που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.
Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται σύµφωνα
µε τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης).
∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης εφαρµόζονται οι παρακάτω
δείκτες:
∆είκτες εκροών (Output Indicators)
Ο1
Συνολικές δηµόσιες δαπάνες.
Ο2
Συνολική επένδυση.
O3
Αριθµός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη.
Ο5
Συνολική έκταση (σε εκτάρια).

χρηµατοδοτικά εργαλεία
Περιοχή που αντιµετωπίζει φυσικούς περιορισµούς
Κατηγορία Περιοχής

Γενικός τεχνικοοικονοµικός
προσανατολισµός κατά την

Περιοχή που επηρεάζεται
από ειδικά µειονεκτήµατα
Περιοχή που δεν αντιµετωπίζει
φυσικούς περιορισµούς ή ειδικά µειονεκτήµατα
Non
agricultural
sector
(Εκτός γεωργικού τοµέα
(βιοµηχανία τροφίµων κ.λπ.))

(Food

∆είκτες στόχων (Target Indicators)
Συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση
Τ15
(αφορά περιοχή παρέµβασης 5Β).
Συνολική επένδυση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
Τ16
(αφορά περιοχή παρέµβασης 5C).
Περιγραφή στοιχείων δείκτη

χείων δείκτη
Ο2.5Β
Ο2.5C

Συνολική επένδυση
για την ενεργειακή απόδοση
Συνολική επένδυση για την
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
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Ιδιωτική και δηµόσια δαπάνη
(€)
Ιδιωτική και δηµόσια δαπάνη
(€)
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αρµόδιοι φορείς για την διαχείριση, εφαρµογή και έλεγχο της δράσης 4.2.2 είναι:
α)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

(ΕΥ∆ ΠΑΑ), που έχει την αρµοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρµογής του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στον ν. 4314/2014.
β)

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

(ΕΥΕ ΠΑΑ) έχει αρµοδιότητα συντονισµού και την παρακολούθησης της πιστής εφαρµογής του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του ΠΑΑ 2014-2020 και του θεσµικού πλαισίου του
Υποµέτρου, σύµφωνα την αριθµ. 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/26.09.2016) Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
γ)

Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ ως Ενδιάµεσος Φορέας

∆ιαχείρισης του Υποµέτρου.
δ)

Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών της χώρας καθώς και

οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
ε)

Ο Οργανισµός Πληρωµών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού &

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ο οποίος έχει ορισθεί ως ο Οργανισµός Πληρωµών για το ΠΑΑ 2014-2020.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Είναι επιλέξιµη κάθε µορφή επιχείρησης που έχει
υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό
τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Κριτήρια ένταξης δικαιούχου
Κριτήρια επιλεξιµότητας δικαιούχου
α)

Στο πλαίσιο του παρόντος υποµέτρου δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης:
αα) που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληµατικές επιχειρήσεις

σύµφωνα µε άρθρο 2 σηµείο 14 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τοµείς της γεωργίας και δασοκοµίας και σε
αγροτικές περιοχές συµβιβάσιµων µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει κάθε φορά.
ββ) που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση
καταλογισµού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε
προσκλήσεις τόσο του παρόντος υποµέτρου όσο και των αντίστοιχων µέτρων προηγούµενων
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκοµισθεί απόδειξη πληρωµής του
καταλογισθέντος ποσού.
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γγ) που αφορούν στη µεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν
στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δδ) που αφορούν σε γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.
εε) που αφορούν σε λιανικό εµπόριο.
στ) µε αιτούµενο προϋπολογισµό εκτός των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω.
ζζ) Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή
έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή από τον δικαιούχο της αίτησης στήριξης,
ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωµές έχουν γίνει από τον δικαιούχο. Οι δυνητικοί
δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της
αίτησης στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση στήριξης κρίνεται µη επιλέξιµη στο
σύνολό της.
ηη) που αφορούν σε µη βιώσιµες επενδύσεις.
θθ) νοµικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν
πραγµατοποιήσει έναρξη επιτηδεύµατος έως την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της.
β)

Σε κάθε περίπτωση, δεν ενισχύονται οι δικαιούχοι για τους οποίους

εκκρεµεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής ή του ∆ΕΚ
[(Καν. (ΕΕ) 702/ 2014, άρθρο 1 παρ. 5α)]. Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να δηλώνουν,
συµπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση που συµπεριλαµβάνεται στα δικαιολογητικά συµµετοχής
κατωτέρω, ότι δεν εκκρεµεί εις βάρος τους τέτοια εντολή.
γ)

Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στήριξης οι φορείς που είχαν ενταχθεί

στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (ΠΑΑ 2007–2013), µε την προϋπόθεση ότι το φυσικό
και οικονοµικό αντικείµενο της επένδυσης αυτής έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί
από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση στήριξης που
θα υποβληθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014–2020, θα περιλαµβάνει δαπάνες που δεν έχουν
ενταχθεί και χρηµατοδοτηθεί στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο του ΠΑΑ ή σε
άλλο πρόγραµµα.
Κριτήρια επιλογής δικαιούχου
Τα κριτήρια επιλογής (βαθµολογούµενα κριτήρια) ανά δράση, η µοριοδότηση ανά κριτήριο, οι
συντελεστές βαρύτητας και η ελάχιστη βαθµολογία ανά δράση αποτυπώνονται στους ακόλουθους
πίνακες.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1
Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων
υλών παραγόµενων µε µεθόδους φιλικές προς το
περιβάλλον.

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιηµένης βιολογικής
καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών
παραγόµενων µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε
ποσοστό
µεγαλύτερο
ή
ίσο
του
50%
των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών
Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιηµένης βιολογικής
καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών
παραγόµενων µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε
ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 30% και µικρότερο του 50%
των χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών.
Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιηµένης βιολογικής
καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών
παραγόµενων µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε
ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 20% και µικρότερο του 30%
των χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών.
Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιηµένης βιολογικής
καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών
παραγόµενων µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε
ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10% και µικρότερο του 20%
των χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών.

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Εκσυγχρονισµοί

Ιδρύσεις

Συντελεστής
βαρύτητας

Συντελεστής
βαρύτητας

Βαθµολογία

20

15
5%
10

05

15

5%

Βαθµολογία
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας

Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων
προερχοµένων από ειδικές εκτροφές προϊόντων που φέρουν
χρήση σήµανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες
που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που
παράγονται µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης ή
προϊόντων που φέρουν εθνικά σήµατα πιστοποίησης σε
ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 50% των παραγοµένων
προϊόντων.
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.
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.
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 5% και µικρότερο του 10%
των παραγοµένων προϊόντων.

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Εκσυγχρονισµοί

Ιδρύσεις

Συντελεστής
βαρύτητας

Συντελεστής
βαρύτητας

Βαθµολογία

20

15

5%

10

05

16

5%

Βαθµολογία

ΑΔΑ: ΩΛ044653ΠΓ-ΕΞ1
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3
Προστασία του περιβάλλοντος, συµβολή στον
µετριασµό και στην προσαρµογή στην κλιµατική
αλλαγή (όπως εξοικονόµηση ενέργειας και χρήση
ΑΠΕ).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1 Ποσοστό δαπανών σχετικών µε
την
εξοικονόµηση
ενέργειας,
καθώς
και
εγκατάσταση
συστηµάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Ποσοστό ≥ 30%

20

20% ≤ Ποσοστό < 30%

15

10% ≤ Ποσοστό < 20%

10

5% ≤ Ποσοστό < 10%

05

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2 Χρήση ΑΠΕ: Ποσοστό δαπανών
σχετικών µε τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιµων
πηγών
ενέργειας
(ΑΠΕ),
(φωτοβολταϊκά,
βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη των
αναγκών των µονάδων.

Εκσυγχρονισµοί
Μοριοδότηση

Βαθµολογία

Μοριοδότηση

5%

5%

5%

10%

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

20% ≤ Ποσοστό <30%

20
15

10% ≤ Ποσοστό < 20%

10

5% ≤ Ποσοστό <10%

05

Ποσοστό ≥ 30%

Ιδρύσεις

17

Βαθµολογία
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4
Χρήση καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Εκσυγχρονισµοί
Μοριοδότηση

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόµο

20

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως
νέα ή προηγµένη, ή αφορά σε χρήση συστηµάτων
αυτοµατισµού-ελέγχου-καταγραφής
δεδοµένων
στην
παραγωγική διαδικασία.

15

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή
προηγµένη και το προϊόν είναι επώνυµο.

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.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5
Χωροθέτηση της επένδυσης λαµβάνοντας υπόψη τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπως προκύπτουν από
τον περιφερειακό σχεδιασµό ή και τις RIS 3 (Ποσοστό
ελλειµµατικότητας
µεταποιητικής
υποδοµής
σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας ή το
προϊόν περιλαµβάνεται στις προτεραιότητες του
Περιφερειακού Σχεδιασµού ή/και στη Στρατηγική
Έρευνας και Καινοτοµίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση
(RIS 3).

Ιδρύσεις
Βαθµολογία

Μοριοδότηση

10%

10%

Εκσυγχρονισµοί

Ιδρύσεις

Βαθµολογία

05

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Μοριοδότηση

Υπάρχει ελλειµµατικότητα µεταποίησης σε περιφερειακό
επίπεδο και ο σχετικός τοµέας περιλαµβάνεται στις
προτεραιότητες της Περιφέρειας.

20

Υπάρχει ελλειµµατικότητα µεταποίησης σε περιφερειακό
επίπεδο

15

∆εν υπάρχει ελλειµµατικότητα µεταποίησης σε περιφερειακό
επίπεδο αλλά ο σχετικός τοµέας περιλαµβάνεται στις
προτεραιότητες της Περιφέρειας.

10

15%

18

Βαθµολογία

Μοριοδότηση

20%

Βαθµολογία
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6
Ποσοστό δαπανών σχετικών µε τη χρήση –
εγκατάσταση – εφαρµογή συστήµατος εξοικονόµησης
ύδατος.

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Μοριοδότηση

5% ≤ Ποσοστό < 10%

20
15
10
05

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7
Αύξηση θέσεων απασχόλησης

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Ποσοστό ≥ 30%
20% ≤ Ποσοστό < 30%
10% ≤ Ποσοστό < 20%

Εκσυγχρονισµοί

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η
δηµιουργία περισσότερων των δύο έως και τεσσάρων (2-4)
νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας).
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η
δηµιουργία έως και δύο (2) νέων θέσεων απασχόλησης σε
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Βαθµολογία

Μοριοδότηση

5%

5%

Εκσυγχρονισµοί

Ιδρύσεις

Μοριοδότηση
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η
δηµιουργία άνω των τεσσάρων (4) νέων θέσεων
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Ιδρύσεις

Βαθµολογία

Μοριοδότηση

20

15

20%

10

Ποσοστό πτυχιούχων >20% στις νέες θέσεις απασχόλησης

10

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται
διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας.

05

19

20%

Βαθµολογία

Βαθµολογία
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9
Ωριµότητα Επενδυτικού Σχεδίου
9.1 ∆υνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για
την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συµµετοχής ≥ του 50%
Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής
συµµετοχής ≥ του 25%
9.2 ∆υνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων µε
προέλευση από το εξωτερικό
Ποσοστό
εξωτερικό
40%
Ποσοστό
εξωτερικό
30%
Ποσοστό
εξωτερικό
20%
Ποσοστό
εξωτερικό
10%

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Μοριοδότηση

Ιδρύσεις
Βαθµολογία

Μοριοδότηση

Βαθµολογία

20

10%

10%

10%

10%

Εκσυγχρονισµοί

Ιδρύσεις

15
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

κεφαλαίων µε προέλευση από το
επί της ιδιωτικής συµµετοχής ≥ του

20

κεφαλαίων µε προέλευση από το
επί της ιδιωτικής συµµετοχής ≥ του

15

κεφαλαίων µε προέλευση από το
επί της ιδιωτικής συµµετοχής ≥ του

10

κεφαλαίων µε προέλευση από το
επί της ιδιωτικής συµµετοχής ≥ του

05

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10
Εξωστρέφεια επιχείρησης (Πωλήσεις της επιχείρησης στο
εξωτερικό – υφιστάµενη κατάσταση)

Εκσυγχρονισµοί

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Μοριοδότηση
Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό ≥ του 80% του συνόλου των
πωλήσεων

20

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό ≥ του 50% του συνόλου των
πωλήσεων

15

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό ≥ του 30% του συνόλου των
πωλήσεων

10

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό ≥ του 10% του συνόλου των
πωλήσεων

05

10%

20

Βαθµολογία

Μοριοδότηση

Βαθµολογία

-

-
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ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20

20

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

40%

30%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ= ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ* ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

8

6

ΝΑΙ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΧΙ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ο δικαιούχος οφείλει να προσκοµίσει κάθε δικαιολογητικό που απαιτείται για τη βαθµολόγηση
της αίτησης στήριξης όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Ή ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθµολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι για τους φορείς µε
υφιστάµενη επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόµενων µε µεθόδους
φιλικές προς το περιβάλλον, η προσκόµιση βεβαίωσης από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στην περίπτωση ίδρυσης µονάδας ή παραγωγής νέων προϊόντων σε υφιστάµενη µονάδα,
προσκοµίζονται ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς τα οποία εµπεριέχουν ρήτρες περί µη
συνεργασίας και να κάνουν αναφορά σε ποσότητες α΄ύλης. Τα ανωτέρω ιδιωτικά συµφωνητικά
είναι τουλάχιστον διετούς διάρκειας και θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των
συµβαλλόµενων µερών.
Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι ατοµική επιχείρηση ή Συνεταιρισµός και η πρώτη ύλη
προέρχεται από δική του γεωργική εκµετάλλευση ή από τα µέλη του, τότε ζητείται θεωρηµένο
φωτοαντίγραφο του βιβλίου εισαγωγής α’ υλών κατά την τελευταία κλειόµενη χρήση πριν την
υποβολή της αίτησης, µε αναφορά στη συνολική ετήσια εισαγωγή.
Τα ανωτέρω συµφωνητικά συνοδεύονται από την βεβαίωση του αρµόδιου οργανισµού
πιστοποίησης της α’ ύλης ως βιολογικής.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου είναι οι φορείς να προσκοµίσουν,
εφόσον υπάρχουν, µαζί µε την τεχνικοοικονοµική µελέτη, όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για
τον χαρακτηρισµό των προϊόντων.
Συγκεκριµένα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τις ειδικές εκτροφές προσκοµίζεται 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 η οποία συµπεριλαµβάνεται στα δικαιολογητικά της αίτησης
στήριξης.
Για τους οίνους που χαρακτηρίζονται ΠΟΠ ή ΠΓΕ προσκοµίζονται σχετικές βεβαιώσεις κατάταξης
από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τα πιστοποιητικά που προσκοµίζουν οι φορείς που παράγουν προϊόντα φέροντα χρήση σήµανσης
«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές καθώς και
προϊόντα φέροντα εθνικά σήµατα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) καθορίζονται από σχετικές
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αποφάσεις του ΥπΑΑΤ µετά την κατοχύρωσή τους.
Για τα προϊόντα συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης προσκοµίζεται σχετική σύµβαση µε τον
πιστοποιηµένο φορέα.
Στην περίπτωση ίδρυσης µονάδας ή παραγωγής νέων προϊόντων σε υφιστάµενη
µονάδα, η επένδυση θεωρείται ολοκληρωµένη και εκδίδεται η σχετική απόφαση
ολοκλήρωσης µόνο µετά την προσκόµιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού που εκδίδει
ο αρµόδιος φορέας.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

3.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
3.2 ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ
6. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Υ∆ΑΤΟΣ
Για τη βαθµολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων, επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες για οικοδοµικές
εργασίες, µηχανολογικό εξοπλισµό και λοιπές εργασίες που αφορούν επεξεργασία στερεών και
υγρών αποβλήτων, µεταποίηση υποπροϊόντων, βιολογικό καθαρισµό, ή για τυχόν άλλες εργασίες
και εξοπλισµό που εξυπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθµολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι να τεκµηριώνεται η
χρήση καινοτοµίας και νέων τεχνολογικών από το κείµενο της µελέτης, τα πιστοποιητικά
των προµηθευτών και τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόµενου µηχανολογικού
εξοπλισµού, καθώς και από 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 προσκοµίζονται
τα πιστοποιητικά των αρµοδίων υπηρεσιών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,
ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ Ή/ ΚΑΙ ΤΙΣ RIS3.
Για τη βαθµολόγηση της ελλειµµατικότητας στη µεταποιητική υποδοµή, απαιτείται σχετική
βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7:

ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι υφιστάµενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Για την
τεκµηρίωσή τους υποβάλλονται τα Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.) Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διάστηµα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Σε περίπτωση που ως υφιστάµενη θέση εργασίας λαµβάνεται ο επιτηδευµατίας ή ο εταίρος ή ο
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µέτοχος/οι της επιχείρησης 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.
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.
Ο υποψήφιος δικαιούχος βαθµολογείται για την πρόσληψη πτυχιούχων όταν αυτοί είναι Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε αντικείµενο παρεµφερές µε αυτό της επιχείρησης. Η
πρόσληψη πτυχιούχων βαθµολογείται συνδυαστικά µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η
συνολική βαθµολογία του κριτηρίου αυτού δεν µπορεί να ξεπερνά τους 20 βαθµούς.
Προκειµένου για τον υπολογισµό των Ε.Μ.Ε. στην περίπτωση εποχιακού προσωπικού
απασχολούµενου στην επιχείρηση για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών, ασφαλισµένου στον
Ο.Γ.Α., θα λαµβάνεται ως βάση το ελάχιστο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και θα γίνεται
αναγωγή στις αντίστοιχες ώρες εργασίας. Τα πραγµατικά µισθολογικά/ ασφαλιστικά στοιχεία της
επιχείρησης

θα

τεκµηριώνονται

µε

σχετικές

µισθολογικές

καταστάσεις,

ασφαλιστικές

ενηµερότητες από ΟΓΑ/ ΙΚΑ, ΑΠ∆ κ.ο.κ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9:

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

9.1:

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Ι∆ΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
βαθµολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης µε το ποσό των
ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, υποχρεωτικά
και κατά προτεραιότητα.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

9.2:

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Ι∆ΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθµολόγηση του
κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης µε το ποσό των ιδίων κεφαλαίων
προέλευσης εξωτερικού που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης,
υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόµιση των
δικαιολογητικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει το ποσοστό πωλήσεων του δικαιούχου στο
εξωτερικό σε σχέση µε το σύνολο των πωλήσεων.
Προκειµένου να τεκµηριωθεί η εξωστρέφεια µιας επιχείρησης (Κριτήριο 10) λαµβάνεται υπόψη το
ύψος των συνολικών εξαγωγών της επιχείρησης του τελευταίου οικονοµικού έτους ή εναλλακτικά
ο µέσος όρος, των τελευταίων τριών (3) ετών του ποσοστού των συνολικών πωλήσεων της
επιχείρησης στο εξωτερικό επί του συνόλου των πωλήσεων αυτής εφόσον η επιχείρηση
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δραστηριοποιείται ήδη στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Σε περίπτωση ίδρυσης µονάδας ή
δραστηριότητας για το εν λόγω κριτήριο δεν υπάρχει βαθµολόγηση της αίτησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.

Για τη βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ως προς τη συµβολή τους στο περιβάλλον δεν
λαµβάνονται υπόψη ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείµενη νοµοθεσία για
τη λειτουργία του συγκεκριµένου έργου.

2.

Για τη βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ως προς την χρήση καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών
αναφέρονται τα κάτωθι:

Ι. 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.

ΙΙ. 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
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χρειάζεται ψύξη,
6.

βιολογικών µεθόδων συντήρησης,

7.

συστηµάτων συνεχούς ελέγχου των γραµµών παραγωγής, µε χρήση αισθητήρων επί της γραµµής

παραγωγής.

ΙΙΙ. 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 στήριξης.

IV. Ως συσκευασία προϊόντων νέα ή προηγµένη νοείται :
1.

Συσκευασία τροποποιηµένης – προστατευµένης ατµόσφαιρας

2.

Συσκευασία σε βιοπλαστικά ή «πράσινα πλαστικά», πολυστρωµατική πλαστική συσκευασία καλυµµένη

µε λεπτό µεταλλικό φύλλο για την παραγωγή περιεκτών δύο τµηµάτων, συσκευασία σε σύνθετα, εύκαµπτα,
πλαστικά bpa – free
3.

Γυάλινες συσκευασίες κατεργασµένες µε τιτάνιο, αλουµίνιο, ζιρκόνιο για αυξηµένη αντοχή, ή που έχουν

υποστεί ειδική επεξεργασία για µείωση του πάχους και κατά συνέπεια του βάρους τους.
4.

Έξυπνες

συσκευασίες

(π.χ.

χρονοθερµοκρασιακοί

δείκτες,

δείκτες

φρεσκότητας),

διατήρησης

φρεσκότητας, εύκολης συντήρησης-αποθήκευσης-χρήσης.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
α)

Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης και δεν

µπορεί να ξεπερνά την 31η /12ου/2023. Αφορά στην απαραίτητη χρονική περίοδο για την
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης µέχρι τη στιγµή που
εκπληρώνονται οι ειδικότεροι στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται στην απόφαση ένταξής
της και µπορεί να τροποποιείται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού
και Εφαρµογών ή πριν τη λήξη της, µετά από αίτηµα του δικαιούχου.
β)

Για τις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

το φυσικό αντικείµενο και να έχει υποβληθεί, από τον αντίστοιχο δικαιούχο, τελική αίτηση
πληρωµής εντός του χρονικού διαστήµατος που προσδιορίζεται στην Απόφασης Ένταξης της
Πράξης στην οποία περιλαµβάνονται και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου
επιλεξιµότητας του ΠΑΑ.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
α)

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.2, υποβάλλουν

προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής
τους, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον
ιστότοπο http://www.ependyseis.gr/mis.,
β)

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης ξεκινά την 27/07/2017 µε

καταληκτική ηµεροµηνία ως ακολούθως :
• για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ την 6η Νοεµβρίου 2017
και
• για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ την 30η Νοεµβρίου
2017.
γ)

Εγχειρίδιο Οδηγιών συµπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική

µορφή στον εν λόγω ιστότοπο.
δ) Σε πρώτο στάδιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης. Σε
δεύτερο στάδιο, έπειτα από σχετική ενηµέρωση από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών
µε κάθε πρόσφορο µέσο, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και φάκελο υποψηφιότητας εντός της ανωτέρω
προθεσµίας. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί
δικαιούχοι προσκοµίζουν στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Εφαρµογών, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαµβάνει: (α) την τεχνικοοικονοµική µελέτη,
(β) τα δικαιολογητικά συµµετοχής, (γ) υπογεγραµµένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης
στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται µέσω ΠΣΚΕ, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών
από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των
τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους µε µορφή εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων
1

η νοµική µορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκοµίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δηµοσίευσης του αρχικού
καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής του.
Για επιτηδευµατίες απαιτείται η έναρξη στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..
Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. µε αναφορά στη µετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους δικαιούχους µε µορφή
εταιρείας ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοσή του από το Γ.Ε.ΜΗ. θα προσκοµίζεται

2

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµιµου εκπρόσωπου της εταιρείας σχετικά µε τη µετοχική της σύνθεση. Για τις
εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων µε την
ισχύουσα κατάσταση όλων των µετόχων. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγµένων εταιρειών.
Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, µε Υπεύθυνη

27

ΑΔΑ: ΩΛ044653ΠΓ-ΕΞ1

∆ήλωση πιστότητας αντιγράφου. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγµένων εταιρειών.
Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, µε Υπεύθυνη
∆ήλωση πιστότητας αντιγράφου.
Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως για τα δύο (2) προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης,
υπογεγραµµένοι αρµοδίως και δηµοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., στο Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση προς το Εθνικό
Τυπογραφείο.
Καταστάσεις Οικονοµικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), των δύο (2) προηγουµένων ετών της
αίτησης.
Προσάρτηµα ή Έκθεση ∆ιαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουµένων ετών της
αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)
Φύλλο Μερισµού µε υπογραφές νοµίµου εκπροσώπου και φοροτεχνικού, των δύο (2) προηγουµένων ετών
της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)
Ακριβές απόσπασµα πρακτικού µε ορισµό διαχειριστικής αµοιβής εταίρων ή µετόχων. Εάν δεν προβλέπεται
τέτοιου είδους διοικητικό κόστος απαιτείται η προσκόµιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης νοµίµου
εκπροσώπου του φορέα για τη µη χορήγηση διαχειριστικής αµοιβής.
-

3

Για τους εταίρους ή µετόχους του φορέα απαιτείται επιπλέον η προσκόµιση των κάτωθι:

Ιδιώτες εταίροι ή µέτοχοι
Εκκαθαριστικά σηµειώµατα της ∆.Ο.Υ. ενός εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή µετόχων που κατέχουν
ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου εταιρικών µεριδίων ή µετοχών, δύο (2) προηγούµενων ετών
της αίτησης.

Επιτηδευµατίες Εταίροι ή Μέτοχοι (ατοµικές επιχειρήσεις ή Ν.Π.Ι.∆.)
Καταστάσεις Οικονοµικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), ενός εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή
µετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου εταιρικών µεριδίων ή µετοχών, των
δύο (2) προηγουµένων ετών της αίτησης.
Προσάρτηµα ή Έκθεση ∆ιαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενός εκάστου των ιδιωτών εταίρων ή
µετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω του 10% του συνόλου εταιρικών µεριδίων ή µετοχών, των δύο
(2) προηγουµένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)
Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.) Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), για
διάστηµα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
-

Για όλες τις συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις του φορέα απαιτείται επιπλέον η
προσκόµιση των κάτωθι:
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Καταστάσεις Οικονοµικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), των δύο (2) προηγουµένων ετών της
αίτησης.
Προσάρτηµα ή Έκθεση ∆ιαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουµένων ετών της
αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)
Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.) Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διάστηµα
δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Συγχωνεύσεις Οργανώσεων Παραγωγών:
∆ικαιολογητικά συγχώνευσης
∆ικαστική απόφαση συγχώνευσης και καταχώρησή της στο οικείο βιβλίο που τηρείται στη ∆ικαστική Αρχή.
ΑΦΜ νέου φορέα
Ισολογισµοί δύο ετών προκειµένου να αποδεικνύεται η προγενέστερη διετής λειτουργία τους.
Τα υποβαλλόµενα οικονοµικά στοιχεία είναι υπογεγραµµένα από τον λογιστή και τον νόµιµο εκπρόσωπο
του φορέα της αίτησης στήριξης και τα έντυπα θεωρηµένα από την οικεία ∆.Ο.Υ. ή το σύστηµα TAXIS.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου ή και εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση, οι
οποίοι να συνοδεύονται από πιστοποιητικά µεταγραφής και βαρών.
Κατά την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις µίσθωσης οικοπέδων και
εγκαταστάσεων µε ιδιωτικό συµφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόµισης, πριν την οριστική
ένταξη, της συµβολαιογραφικής πράξης και του πιστοποιητικού µεταγραφής, για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης του οριστικού πίνακα αποτελεσµάτων
του διοικητικού ελέγχου µετά το πέρας της αξιολόγησης.
Στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αγορά γης µέχρι την
υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να προβεί, προσωρινά, σε
4

µίσθωση του οικοπέδου µε ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο θα συµπεριλαµβάνεται στον φάκελο
υποψηφιότητας, µε την προϋπόθεση ότι, πριν την οριστική ένταξη θα προσκοµίσει τους τίτλους
ιδιοκτησίας του οικοπέδου οι οποίοι θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό µεταγραφής και βαρών. Στην
περίπτωση

αγοράς

γης

ή

κτηριακών

εγκαταστάσεων,

ισχύουν

τα

αναφερόµενα

στην

110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521 Β’) ΥΑ.
Υλοποίηση επένδυσης σε µισθωµένη µονάδα δύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη στο πλαίσιο της ∆ράσης,
εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης είναι τουλάχιστον 10ετής και καλύπτει και τις προϋποθέσεις που θέτουν
οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις του δυνητικού δικαιούχου. Η ανανέωση του µισθωτηρίου συµβολαίου στις
περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση είναι αποκλειστική
ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Οι αιτήσεις στήριξης συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια ανεξάρτητα από το είδος του
προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου. Τα τεχνικά σχέδια περιλαµβάνουν:

5

•

τοπογραφικό διάγραµµα,

•

διάγραµµα κάλυψης,

•

κατόψεις,

•

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

της προτεινόµενης κατάστασης.
Είναι δυνατή η αναζήτηση πρόσθετων τεχνικών σχεδίων από τον αιτούντα, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Η επιλογή του προτεινόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού πρέπει να υποστηρίζεται από τρεις (3)
απολύτως συγκρίσιµες γραπτές προσφορές συνοδευόµενες από τα αντίστοιχα ενηµερωτικά
6

φυλλάδια µε αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ή από τους επίσηµους τιµοκαταλόγους των
προµηθευτών. ∆ύνανται να γίνουν αποδεκτές προσφορές από τον ίδιο προµηθευτή/ αντιπρόσωπο αρκεί
να προέρχονται απ’ ευθείας από διαφορετικούς οίκους του εξωτερικού και να είναι επίσηµα
µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα.

7

Αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους των κτηριακών εγκαταστάσεων (προµετρήσεις), συνοδευόµενος από
δύο τουλάχιστον γραπτές εργολαβικές προσφορές.

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Άδεια λειτουργίας υφιστάµενης µονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
(αριθµ.οικ.12684/92/21-11-2014 – ΦΕΚ 3181/Β΄, όπως ισχύει κάθε φορά)
8

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης υφισταµένων µονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας, εφόσον µε την προτεινόµενη αίτηση στήριξης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στην απόφαση ανάκλησης της άδειας να αναφέρονται ρητά οι λόγοι της
ανάκλησης, ή να προκύπτουν από σχετικό έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας.
Άδεια εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού προβλεπόµενης κατάστασης, σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται σχετικά στην εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία για τον έλεγχο της τήρησης των όρων για την
προστασία του περιβάλλοντος στην αίτηση στήριξης. Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη εκδοθεί η σχετική

9

άδεια πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να προσκοµίζεται αντίγραφο του αιτήµατος του
φορέα για την έκδοσή της από τις αρµόδιες υπηρεσίες συνοδευόµενο από το σχετικό ερωτηµατολόγιο
προς την αδειοδοτούσα αρχή, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της 483/2012 (ΦΕΚ 158/Β΄) ΥΑ, όπως ισχύει
κάθε φορά. Η προσκόµιση της άδειας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση χορήγησης της
ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου.

10

Άδεια δόµησης.
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Στις περιπτώσεις ιδρύσεων – επεκτάσεων – µετεγκαταστάσεων η Άδεια ∆όµησης θα πρέπει υποχρεωτικά
να προσκοµιστεί µαζί µε τα δικαιολογητικά του αιτήµατος καταβολής της πρώτης δόσης δηµόσιας
ενίσχυσης.
Για την καταβολή της τελικής δόσης ∆ηµόσιας Ενίσχυσης ο δικαιούχος οφείλει να προσκοµίσει το
Πιστοποιητικό Ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ) και θεωρηµένη την Άδεια ∆όµησης µαζί µε τα δικαιολογητικά
του αιτήµατος τελικής δόσης ∆ηµόσιας Ενίσχυσης.
Σε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισµού µηχανολογικού εξοπλισµού είναι υποχρεωτική η προσκόµιση
της ήδη υπάρχουσας πολεοδοµικής άδειας θεωρηµένης σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ακόµα και στις
περιπτώσεις που στην αίτηση στήριξης δεν ζητείται ενίσχυση για κτηριακές εγκαταστάσεις.
Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, οι επενδύσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε την ενωσιακή
νοµοθεσία και µε την εθνική νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους για την περιβαλλοντική προστασία.
Όταν για µια επένδυση απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε την οδηγία
2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίµηση έχει εκτελεστεί και ότι η
άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την ηµεροµηνία
χορήγησης της µεµονωµένης ενίσχυσης.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπρόσωπου του φορέα περί:

•

τρόπου κάλυψης ιδίας συµµετοχής της επένδυσης.

•

µη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραµµα.

•

περί µη εκκρεµότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος.

•

της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάµει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατοµική επιχείρηση, κ.λ.π.)

•

τήρησης των άρθρων 6, 7 και 8 του Καν. 1303/2013 περί συµµόρφωσης της ενισχυόµενης πράξης
µε το εφαρµοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, περί προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών και µη διάκρισης και περί αειφόρου ανάπτυξης.

11

•

αποδοχής της δηµοσιοποίησης των στοιχείων του σύµφωνα µε το άρθρο 111 του Καν. (EE)
1306/2013 και τα οριζόµενα στο άρθρο 9 παρ.2 και στο άρθρο 10 του καν. (ΕΕ) 702/2014 καθώς
και ότι αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και
διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. ∆ηλώνει επιπλέον ότι αποδέχεται
την περαιτέρω

επεξεργασία

από

τις αρµόδιες

υπηρεσίες

των

προσωπικών

δεδοµένων,

συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.
•

µη λήψης ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή περί λήψης ενίσχυσης διάσωσης,
αποπληρωµής του δανείου και λύσης της σύµβασης εγγύησης ή περί λήψης ενίσχυσης
αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

•

Πιστότητας αντιγράφου του Βιβλίου Μητρώου Μελών (για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις).
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•

Υποχρέωσης αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων επισκέψεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά
όργανα.

•

τήρησης του άρθρου 44§5 καν. (ΕΕ) 702/2014, σύµφωνα µε το οποίο η προς ενίσχυση επένδυση
είναι σύµφωνη µε την ενωσιακή και µε την εθνική νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους για την
περιβαλλοντική προστασία.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΜ
(Transparency Award Module)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9§2(γ) (ii) καν. (ΕΕ) 702/2014, για τις αιτήσεις στήριξης που
υπάγονται στις διατάξεις του κανονισµού αυτού, στις περιπτώσεις που η ∆ηµόσια ∆απάνη υπερβαίνει το
όριο των 500.000 ευρώ, τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 702/2014 και
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, θα δηµοσιεύονται στην εφαρµογή Transparency Award Module –
TAM.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
Επωνυµία ∆ικαιούχου

Αναγνωριστικό
ταυτότητας δικαιούχου

Είδος
επιχείρησης
(ΜΜΕ/µεγάλη)
κατά
τον χρόνο χορήγησης
της ενίσχυσης

Περιφέρεια στην οποία
βρίσκεται
ο
δικαιούχος, σε επίπεδο
NUTS II

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Επωνυµία Επιχείρησης / Επιχειρήσεων

ΑΦΜ ∆ικαιούχου

Μέγεθος της επιχείρησης

(0.Πολύ µικρή, 1. µικρή, 2. µεσαία , 3. µεγάλη

Περιφέρεια στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση.
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Τοµέας
δραστηριότητας
σε
επίπεδο οµάδας NACE

Τοµέας ∆ραστηριότητας

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ L
83 της 3.4.1993, σ. 1, και διορθωτικό στην ΕΕ L 159 της 11.7.1995, σ. 31)
και στα link
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=AC
T_
OTH_DFLT_LAYOUT&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN

Στοιχείο
ενίσχυσης,
εκπεφρασµένο
ως
ακέραιο ποσό στο
εθνικό νόµισµα
Μέσο ενίσχυσης

Ποσό ενίσχυσης / ισοδύναµο επιχορήγησης

1. Επιχορήγηση (Grant)
2. Άλλο (Other)

Εάν η ενίσχυση χορηγείται µε πολλά µέσα, το ποσό της ενίσχυσης παρέχεται
ανά µέσο
Ηµεροµηνία
χορήγησης
Στόχος της ενίσχυσης

Ηµεροµηνία απονοµής στον δικαιούχο του εννόµου δικαιώµατος να λάβει την
ενίσχυση σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό καθεστώς
Όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Ν. 651 και στον Κανονισµό ΕΕ
2015/2282

Χορηγούσα αρχή

Φορέας Χορήγησης Ενίσχυσης

Αριθµός αναφοράς του
µέτρου ενίσχυσης

SA 48676
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειµένου να αξιολογηθεί εάν µία επιχείρηση είναι προβληµατική σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 σηµείο 14 του Καν. Ε.Ε. 702/2014 και πρέπει να προσκοµισθούν ανάλογα µε την
ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της είναι τα ακόλουθα:
1. Υφιστάµενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας ατοµικής µορφής:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σηµείου Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συµβιβασµό, διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συµβιβασµό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχει κάνει αίτηµα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ,
εφόσον ασκεί εµπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτηµα για
υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.
2. Λοιπές υφιστάµενες επιχειρήσεις ατοµικής µορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας µε βιβλία Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σηµείου Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συµβιβασµό, διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συµβιβασµό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει αίτηµα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ,
εφόσον ασκεί εµπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτηµα για
υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και
b. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σηµείου ισολογισµούς τελευταίων τριών διαχειριστικών
χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαµβάνεται σαν Εγγεγραµµένο
Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισµού και σαν Απώλειες οι Ζηµίες βάση Κ.Α.Χ.
3. Λοιπές υφιστάµενες επιχειρήσεις ατοµικής µορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας µε βιβλία όχι Γ
κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σηµείου Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συµβιβασµό, διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συµβιβασµό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει αίτηµα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ,
εφόσον ασκεί εµπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτηµα για
υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και
b. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σηµείου Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την
αρµόδια Οικονοµική Αρχή (∆.Ο.Υ.) και ∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος Ε3 των τριών τελευταίων
κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
4. Υφιστάµενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νοµικής µορφής πλην ατοµικής:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού
Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού
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Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτηµα για υπαγωγή στην πτωχευτική
διαδικασία.
5. Λοιπές υφιστάµενες επιχειρήσεις άλλης νοµικής µορφής πλην ατοµικής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας µε
βιβλία Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού
Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού
Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτηµα για υπαγωγή στην πτωχευτική
διαδικασία και
d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σηµείου ισολογισµούς τελευταίων τριών διαχειριστικών
χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαµβάνεται σαν Εγγεγραµµένο
Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισµού και σαν Απώλειες οι Ζηµίες βάση Κ.Α.Χ.
6. Λοιπές υφιστάµενες επιχειρήσεις άλλης νοµικής µορφής πλην ατοµικής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας µε
βιβλία όχι Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού
Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού
Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτηµα για υπαγωγή στην πτωχευτική
διαδικασία και
d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σηµείου το πιο πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό
και οι τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης όπου αυτή
προβλέπεται
και
∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος Ε3 των τριών
τελευταίων κλεισµένων
διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
7. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή
αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη
σύµβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί».
ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων : Φορολογική ενηµερότητα από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι
υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνοµης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούµενης αποφάσεως της Επιτροπής ή του
∆ΕΚ.
ε) Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν προς την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, µόνο µία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά µία
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συγκεκριµένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται το τµήµα της Περιφερειακής
Ενότητας που υλοποιείται η επένδυση, για το οποίο το ποσοστό ενίσχυσης δεν µεταβάλλεται. Η αίτηση
στήριξης µπορεί να αφορά περισσότερες από µία δραστηριότητες ανά δράση.
στ) Η οικονοµοτεχνική µελέτη υπογράφεται από Γεωπόνο µέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου
καιαπό Οικονοµολόγο. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται στην αίτηση στήριξης ο αριθµός µητρώου του
Γεωπόνου στο ΓΕΩΤΕΕ και του Οικονοµολόγου στο Οικονοµικό Επιµελητήριο προκειµένου να
διασταυρώνεται η µη ύπαρξη σύγκρουσης συµφερόντων εφόσον αυτό απαιτείται. Ως µελέτες και αµοιβές
συµβούλων νοούνται αυτές που αφορούν στην κατάρτιση της αίτησης στήριξης και στην παρακολούθηση
του υλοποιούµενου επενδυτικού σχεδίου.
ζ) Πλήρης αίτηση στήριξης θεωρείται αυτή στην οποία περιέχονται όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά και λαµβάνει µοναδικό κωδικό από το Π.Σ.Κ.Ε.. Εξαιρούνται τα δικαιολογητικά που
προσκοµίζονται προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση οριστικής ένταξης της πράξης.
η) Όσα εκ των δικαιολογητικών προσκοµίζονται σε αντίγραφα είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε
περίπτωση που κριθεί σκόπιµο δύναται αυτά να ζητηθούν από το φορέα αρµοδίως επικυρωµένα ή
πρωτότυπα.
θ) Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στο ΠΣKE, η πληρότητα του ηλεκτρονικού
φακέλου και η εµπρόθεσµη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του εν δυνάµει
δικαιούχου.
ι) Οι εν δυνάµει δικαιούχοι µπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα τυχόν
συνυποβληθέντα δικαιολογητικά (έντυπα, ή σε ηλεκτρονική µορφή), ακόµη και µετά την οριστική
υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης ή του φακέλου υποψηφιότητας κατά περίπτωση. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν τη
ίδια διαδικασία µε την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης. Εφόσον η διόρθωση αφορά σε
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε έντυπη µορφή, αυτά υποβάλλονται εκ νέου προκειµένου να
αντικαταστήσουν τα αρχικώς υποβληθέντα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
ια) Οι εν δυνάµει δικαιούχοι µπορούν να ανακαλούν την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν µέρει
οιαδήποτε στιγµή µετά από αίτηµά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής.
Το εν λόγω αίτηµα ανάκλησης, επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν
λόγω έγγραφα ή τµήµατα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί.
ιβ) Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει µοναδικό κωδικό και
ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εµπρόθεσµο της υποβολής. Η ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης αυτής θεωρείται και καθοριστική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των δαπανών
της αίτησης στήριξης. Η αίτηση στήριξης δεν αξιολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται αν δεν υποβληθεί
ο πλήρης φάκελος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήµατος που θα
ανακοινωθεί από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών.
ιγ) Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε
ηλεκτρονική µορφή και έντυπη µορφή

για 10 έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας

ενίσχυσης δυνάµει του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων.
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ιδ)

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο δυνητικός δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του

δηµοσιοποιούνται µε το άρθρο 111 του Καν. (EE) 1306/2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://transpay.opekepe.gr, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 παρ.2 και το άρθρο 10 του καν.
(ΕΕ) 702/2014. Οι πληροφορίες αυτές οργανώνονται και είναι προσβάσιµες µε τυποποιηµένο τρόπο
βάσει του Παραρτήµατος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 702/2014, όπως περιγράφεται στο σχετικό Παράρτηµα IV της
πρόσκλησης και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και
διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σύµφωνα µε το άρθρο 9§4 καν. (ΕΕ) 702/2014 οι
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9§2γ καν. (ΕΕ) 702/2014 δηµοσιεύονται εντός έξι µηνών από
την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης και παραµένουν διαθέσιµες επί τουλάχιστον 10 έτη από την
ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Επιπλέον αποδέχεται την περαιτέρω επεξεργασία από
τις αρµόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων
προσωπικών δεδοµένων. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείµενες διατάξεις περί προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
– ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Πίνακας παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσεων
α) Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ και του πλήρους φακέλου από τους
δυνητικούς

δικαιούχους,

πραγµατοποιείται

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

µε

ευθύνη της

∆ιεύθυνσης

Προγραµµατισµού

και

διοικητικός έλεγχος. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης

διενεργείται από:
αα) στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ ή υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Εφαρµογών, ή
ββ) µέλη του µητρώου αξιολογητών, ή
γγ) υπαλλήλους άλλων φορέων του ∆ηµοσίου ή/και εξωτερικό αξιολογητή ιδιώτη, οι οποίοι
επιλέγονται από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Κάθε αίτηση στήριξης αξιολογείται και βαθµολογείται από έναν (1) αξιολογητή µε βάση τα
κριτήρια της 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ Β’ 1190) ΥΑ όπως ισχύει, και της παρούσας Πρόσκλησης.
Ο αξιολογητής προβαίνει στον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης µέσω του ΠΣΚΕ.
Τα πορίσµατα του διοικητικού ελέγχου συµπληρώνονται στο σύνολο τους (επιλεξιµότητα, βαθµολογία,
οικονοµική στήριξη) ανεξάρτητα από το αν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια επιλεξιµότητας.
Τα παραδοτέα του συνόλου των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων στήριξης εξετάζονται
δειγµατοληπτικά από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σε ποσοστό
10% επί του αριθµού των αιτήσεων στήριξης.
Εάν διαπιστωθούν σοβαρά λάθη κατά τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της διαδικασίας αξιολόγησης, η
∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού

και

Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων

δύναται

να

επεκτείνει

τη

δειγµατοληψία σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ανάλογα µε τη βαρύτητα των ευρηµάτων.
Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων συµπληρώνει για το σύνολο των
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παραδοτέων, σχετικό φύλλο διοικητικού ελέγχου το οποίο καταχωρείται στο ΠΣΚΕ. Τα πρόσωπα που
συµµετέχουν στο διοικητικό έλεγχο υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε την οποία δηλώνουν ότι,
στο πλαίσιο των καθηκόντων τους που σχετίζονται µε τον διοικητικό έλεγχο πράξεων, δεν συµµετέχουν
σε ελέγχους πράξεων που αφορούν σε δυνητικούς δικαιούχους µε τους οποίους βρίσκονται ή διατηρούν
σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συµφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να
έχουν προσωπικό, οικονοµικό κυρίως, συµφέρον εξαρτώµενο από τους δυνητικούς δικαιούχους αυτούς,
το οποίο δύναται να επηρεάσει την αµερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους µε αθέµιτο τρόπο.

β)

Στον έλεγχο περιλαµβάνεται επαλήθευση:
αα) της επιλεξιµότητας του δικαιούχου
ββ) των κριτηρίων επιλεξιµότητας, των δεσµεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που

συνδέονται µε την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη
γγ) της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια επιλογής
δδ) της επιλεξιµότητας των δαπανών της ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της
συµµόρφωσης µε την κατηγορία δαπανών ή τη µέθοδο υπολογισµού που πρέπει να
χρησιµοποιείται όταν η ενέργεια ή µέρος αυτής εµπίπτει στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία
β), γ) και δ) του καν. (ΕΕ) 1303/2013·
εε) του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παράγραφος 1
στοιχείο α) του καν. (ΕΕ) 1303/2013, εξαιρουµένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους
απόσβεσης. Οι δαπάνες αξιολογούνται µε χρήση κατάλληλου συστήµατος αξιολόγησης, όπως
δαπάνες αναφοράς, σύγκριση των διαφόρων προσφορών ή επιτροπή αξιολόγησης.
στστ) Τη συµµόρφωση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
γ)

Αρχικά ελέγχεται η εµπρόθεσµη υποβολή, η πληρότητα και η συµµόρφωση των

υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας.
δ)

Στη συνέχεια εξετάζεται η βιωσιµότητα της προτεινόµενης αίτησης στήριξης –

επένδυσης ως εξής:
αα)

Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Β΄ κατηγορία βιβλίων, η

βιωσιµότητα της αίτησης στήριξης εκτιµάται µε βάση τις τιµές των κάτωθι αριθµοδεικτών:
περιθώριο µικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους των τριών ετών που έπονται του 2ου
έτους µετά την ολοκλήρωση της επενδυτικής πρότασης.
Στους ανωτέρω δείκτες εφαρµόζονται τα κριτήρια ως ακολούθως:
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
1

2

Περιθώριο
Κέρδους
Περιθώριο
Κέρδους

X+3

Μικτού Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων
Πωλήσεις
Καθαρού Καθαρά Κέρδη %

%

X+4 X+5

Μ.Ο.
>10%

>0,90%

Πωλήσεις

Χ: έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης
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Ως βιώσιµη θεωρείται η επένδυση που εκπληρώνει τουλάχιστον 1 από τα 2 ανωτέρω κριτήρια.
ββ)

Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία βιβλίων, η

βιωσιµότητα της αίτησης στήριξης εκτιµάται µε βάση τις τιµές των κάτωθι αριθµοδεικτών:
παγιοποίηση περιουσίας, οικονοµική µόχλευση, περιθώριο µικτού κέρδους, αποδοτικότητα
ενεργητικού και ανάπτυξη εργασιών των τριών ετών που έπονται του 2ου έτους µετά την
ολοκλήρωση της επενδυτικής πρότασης.
Στους ανωτέρω δείκτες εφαρµόζονται τα κριτήρια ως ακολούθως:
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες

X+3

X+4 X+5

Μ.Ο.

1

Παγιοποίηση
Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

>0,3

2

Οικονοµική Μόχλευση

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

>0,4

3

Περιθώριο
Μικτού Κέρδους

4

Αποδοτικότητα
Ενεργητικού

5

Ανάπτυξη Εργασιών

Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων
Πωλήσεις

Χ 100

>15%

Καθαρά Κέρδη Χ 100
Σύνολο Ενεργητικού
((Κ.Ε. t / K.E. t – 1) – 1) x 100

>1%
Μέσος όρος του ρυθµού ανάπτυξης των εργασιών
της τελευταίας τριετίας να είναι θετικός.

Χ: έτος ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης
Ως βιώσιµη θεωρείται η επένδυση που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια ή
συγκεκριµένα τον συνδυασµό των κριτηρίων 1 & 2.
ε)

Στη συνέχεια οι αιτήσεις βαθµολογούνται µε βάση τα κριτήρια επιλογής και

προσδιορίζεται το ποσό και ποσοστό στήριξης.
στ)

Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων δύναται να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία οφείλει ο αιτών να
προσκοµίσει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών.
Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν
υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του αιτούντος και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης
στήριξης.
Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται µε σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων
στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της αίτησης στήριξης.
ζ)

Με βάση τα αποτελέσµατα του διοικητικού ελέγχου, για το σύνολο των προτάσεων που

έχουν υποβληθεί την ίδια περίοδο, δηµιουργείται, µέσω του ΠΣΚΕ, Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού
Ελέγχου. Οι παραδεκτές αιτήσεις κατατάσσονται µε φθίνουσα βαθµολογική σειρά.
Στον Πίνακα επισηµαίνονται:
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i.

οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, των οποίων ο προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης
δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης και των οποίων η βαθµολογία
είναι µεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου που τίθεται στην πρόσκληση·

ii.

οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής τους,

iii.

τον συνολικό προϋπολογισµό των αιτήσεων, έτσι όπως διαµορφώθηκε από τον διοικητικό
έλεγχο.

η) Ο πίνακας ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και του ΠΑΑ. Παράλληλα, οι υποψήφιοι
ενηµερώνονται µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου και τους τρόπους
πρόσβασής τους στον πίνακα.
θ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη δηµοσιοποίηση του ανωτέρω πίνακα,
προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης στο Μέτρο, ο εν δυνάµει δικαιούχος υποχρεούται να
προσκοµίσει εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τελικού πίνακα
κατάταξης, τα κάτωθι:
αα)

αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασµού που θα χρησιµοποιηθεί

υποχρεωτικά για την υλοποίηση της επένδυσης από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος
έχει κατατεθειµένα τα ίδια κεφάλαια, βάσει επιλέξιµου χρηµατοδοτικού σχήµατος, προκειµένου
να τα χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης και για τα οποία έχει βαθµολογηθεί. Σε
περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη εργασιών µετά την κατάθεση της αίτησης
ενίσχυσης και πριν τη λήψη της απόφασης οριστικής έγκρισης, θα πρέπει να προσκοµίσει
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει το ύψος των εξοφληµένων τιµολογίων που
αντιστοιχούν στις υλοποιηθείσες δαπάνες και να προσκοµίσει το extrait του διακριτού
λογαριασµού για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόµενων ιδίων κεφαλαίων. Στην
περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να κατατεθεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στον
λογαριασµό του δυνητικού δικαιούχου κατά την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. Η
δέσµευση αυτή αφορά µόνο το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόµενων ιδίων κεφαλαίων για
τα οποία προσκοµίζεται και το extrait.
Ο δικαιούχος οφείλει να καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα και να
συµπεριλάβει το σύνολο των αντίστοιχων τιµολογίων στο αίτηµα πρώτης πληρωµής που
θα υποβάλει.
Σε περίπτωση που µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του δικαιούχου στη ∆ράση,
γίνουν αναλήψεις ή µεταφορές χρηµατικών ποσών από τον διακριτό λογαριασµό για άλλο
σκοπό εκτός της υλοποίησης της επένδυσης, τα ποσά αυτά θα περικόπτονται από τον
αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου και δεν θα καταβάλλονται στον δικαιούχο.
Επισηµαίνουµε

επίσης

ότι, στην περίπτωση που ο

δυνητικός

δικαιούχος

έχει

βαθµολογηθεί για τα ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Υπεύθυνη
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∆ήλωση που έχει καταθέσει, αλλά δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
παραγράφου 6.1.θ της 1ης πρόσκλησης της ∆ράσης, προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση
ένταξης πράξης στη ∆ράση ή να συµπεριληφθεί σε συλλογική απόφαση ένταξης πράξης,
η αίτηση στήριξης θα βαθµολογείται εκ νέου σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα και δύναται
να ενταχθεί στη δράση µόνο εφόσον η νέα βαθµολογία της δεν υπολείπεται της
βαθµολογίας της τελευταίας αίτησης στήριξης ενταγµένης πράξης σύµφωνα µε τον
Επικαιροποιηµένο Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου.»
ββ)

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιµοποιεί για

την υλοποίηση κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να προσκοµισθεί µαζί µε το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού
λογαριασµού και τραπεζική βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι τα
κεφάλαια εξωτερικού που θα αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της επένδυσης έχουν
παραµείνει σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού για τουλάχιστον
ένα έτος.
γγ)

Αντίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης του οικοπέδου και των

εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθεί η επένδυση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης καθώς και του πιστοποιητικού µεταγραφής. Η ανωτέρω
προϋπόθεση ισχύει και για τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στους χώρους που
διατίθενται από τον ΟΚΑΑ Α.Ε. παράλληλα µε τα αναφερόµενα στην Α2-818/15-09-2014
(ΦΕΚ

2565/25-9-2014)

ΚΥΑ (Έγκριση

Κανονισµού

Μισθώσεων

του Οργανισµού

Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.). Σε περίπτωση που η ήδη υπάρχουσα
συµβολαιογραφική

πράξη

µίσθωσης

δεν

καλύπτει

την

απαιτούµενη

δεκαετία,

προσκοµίζεται ανάλογη παράταση αυτής.
δδ) Απόφαση άδειας εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού πριν την έγκριση
χορήγησης της ενίσχυσης σε περίπτωση που δεν είχε προσκοµισθεί κατά την υποβολή
της αίτησης στήριξης
ι)

Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ένταξης εντός της παραπάνω προθεσµίας,

επέχει θέση αποδοχής από τον εν δυνάµει δικαιούχο του αποτελέσµατος της αξιολόγησής του. Σε
περίπτωση µη εµπρόθεσµης προσκόµισης των δικαιολογητικών αυτών, θεωρείται ότι ο δικαιούχος δεν
αποδέχεται το αποτέλεσµα της αξιολόγησης και η αίτηση στήριξης απορρίπτεται. Εξαιρούνται οι
περιπτώσεις που ο εν δυνάµει δικαιούχος έχει υποβάλλει εµπρόθεσµη ενδικοφανή προσφυγή, η εξέταση
της οποίας δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί.
Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών ένταξης, η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Εφαρµογών προβαίνει στην ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων.
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ια) Ο κάθε υποψήφιος µέσω της πρόσβασης που έχει στο ΠΣΚΕ, δύναται να λάβει αναλυτική
πληροφόρηση για τα αποτελέσµατα του διοικητικού ελέγχου επί της αίτησης στήριξης που υπέβαλε.
ιβ)

Για

τις

αιτήσεις

που

επιλέχθηκαν

προς

στήριξη,

εκδίδεται

από

τη

∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Απόφαση Ένταξης Πράξεων µε τελικό διατάκτη τον Γενικό
Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, η οποία περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστον τους δικαιούχους και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων (π.χ. ονοµατεπώνυµο
ή επωνυµία δικαιούχου, τίτλος και προϋπολογισµός πράξης κ.λπ.) τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, τη
διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, έλεγχους και κυρώσεις. Αναφορικά µε το αναλυτικό φυσικό και
οικονοµικό αντικείµενο κάθε πράξης η απόφαση παραπέµπει στην αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει
υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαµορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχό της.
ιγ) Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Εφαρµογών
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και του ΠΑΑ και η ανάρτησή της
δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο.
ιδ) Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, µε µόνη τη δηµοσιοποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξης.
ιε) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται αρχείο µε τα αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησης της
Απόφασης Ένταξης Πράξεων.
ιστ) Η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης αποτελεί το χρονικό σηµείο ανάληψης νοµικής
δέσµευσης για τη στήριξη των πράξεων που περιλαµβάνονται σε αυτήν. Ο δικαιούχος έχει τη
δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης πριν την έκδοση της απόφασης ένταξής του στο
υποµέτρο, µε δική του ευθύνη.
Ενδικοφανείς προσφυγές
α)

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή ηλεκτρονικά, µέσω του

ΠΣΚΕ κατά των αποτελεσµάτων του Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου, εντός δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησής του. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει
να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής καθώς και να επισυνάψει οποιοδήποτε
επιπλέον δικαιολογητικό προκειµένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του. Η ενδικοφανής προσφυγή
κατά των αποτελεσµάτων του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά
µέσω του ΠΣΚΕ και το αποδεικτικό υποβολής αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Εφαρµογών υπογεγραµµένο. Οι προσφυγές εξετάζονται από Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων του
άρθρου 17 παρ.1 της 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ 1190/Β’) εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών.
Οι Επιτροπές αυτές συστήνονται µε Υπουργική απόφαση και αποτελούνται από Υπηρεσιακά στελέχη τα
οποία δεν έχουν ασχοληθεί σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας µε την εν λόγω αίτηση στήριξης,
ανεξάρτητα από το είδος της απόφασης κατά της οποίας προσφεύγει ο δικαιούχος.
Με ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Εφαρµογών καταχωρίζεται στο ΠΣΚΕ φύλλο
διοικητικού ελέγχου για κάθε εξετασθείσα προσφυγή.
β)

Μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών επικαιροποιείται αντίστοιχα ο Πίνακας

Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου ώστε:
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•

να περιλαµβάνονται στις παραδεκτές αιτήσεις εκείνες για τις οποίες οι προσφυγές κρίθηκαν
βάσιµες·

•

να προσαρµοστούν τα στοιχεία των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά διαµορφώνονται µετά την
εξέταση των προσφυγών.
γ)

Τα αποτελέσµατα εξέτασης των προσφυγών µεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ µέσω

κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας. Ο επικαιροποιηµένος πίνακας ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του
ΥπΑΑΤ, και του ΠΑΑ.
δ)

Για τις προσφυγές που κρίθηκαν αβάσιµες, οι προσφεύγοντες ενηµερώνονται µέσω της

ανάρτησης του επικαιροποιηµένου πίνακα καθώς και µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος µέσω του
ΠΣΚΕ.
ε) Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών προβαίνει σε υπερδέσµευση του ποσού της
πρόσκλησης, κατόπιν έγκρισης της ΕΥ∆ ΠΑΑ µε σκοπό:
αα)

την προσαρµογή, όπου απαιτείται, του οικονοµικού αντικειµένου των αιτήσεων

που έχουν ήδη επιλεγεί προς στήριξη
ββ)

την ένταξη στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης των αιτήσεων που µετά την

εξέταση της σχετικής προσφυγής, συγκεντρώνουν βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση της τελευταίας
πρότασης που επιλέχθηκε προς στήριξη, σύµφωνα µε την παρ. 6.1 ανωτέρω. Το ποσό της
υπερδέσµευσης µπορεί να ανέλθει έως το 110% της συνολικής δηµόσιας ενίσχυσης που καθορίζεται
στην πρόσκληση, δυνάµει της οποίας υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις στήριξης. Στην περίπτωση που
το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ανωτέρω ενεργειών ή και σε άλλες πλήρως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, δύναται να αυξηθεί. Στην περίπτωση όπου µετά τις ανωτέρω ενέργειες δεν
καλύπτεται το καθορισµένο επίπεδο υπερδέσµευσης, ο ΕΦ∆ δύναται να προβεί σε επιλογή επόµενων
στη σειρά κατάταξης αιτήσεων στήριξης του επικαιροποιηµένου Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού
Ελέγχου, εφόσον αυτές συγκεντρώνουν βαθµολογία µεγαλύτερη της τυχόν ελάχιστης βαθµολογίας που
ορίζει η πρόσκληση.
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στ)

Οι αιτήσεις στήριξης που έχουν υπερβεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τη

βαθµολογική βάση, είναι δυνατόν να ενταχθούν στο υποµέτρο και στην περίπτωση που θα προκύψουν
διαθέσιµες πιστώσεις µετά από εθελοντική αποχώρηση ή απένταξη δικαιούχων.
Ανάκληση ένταξης πράξεων
α)

Οι δικαιούχοι µπορούν να αιτηθούν την ανάκληση ένταξής τους στο ΠΑΑ 2014 – 2020,

µε την υποβολή αιτήµατος, σε εφαρµογή του άρθρου 3 Καν (ΕΕ) 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι
λόγοι αδυναµίας εκτέλεσης της πράξης σύµφωνα µε τους όρους ένταξής της.
β)

Στη συνέχεια του αιτήµατος και κατόπιν της εξέτασής του από τη ∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού και Εφαρµογών, η τελευταία εκδίδει σχετική απόφαση ανάκλησης. Η απόφαση
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον
δικαιούχο.
γ)

Στην περίπτωση που για τη συγκεκριµένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί

πληρωµή, τότε γίνεται ανάκτηση του ποσού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων
ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Καν (ΕΕ) 640/2014.
δ)

Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης µπορεί να

προκύψει και µετά από διαπιστωµένη απάτη, βάσει απόφασης αρµόδιας δικαστικής αρχής ή κατά τη
διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην περίπτωση που
διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις/εµπλοκές σε σχέση µε την προγραµµατισθείσα πρόοδο ή
τους όρους ένταξής της. Η διαδικασία ανάκλησης δύναται να ενεργοποιείται, εφόσον επιβάλλεται
κατόπιν ελέγχων εθνικών ή ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων ή όταν διαπιστώνεται:
αα)

η

παρέλευση

του

χρόνου

υποβολής

πρώτου

αιτήµατος

πληρωµής

ή υλοποίησης της πράξης, χωρίς έγκριση σχετικής παράτασης
ββ)

σοβαρή εµπλοκή στην ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων

γγ)

µη αποδεκτή απόκλιση του φυσικού αντικειµένου

δδ)

αδυναµία στην καθολική πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου και της

επιλεξιµότητάς του µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και
στοιχεία τεκµηρίωσης
εε)

άλλη παράβαση του εθνικού ή ενωσιακού θεσµικού πλαισίου η οποία

διενεργείται από τον δικαιούχο δόλια και δεν επιδέχεται θεραπεία.
ε)

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών

σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 4 του ν. 4314/2014, θέτει την πράξη σε καθεστώς επιτήρησης µε
αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο δικαιούχο της πράξης, στην οποία προσδιορίζονται οι
αποκλίσεις και καθορίζονται διορθωτικά µέτρα και περίοδος συµµόρφωσης του δικαιούχου ανάλογα µε
την περίπτωση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του δικαιούχου µε αυτά ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών προβαίνει σε έκδοση σχετικής Απόφασης η οποία
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καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ και µε την οποία ανακαλείται η ένταξη της εν λόγω πράξης ή µε την οποία
τροποποιείται η Απόφαση Ένταξης στην οποία περιλαµβανόταν. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται ατοµικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον δικαιούχο. Στην
περίπτωση που για τη συγκεκριµένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί δηµόσια ενίσχυση,
τότε γίνεται ανάκτηση του ποσού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας
βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο του 4 Καν (ΕΕ) 640/2014.
στ)

Οι αιτήσεις ανάκλησης και ο διοικητικός έλεγχος αυτών καταχωρούνται κατά περίπτωση

στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο ή τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών και µεταφέρονται στο
ΟΠΣΑΑ µέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από αυτό. Οι αποφάσεις ανάκλησης
καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών και ενηµερώνεται
το ΠΣΚΕ µέσω του οποίου κοινοποιούνται στους δικαιούχους.
Τροποποίηση πράξεων
α)

Οι ενταγµένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται. Η διαπίστωση της ανάγκης

τροποποίησης της πράξης µπορεί να προκύψει:
αα)

Με την υποβολή προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών αίτησης

τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το δικαιούχο. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται
τα σηµεία τροποποίησης, να τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων
της πράξης και να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που το τεκµηριώνουν.
Αντίστοιχη αίτηση υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε το άρθρο
4 του Καν. 640/2014. Η απόφαση τροποποίησης, όποτε απαιτείται, πρέπει να έχει
καταχωρηθεί στο ΟΠΣΑΑ πριν την υποβολή του αιτήµατος πληρωµής.
ββ)

Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της πράξης και ελέγχου

αυτής, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά
αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης (λόγω
διαχειριστικών προβληµάτων, εµπλοκών στην εκτέλεση της πράξης κ.α.)
β)

Οι τροποποιήσεις µπορεί να αφορούν:
αα)

τροποποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Πράξης·

ββ)

παράταση του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της Πράξης·

γγ)

αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νοµικής µορφής, της επωνυµίας της

επιχείρησης κλπ.)·
δδ)

αλλαγή δικαιούχου της πράξης·

εε)

µεταβολή του χρηµατοδοτικού σχήµατος (π.χ. ίδια συµµετοχή, τραπεζικός

δανεισµός κλπ.)·
στστ)
γ)

διόρθωση προφανών σφαλµάτων·

Τα αιτήµατα τροποποίησης πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ και

λαµβάνουν µοναδικό αριθµό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι
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δικαιούχοι

οφείλουν, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, να αποστείλουν στη ∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού και Εφαρµογών αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης τροποποίησης, όπως αυτό
παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α)
Τροποποίηση του
εταιρικού ή καταστατικού
του δικαιούχου:
α1)
Αλλαγή
νοµικής
µορφής ή/και επωνυµίας
ή/και εταιρικής ή µετοχικής
σύνθεσης δικαιούχου

•

Απαιτείται Καταστατικό της νέας εταιρείας (ακριβές αντίγραφο),

•

∆ηµοσίευση του νέου καταστατικού στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο ΦΕΚ

Εάν πρόκειται για αλλαγή εταιρικής ή µετοχικής σύνθεσης ζητούνται τα ανωτέρω
αναφερόµενα στα δικαιολογητικά συµµετοχής της παρ. 5 (Στοιχεία Επιχείρησης
σηµεία 2 & 3).
Αν

διαπιστωθεί

ότι

λόγω

αλλαγής

της

εταιρικής

σύνθεσης

ο

φορέας

του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι δικαιούχος, τότε απεντάσσεται από το
υποµέτρο και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις ανακτώνται.
β)
Αλλαγή δικαιούχου
της αίτησης στήριξης

♦

Παραίτηση του αρχικού δικαιούχου από την πράξη και τις ενισχύσεις υπέρ

του νέου (υποψηφίου) δικαιούχου,
♦

Πιστοποιητικό µη πτώχευσης, µη εκκαθάρισης και µη θέσης σε αναγκαστική

διαχείριση της παλαιάς εταιρείας,
♦

∆ήλωση του νέου δικαιούχου ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση της πράξης µε

τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης της
πράξης,
♦

Καταστατικό (ή εταιρικό) του νέου δικαιούχου,

♦

Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως των δύο (2) τελευταίων ετών, του

νέου δικαιούχου καθώς και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της Οικονοµικής Εφορίας
των δύο (2) τελευταίων ετών αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή νεοσύστατη
εταιρία (ενός εκάστου των κυρίων µετόχων), τα οποία θα αποδεικνύουν την
ικανότητα του νέου δικαιούχου να εκτελέσει την πράξη,
♦

Βεβαιώσεις

φορολογικής

και

ασφαλιστικής

ενηµερότητας

του

νέου

δικαιούχου,
♦

Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο ο νέος δικαιούχος πρόκειται να

υλοποιήσει την επένδυση,
♦

Πιστοποιητικό µη πτώχευσης, µη εκκαθάρισης και µη θέσης σε αναγκαστική

διαχείριση της νέας εταιρείας, καθώς και τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο κριτήριο επιλογής (βαθµολογίας) 8, όπως αυτό

περιγράφεται

στην 593/37447/31-03-2017 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειµένου να
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ελεγχθεί κατά περίπτωση, αν η νέα εταιρεία αποτελεί δικαιούχο του Μέτρου ή αν
επηρεάζεται η ληφθείσα κατά την αξιολόγηση βαθµολογία.
γ) Αλλαγή της θέσης της

♦

επένδυσης

και Κτηνιατρικής υπηρεσιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων,

ποσοστό

(εφόσον
ενίσχυσης

το
δεν

♦

η σύµφωνη γνώµη των εµπλεκοµένων ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας

όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την νέα θέση – τίτλοι ιδιοκτησίας -

διαφοροποιείται)

περιβαλλοντικοί όροι κλπ.

δ) Τεχνικές τροποποιήσεις

•

Κτηριακές εγκαταστάσεις: Σε περίπτωση αλλαγής της διάταξης των

κτηριακών εγκαταστάσεων ή της καλυπτόµενης επιφάνειας των κτιρίων (αύξηση ή
µείωση των τετραγωνικών), απαιτείται η προσκόµιση των νέων τεχνικών σχεδίων, η
αναθεωρηµένη άδεια δόµησης και δύο τουλάχιστον γραπτές προσφορές για την
αύξηση της καλυπτόµενης επιφάνειας.
•

Μηχανολογικός εξοπλισµός: Σε περίπτωση αντικατάστασης µέρους του

εγκεκριµένου µηχανολογικού εξοπλισµού απαιτείται τεχνική έκθεση τεκµηρίωσης
των προτεινόµενων αλλαγών, ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου
µηχανολογικού εξοπλισµού και τουλάχιστον τριών (3) προσφορών των νέων
µηχανηµάτων, όπου θα προσδιορίζεται και η τιµή ανά µηχάνηµα. Σε περίπτωση
αλλαγής της διάταξης του µηχανολογικού εξοπλισµού απαιτείται η προσκόµιση των
αντίστοιχων νέων τεχνικών σχεδίων.
ε)
Αλλαγές
αριθµό των δόσεων.

στον

στ)
Τροποποίηση
χρηµατοδοτικού σχήµατος

δ)

Αύξηση δόσεων του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου δύναται να εγκριθεί µετά
από σχετικό αίτηµα και µόνο σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις µε
τροποποίηση της απόφασης έγκρισης της αίτησης στήριξης.
Σχετικό αιτιολογηµένο αίτηµα.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήµατος τροποποίησης από το δικαιούχο ή τη

διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής στοιχείων της πράξης, η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών
εξετάζει τις διαφοροποιήσεις ιδίως ως προς:

ε)

αα)

την επίπτωσή τους στα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής·

ββ)

τη σκοπιµότητα της τροποποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της

πράξης και να µην αλλοιώνεται το αποτέλεσµα της αξιολόγησής της σε βαθµό που να καθιστά την
πράξη µη επιλέξιµη. Επιπλέον, τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τη βαθµολόγηση των αιτήσεων
στήριξης και την ένταξή τους στο υποµέτρο δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο τροποποίησης,
εκτός των περιπτώσεων που µετά την εξέταση της αίτησης τροποποίησης και την εκ νέου
βαθµολόγηση της αίτησης στήριξης, δεν µεταβάλλεται η συνολική βαθµολογία αυτού ή δεν υπολείπεται
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της βαθµολογίας του τελευταίου ενταγµένου. Οι σχετικές µεταβολές δεν πρέπει να συνιστούν
σηµαντική τροποποίηση της πράξης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 71, παρ. 1 του Καν (ΕΕ) 1303/2013:
αα)

παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της

περιοχής προγράµµατος·
ββ)

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία

παρέχει σε µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα·
γγ)

ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή

των όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους.
στ)

Τα αιτήµατα τροποποίησης που κατατίθενται µετά την 31η/12ου/2020 θα εξετάζονται και

ως προς τη συµβατότητά τους µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.
ζ)

Με βάση το αποτέλεσµα της εξέτασης, η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών

προβαίνει σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, εφόσον επηρεάζονται βασικά στοιχεία αυτής, όπως:
αα)

αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου·

ββ)

παρατάσεις της προθεσµίας ολοκλήρωσης πέραν αυτής που ορίζεται στην

Απόφαση Ένταξης·
γγ)

µεταβολές στον προϋπολογισµό και ειδικότερα µείωση του συνολικού

προϋπολογισµού της πράξης ή των πράξεων που περιλαµβάνονται στην ίδια απόφαση
ένταξης σε ποσοστό άνω του 20%
η)

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, η ∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού και Εφαρµογών ενηµερώνει τον δικαιούχο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την
έγκριση ή απόρριψη του αιτήµατός του.
θ)

Το πλήθος των τροποποιήσεων φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου που

µπορεί να υποβάλλει ο δικαιούχος, προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξής του στο Μέτρο
και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό αιτηµάτων πληρωµής.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η δηµόσια ενίσχυση καταβάλλεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 74/5074/17-01-2017 (ΦΕΚ
99/β’/24-01-2017) ΚΥΑ, στην 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ Β’1190) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός
των λεπτοµερειών εφαρµογής του Υποµέτρου 4.2…» ΥΑ όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και στις
σχετικές εγκυκλίους που εκδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και για την καταβολή της πρέπει να προηγηθεί σχετικό
αίτηµα του δικαιούχου µέσω ΠΣΚΕ.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι αποδέχονται ότι τα µηνύµατα που αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση κοινοποίησης και
συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννοµων συνεπειών και προθεσµιών.
Υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη στο πρόγραµµα
Οι προϋποθέσεις χορήγησης της δηµόσιας ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
τόσο κατά την υλοποίηση της επένδυσης όσο και για το χρονικό διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων
υποχρεώσεων αυτών, είναι:
α)

Να υλοποιήσουν την επένδυση σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης, όπως
ισχύει κάθε φορά.

β)

Το αργότερο εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού
σχεδίου στο υποµέτρο, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών και να υποβάλουν
στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων αίτηση πληρωµής ή να έχουν αιτηθεί και λάβει
σχετική παράταση, η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά τους έξι µήνες εκτός των περιπτώσεων
ανωτέρας βίας οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να
παραιτηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης, διαφορετικά η απόφαση ένταξης ανακαλείται και
ο δικαιούχος δεν µπορεί να υποβάλλει αίτηση στήριξης στο εν λόγω υποµέτρο για δύο έτη από την
ηµεροµηνία της απόφασης ανάκλησης.

γ)

Να τηρούν το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση
ένταξης της πράξης στο υποµέτρο. Σε περίπτωση µεταβολής του για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει
να προηγηθεί από τον δικαιούχο, σχετικό αίτηµα τροποποίησης της πράξης πριν την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης αυτής.

δ)

Να µη µεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόµενης επιχείρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης και τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων παρά µόνο µετά από
έγκριση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Εφαρµογών.

ε)

Να µη χρησιµοποιούν τα πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που έρχονται σε
αντίθεση µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο.

στ) Να µη µεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά
αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα, κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο δικαιούχος
οφείλει να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στους αρµόδιους φορείς παρακολούθησης. Τα πάγια
στοιχεία που αντικατέστησε ο δικαιούχος µέσω της αίτησης στήριξης δεν επιτρέπεται να πωληθούν
ως παραγωγικός εξοπλισµός αξίας.
ζ)

Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα ή / και να µην παύουν τη λειτουργία της
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επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Καν.
(ΕΕ) 1306/2013 όπως ισχύει κάθε φορά.
η)

Στο πλαίσιο των µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους να λειτουργούν τουλάχιστον σε ποσοστό 60%
της εγκεκριµένης δυναµικότητας σε ότι αφορά στο τελικό προϊόν της επένδυσης.

θ)

Οι δικαιούχοι που εµπίπτουν στην κατηγορία των ΜΜΕ οφείλουν να έχουν δηµιουργήσει τις θέσεις
εργασίας που προκύπτουν από την απόφαση ένταξής τους στο υποµέτρο, ένα έτος µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης και να τις διατηρήσουν για τρία (3) χρόνια από τη στιγµή
της δηµιουργίας τους.

ι)

Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενηµέρωση του ΠΣΚΕ µε τα δεδοµένα
και έγγραφα που απαιτούνται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον
έλεγχο των πράξεων που υλοποιούν ή έχουν ολοκληρώσει, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την
ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.

ια) Οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια επιλεξιµότητας της πράξης πρέπει να τηρούν απόλυτα την
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Κάθε διαπίστωση παράβασης από τους ελέγχους,
επιφέρει ανάκτηση της ενίσχυσης ανάλογη του ύψους του ευρήµατος, όπως αυτό καθορίζεται στην
έκθεση ελέγχου.
ιβ) Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στη δράση θα πρέπει να λαµβάνουν µέριµνα για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
ιδ) Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε την οδηγία 2011/92/ΕΕ, πριν την έγκριση χορήγησης
της ενίσχυσης.
Υποχρεώσεις τήρησης και παροχής των απαραίτητων στοιχείων
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης και για το χρονικό διάστηµα τήρησης των
µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους, οι δικαιούχοι οφείλουν:
α)

να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση, που αφορά στην υλοποίηση της

επένδυσης και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά
ζητηθούν, παρέχοντας πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία σε όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες
του Κράτους και της ΕΕ.
β)

να παρέχουν στη διαχειριστική αρχή ή / και στους διορισµένους αξιολογητές ή

άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασµό της, όλες τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος,
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ιδίως σε σχέση µε την επίτευξη καθορισµένων στόχων και προτεραιοτήτων.
Υποχρεώσεις εφαρµογής δράσεων ενηµέρωσης ή δηµοσιότητας
Οι δικαιούχοι οφείλουν να αναρτούν κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης
και πριν από το πρώτο αίτηµα πληρωµής, πινακίδα στον χώρο πραγµατοποίησης των εργασιών,
όπου να αποτυπώνεται η συµβολή του αντίστοιχου Προγράµµατος ενίσχυσης της Επένδυσης
σύµφωνα µε τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 περί καθορισµού κανόνων
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
όσον

αφορά

τις λεπτοµέρειες

για

τη

µεταβίβαση

και

διαχείριση

των

συνεισφορών

των προγραµµάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το
σύστηµα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδοµένων καθώς και το άρθρο 13 και το παράρτηµα
ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 808/2014.
Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα ΧΙΙ του
Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισµού 821/2014, καθώς και
οι απαιτήσεις του Καν. 702/2014. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της
πρόσκλησης σηµαίνει και αποδοχή από µέρους τους των όρων δηµοσιότητας.
Υποχρεώσεις αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων επισκέψεων από όλα τα εθνικά και
κοινοτικά όργανα
α)

Η αίτηση στήριξης ή η αίτηση πληρωµής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο

δικαιούχος ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του εµποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου,
µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
β)

Η ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014–2020 είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τον καθορισµό

όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε τους ελέγχους που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ.2 του
Σ∆Ε.
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Οι προς επιβολή κυρώσεις συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα και επιβάλλονται αθροιστικά:

ΟΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

1)
Τήρηση
χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης της επένδυσης

2) ∆ιακοπή λειτουργίας της επιχείρησης /
∆ιακοπή ενισχυόµενης δραστηριότητας

3) Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
που ενισχύθηκαν

4) Πώληση παγίων που αντικαταστάθηκαν
µέσω
της
αίτησης
στήριξης,
ως
παραγωγικός εξοπλισµός αξίας.
Εγκεκριµένη δυναµικότητα

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΑΙ / Η ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΚΥΡΩΣΗ
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΥ / ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΥ / ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Στην περίπτωση µη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της
επένδυσης, και παρόδου εξάµηνης αποκλειστικής προθεσµίας κατά την οποία
ο δικαιούχος δεν έχει ενηµερώσει τους φορείς παρακολούθησης της
επένδυσης (∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών, Επιτροπή
Παρακολούθησης) για την πορεία της και δεν έχει αιτηθεί παράταση δεόντως
αιτιολογηµένη, η επένδυση θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε, η απόφαση
ένταξης ανακαλείται και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις αναζητούνται.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση διακόψει οριστικά τη λειτουργία
της ή τη δραστηριότητα για την οποία έχει ενισχυθεί, η ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Εφαρµογών οφείλει να προβεί άµεσα στην
ανάκτηση της καταβληθείσας δηµόσιας δαπάνης αναλογικά για τα
έτη διακοπής της ενισχυθείσας δραστηριότητας.
Μεταβίβαση παγίων µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, χωρίς
την άµεση αντικατάστασή τους µε άλλα αντίστοιχα µε τα
ενισχυόµενα χωρίς σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών,
Μεταβίβαση παγίων που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του Υποµέτρου χωρίς την
οδηγεί σε ανάκτηση της δηµόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε για
άµεση αντικατάστασή τους από άλλα αντίστοιχα µε τα ενισχυόµενα, και
την απόκτηση των παγίων αυτών µε την προϋπόθεση ότι η
σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών, οδηγεί σε µη πιστοποίηση της
επιχείρηση δεν έχει διακόψει τη δραστηριότητα για την οποία
επένδυσης και ανάκτηση των τυχόν καταβληθεισών ενισχύσεων.
ενισχύθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση η καταβληθείσα δηµόσια
δαπάνη ανακτάται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση
2 ανωτέρω
Στην περίπτωση αυτή το αντίτιµο θα αφαιρείται από την προς καταβολή δηµόσια ενίσχυση. Σε περίπτωση που η πώληση πραγµατοποιηθεί µέχρι και
τρία έτη µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την καταβολή της ενίσχυσης, το αντίστοιχο ποσό θα ανακτάται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020.
Αν διαπιστωθεί µείωση της δυναµικότητας λειτουργίας της µονάδας
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 60% της εγκεκριµένης (το 60%
υπολογίζεται από τον µέσο όρο της παραγωγής, από την
ολοκλήρωση της επένδυσης και µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου)
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τότε γίνεται αναλογική ανάκτηση της καταβληθείσας δηµόσιας
δαπάνης για το ποσοστό της δυναµικότητας που υπολείπεται του
60%
Σε περίπτωση διαπίστωσης από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού
και Εφαρµογών ή τα εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα, µη
νόµιµης λειτουργίας της Επιχείρησης, ενηµερώνεται η αρµόδια
υπηρεσία και επιβάλλεται κύρωση ύψους 1% της δηµόσιας
δαπάνης (∆εν αφορά στους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου
71 του Καν. 1303/2013).

∆ιαπίστωση µη νόµιµης λειτουργίας της
επένδυσης
(λειτουργία
χωρίς
αδειοδοτήσεις,
νοθεία
παραγόµενων
προϊόντων)
Μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας
εκτός Ένωσης όπου απαγορεύεται
Εξόφληση τιµολογίου µε τρόπο µη
αποδεκτό από το εθνικό θεσµικό πλαίσιο

Πλήρης ανάκτηση στήριξης
Το τιµολόγιο δεν κρίνεται επιλέξιµο για συγχρηµατοδότηση

Ανακτάται η δηµόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο
τιµολόγιο στο σύνολό της.

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει βαθµολογία για το
συγκεκριµένο κριτήριο, επιβάλλεται πρόστιµο 1% της εγκεκριµένης
δηµόσιας δαπάνης αν δεν παράγει το αναφερόµενο στην αίτηση
στήριξης ποσοστό, κάθε φορά που διαπιστώνεται µη τήρηση του
κριτηρίου αυτού.

Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή
παραγόµενων µε µεθόδους φιλικές προς το
περιβάλλον.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει βαθµολογία για το
συγκεκριµένο κριτήριο, επιβάλλεται πρόστιµο 1% της εγκεκριµένης
δηµόσιας δαπάνης αν δεν επεξεργάζεται το αναφερόµενο στην
αίτηση στήριξης ποσοστό, κάθε φορά που διαπιστώνεται µη
τήρηση του κριτηρίου αυτού

Απώλεια της ιδιότητας που καθιστά τον
φορέα δικαιούχο της δράσης

Απένταξη του επενδυτικού σχεδίου από τη δράση (εφόσον αυτή δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί) και ανάκτηση τυχόν καταβληθείσας στήριξης σε κάθε
περίπτωση.
Εάν διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των δηµιουργουµένων θέσεων
απασχόλησης, σε σχέση µε τις αναφερόµενες στον φάκελο υποψηφιότητας
και λήφθηκαν υπόψη για την ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα, η
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών προβαίνει σε ανάκτηση της
δηµόσιας δαπάνης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται µε τον
ακόλουθο τρόπο:

∆ιατήρηση / αύξηση θέσεων απασχόλησης (σε
ΕΜΕ).
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Ε.Π.=[ (Α.Θ.*Υ.∆.) - Υ.Θ.] * 1% * ∆.∆. όπου:
Α.Θ.= Αρχικά προβλεπόµενες Θέσεις εργασίας
Υ.Θ.= Υφιστάµενες Θέσεις εργασίας
∆.∆.= Ληφθείσα ∆ηµόσια ∆απάνη
Υ.∆.= Ποσοστό Υφιστάµενης ∆υναµικότητας
Ε.Π.= Επιβληθέν Πρόστιµο
Σε περίπτωση που µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ο
δικαιούχος λειτουργεί µε µειωµένη δυναµικότητα (υφιστάµενη
δυναµικότητα), για τον υπολογισµό των ενδεχόµενων κυρώσεων
λαµβάνονται υπόψη οι θέσεις εργασίας που απαιτούνται για να
λειτουργεί η µονάδα µε τη µειωµένη δυναµικότητα (υφιστάµενες
θέσεις εργασίας) και όχι οι προβλεπόµενες στην αίτηση στήριξης.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει δηµιουργήσει περισσότερες
θέσεις απασχόλησης από τις υφιστάµενες, δεν επιβάλλεται
κύρωση.

Στην παρούσα προσαρτώνται τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, ως εξής:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ορισµός ΜΜΕ

Άρθρο 1 - Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί
οικονοµική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαµβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούµενα άτοµα και
οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές
εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.

Άρθρο 2 - Αριθµός απασχολουµένων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες
επιχειρήσεων
1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Άρθρο 3 - Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού
απασχολουµένων και των χρηµατικών ποσών
1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόµενη
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια της
παραγράφου 3.
2. «Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως
συνδεδεµένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη
σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, µόνη ή από κοινού µε µία ή περισσότερες
συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του
κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).
Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται,
εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της
παραγράφου 3 µε την εν λόγω επιχείρηση:
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή
οµάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις
επιχειρηµατικού κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
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επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε µία επιχείρηση δεν
υπερβαίνει τα 1.250.000 ευρώ,
β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού,
γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης,
δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και µε
λιγότερους από 5.000 κατοίκους.
3. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µία από τις
ακόλουθες σχέσεις:
α) µία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων
άλλης επιχείρησης,
β) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,
δ) µία επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει
συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της εξεταζόµενης
επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που έχουν µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή
εταίρων.
Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µέσω µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µέσω
οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω φυσικού προσώπου ή οµάδας
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις,
εφόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες
αγορές. Ως «όµορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως ανάντη
ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια επιχείρηση δεν
µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων
ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή περισσότερους δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα
ή από κοινού.
5. Μία επιχείρηση µπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά µε την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης,
συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τα
αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και
εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η
επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 %
ή περισσότερο, σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι
συνδεδεµένες µεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων
και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις.
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Άρθρο 4 - Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολουµένων και των
χρηµατικών ποσών και περίοδος αναφοράς
1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολουµένων και των
χρηµατικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των
λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας
(ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έµµεσους φόρους.
2. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολουµένων ή τα χρηµατικά
όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την
απώλεια της ιδιότητας της µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον εάν η υπέρβαση των
εν λόγω ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόµη,
τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιµήσεις που
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους.

Άρθρο 5 - Ο αριθµός απασχολουµένων
Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ),
δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη
επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν
ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι
εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολουµένων
περιλαµβάνονται:
α) οι µισθωτοί
β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και
εξοµοιώνονται µε µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο,
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες,
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται
οικονοµικά οφέλη από την επιχείρηση.
Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική κατάρτιση στο πλαίσιο
σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό
απασχολουµένων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6 - Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης
1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου
του αριθµού απασχολουµένων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς αυτής
της επιχείρησης.
2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισµός
των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολουµένων, γίνεται µε βάση τους
λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς της επιχείρησης ή τους ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται
και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που
ενδεχοµένως συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αµέσως ανάντη ή
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κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό
συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε
περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη
επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης.
3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε την
εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων
που συνδέονται µε αυτές τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους
περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.
Για την εφαρµογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την
εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των
επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες
βρίσκονται αµέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται ήδη στους ενοποιηµένους
λογαριασµούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που
συνεργάζονται µε την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που
συνδέονται µαζί της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία
ή
εταιρική
επωνυµία:………………………………………………………………….…
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….………………….
Ονοµατεπώνυµο
και
τίτλος
του
ή
των
κύριων
διευθυντικών
στελεχών
(2)
………………………………………...…………..………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σηµείωµα)
Σηµειώστε µε ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα
επιχείρηση:

Ανεξάρτητη επιχείρηση

Συνεργαζόµενη επιχείρηση

Συνδεδεµένη επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω
προκύπτουν από τους λογαριασµούς της επιχείρησης και µόνον.
Να συµπληρωθεί µόνο η δήλωση χωρίς παραρτήµατα.
Να
συµπληρωθεί
και
να
επισυναφθεί
το παράρτηµα (και τα τυχόν συµπληρωµατικά δελτία). Στη
συνέχεια να συµπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσµα των
υπολογισµών να µεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται
παρακάτω.
Το αποτέλεσµα των υπολογισµών να µεταφερθεί στον πίνακα
που παρατίθεται παρακάτω
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Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε Παράρτηµα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά µε τον ορισµό των
ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθµός απασχολουµένων (ΕΜΕ)
Κύκλος εργασιών (**)
Σύνολο ισολογισµού (**)

(*) 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.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
_________________________________________________________
Προσοχή: Σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει µεταβολή των στοιχείων η
οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ µικρή, µικρή,
µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση);
Όχι
Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά µε την
προηγούµενη διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή
Όνοµα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτηµένος να εκπροσωπεί την
επιχείρηση:
.....................................................................................................................................................
..
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόµενων παρατηµάτων
της είναι ακριβή.
......................................(τόπος), .................................. (ηµεροµηνία)
Υπογραφή:
___________
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3)
Άρθρο
4,
παράγραφος
2
του
Παραρτήµατος
Ι
του
ΕΚ
800/2008.
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−

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόµενα παραρτήµατα
Παράρτηµα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνεργαζόµενη επιχείρηση (και ενδεχόµενα
συµπληρωµατικά δελτία)

−

Παράρτηµα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη επιχείρηση (και ενδεχόµενα
συµπληρωµατικά δελτία)
Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση (1) (βλέπε
επεξηγηµατικό σηµείωµα)
Περίοδος αναφοράς (2):
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισµού (*)

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας
επιχείρησης ή των ενοποιηµένων
λογαριασµών (µεταφορά από τον
πίνακα Β(1) του παραρτήµατος Β
(3)
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά
στοιχεία
(2)
όλων
των
(ενδεχοµένων) συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων (µεταφορά από τον
πίνακα Α του παραρτήµατος Α)
3. Άθροισµα στοιχείων (2) όλων
των
(ενδεχοµένων)
συνδεδεµένων επιχειρήσεων που
δεν
περιλαµβάνονται
βάσει
ενοποίησης
στη
γραµµή
[µεταφορά από τον πίνακα Β(2)
του παραρτήµατος Β]
Σύνολο (4)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήµατος Ι του ΕΚ 800/2008.
(2) 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 (άρθρο 4).
(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των εργαζοµένων, υπολογίζονται
µε βάση τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον υπάρχουν – τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης ή τους ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους
περιλαµβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
(4) Τα αποτελέσµατα της γραµµής «Σύνολο» πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης
σχετικά µε τα «Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας της επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόµενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συµπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε
επιχείρηση συνεργαζόµενη µε την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις των
ενδεχόµενων συνδεδεµένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται ακόµη στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να
µεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόµενη
επιχείρηση
(επωνυµία/
ακριβή στοιχεία

Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισµού
(*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους
λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει
παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6
παράγραφος 3 εδάφιο 2).
Σηµείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσµα υπολογισµού κατ’ αναλογία που πραγµατοποιείται
στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συµπληρώνεται για κάθε άµεσα ή έµµεσα συνεργαζόµενη
επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη γραµµή 2
(σχετικά µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης.
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∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης
Επωνυµία
ή
εταιρική
..............................................................................................................
∆ιεύθυνση
της
εταιρικής
.............................................................................................................
Αριθµός
µητρώου
ή
Ονοµατεπώνυµο
και
τίτλος
...............................................

ΦΠΑ
του

επωνυµία:

έδρας:

(1):
.....................................................................
ή
των
κύριων
διευθυντικών
στελεχών
(2):

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(*)

Σύνολο
(*)

ισολογισµού

Ακαθάριστα στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Σηµείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της
συνεργαζόµενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, στα οποία
προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα
δεδοµένα των συνδεδεµένων επιχειρήσεων περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά
στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία
σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης.
3. Υπολογισµός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συµµετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που συµπληρώνει τη
δήλωση (ή από τη συνδεδεµένη επιχείρηση µέσω της οποίας δηµιουργείται η σχέση µε τη
συνεργαζόµενη επιχείρηση), στη συνεργαζόµενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείµενο του
παρόντος δελτίου:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.........................................
Αναφορά και του ποσοστού συµµετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόµενη επιχείρηση που αποτελεί το
αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεµένη
επιχείρηση):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................

63

ΑΔΑ: ΩΛ044653ΠΓ-ΕΞ1

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούµενα ποσοστά και να
συµπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο πλαίσιο. Τα
αποτελέσµατα του κατ’ αναλογία υπολογισµού θα µεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας εταιρικής σχέσης
Ποσοστό: ...

Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(*)

Σύνολο
(*)

ισολογισµού

Αποτελέσµατα κατ’ αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής στην ίδια
επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισµός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή περιλαµβάνεται
βάσει ενοποίησης στους ενοποιηµένους λογαριασµούς άλλης συνδεδεµένης επιχείρησης [πίνακας
Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν
ενοποιηµένους λογαριασµούς ή δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την αιτούσα
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των
ενδεχόµενων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης (1).

Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί. Να
συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)
Αριθµός απασχολουµένων
(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισµού (**)

Σύνολο

(*) Όταν στους ενοποιηµένους λογαριασµούς δεν φαίνεται ο αριθµός εργαζοµένων, ο αριθµός τους
υπολογίζεται µε την άθροιση του αριθµού εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων µε τις οποίες
συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη γραµµή 1 του
πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης.
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Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόµενη
επιχείρηση
(επωνυµία/ ακριβή στοιχεία

∆ιεύθυνση της
εταιρικής έδρας

Αριθµός
µητρώου
ΦΠΑ (*)

ή

Ονοµατεπώνυµο
και
τίτλος του ή των
βασικών διευθυνόντων
(**)

Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
Σηµαντική σηµείωση: Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µιας παρόµοιας συνδεδεµένης επιχείρησης,
που δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της
αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να
προστίθενται στο παράρτηµα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µέσω άλλων
συνδεδεµένων επιχειρήσεων), πρέπει να συµπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή
άθροιση των λογαριασµών όλων των συνδεδεµένων επιχειρήσεων συµπληρώνοντας τον πίνακα Β(2)
παρακάτω.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:

Αριθµός απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο
ισολογισµού (**)

1. (*)
2. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη γραµµή 3
(σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης.
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
(µόνο για τη συνδεδεµένη επιχείρηση που δεν περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία:
.....................................................................................................................
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας :
....................................................................................................................
Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (1) :
..............................................................................................................................
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
..................................................
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
(*)

εργασιών

Σύνολο ισολογισµού (*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους
λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει
παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6
παράγραφος 3 εδάφιο 2).
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την αιτούσα
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των
ενδεχόµενων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης (3).
Παρόµοιες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της αιτούσας
επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο
παράρτηµα Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ. 1407/2013 (DE MINIMIS)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί
µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ

∆/νση Ηλεκτρ.
Αρ.
(Fax):

Τηλεοµοιοτύπου

Ταχυδροµείου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

Β.1:
Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή
Η επιχείρηση λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική µονάδα (οντότητα)» από κοινού
µε άλλες επιχειρήσεις . (Στην έννοια της «ενιαίας οικονοµικής µονάδας »
περιλαµβάνονται και οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται
στο Παράρτηµα I του παρόντος). Στην περίπτωση αυτή συµπληρώνεται υποχρεωτικά ο
παρακάτω πίνακας για καθεµία από τις ως άνω επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται η
αιτούσα :
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Πίνακας 1: Επιχειρήσεις µε τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία
οικονοµική µονάδα».
Στοιχεία Επιχείρησης

Επεξήγηση

ΑΑ Επιχείρησης

Ο αύξων αριθµός της επιχείρησης µε
την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως
ενιαία οικονοµική µονάδα (στην
έννοια περιλαµβάνονται και οι
συνδεδεµένες/συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις)

Επωνυµία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.∆. Επιχείρησης
Ποσοστό Συµµετοχής (0-100)
Επώνυµο
Εκπροσώπου

Νοµίµου

Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου
Πατρώνυµο
Εκπροσώπου

Νοµίµου

Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου
Έγγραφο
Ταυτοποίησης
Νοµίµου Εκπροσώπου
(Α.∆.Τ. ή Ισοδύναµο)
Θέση
στην
Επιχείρηση
Νοµίµου Εκπροσώπου

Β.2: Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που η αιτούσα, καθώς και οι
επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια
περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννοµο
δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό
έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη) από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis.
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Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης,
χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
Πίνακας 2: Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα
(στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/
∆ράση από το οποίο η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννοµο
δικαίωµα
λήψης
της
ενίσχυσης (από 1/1/2014
και µετά) και φορέας
χορήγησης ενίσχυσης.

Αριθµός
ηµεροµηνία

και

Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης/υπαγωγής
ή
ηµεροµηνία
λήψης
του
έννοµου
δικαιώµατος

Ηµ/νία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης
ή
ηµεροµηνία
λήψης
του
έννοµου
δικαιώµατος.

Ποσό
δηµόσιας
χρηµατοδότησης
που
αναγράφεται
στην
Απόφαση
Ένταξης/υπαγωγής.

Ποσό
∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης
που
έχει
καταβληθεί
πραγµατικά στην
επιχείρηση.

Ηµ/νία καταβολής
τελευταίας
χρηµατοδότησης.

Επωνυµία
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ ∆ικαιούχου
της Ενίσχυσης.

Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει
παραχώρησης του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρµόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που η
επιχείρηση λαµβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους, όσο και των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών προκειµένου να εξακριβωθεί αν
η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.
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Β.3: Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συµπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις
επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) έχουν
αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη)
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος
Πίνακας 3: Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος τα τελευταία 3 οικονοµικά έτη
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ DE MINIMIS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ , ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως
ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/
∆ράση από το οποίο η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννοµο
δικαίωµα λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2014 και µετά) και
φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθµός
και
ηµεροµηνία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης/υπαγωγής
ή
ηµεροµηνία
λήψης
του
έννοµου
δικαιώµατος

Ποσό
δηµόσιας
χρηµατοδότησης
που
αναγράφεται
στην
Απόφαση
Ένταξης/υπαγωγής.

Ποσό ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης
που
έχει
καταβληθεί
πραγµατικά στην
επιχείρηση.

Ηµ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηµατοδότησης.

Επωνυµία
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει
παραχώρησης του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης
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Β.4: Το ύψος των ενισχύσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από
τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια
περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή
ένταξης, βάσει οποιουδήποτε καθεστώτος (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, ηµεροµηνία υποβολής
αίτησης, αιτούµενη επιχορήγηση).
Πίνακας 4: Πίνακας αιτούµενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή
ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα
λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την
αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/
∆ράση
στο οποίο/α η
επιχείρηση
έχει
υποβάλλει
πρόταση
και
φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης

•

Ηµ/νία
Υποβολής
επενδυτικής
πρότασης

Ποσό
αιτούµενης
δηµόσιας
χρηµατοδότησης

Επωνυµία ∆ικαιούχου της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
∆ικαιούχου
της Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδών ανακριβειών (οι οποίες ενδέχεται να µεταβάλλουν το
αποτέλεσµα της αξιολόγησης της επενδυτικής µου πρότασης) στη δήλωσή µου µετά την ένταξη
του έργου το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια
χρηµατοδότηση.
Ηµεροµηνία:……………………….20……
Για την επιχείρηση / Συνεργασία
Ο Nόµιµος εκπρόσωπος

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
Επωνυµία ∆ικαιούχου

Αναγνωριστικό
ταυτότητας δικαιούχου
Είδος επιχείρησης
(ΜΜΕ/µεγάλη) κατά
τον χρόνο χορήγησης
της ενίσχυσης

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Επωνυµία Επιχείρησης / Επιχειρήσεων

ΑΦΜ ∆ικαιούχου
Μέγεθος της επιχείρησης

(0.Πολύ µικρή, 1. µικρή, 2. µεσαία , 3. µεγάλη, 4. Πολύ µεγάλη).

Περιφέρεια στην οποία
βρίσκεται ο
δικαιούχος, σε επίπεδο
NUTS II

Περιφέρεια στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση.

Τοµέας δραστηριότητας
σε επίπεδο οµάδας
NACE

Τοµέας ∆ραστηριότητας

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός τόπων υλοποίησης µέσω µιας
ενίσχυσης επιλέγεται ο τόπος υλοποίησης του µεγαλύτερου µέρους της
επένδυσης για το σύνολο του ποσού ενίσχυσης.

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ
L 83 της 3.4.1993, σ. 1, και διορθωτικό στην ΕΕ L 159 της 11.7.1995, σ.
31) και στα link
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetU
rl=ACT_
OTH_DFLT_LAYOUT&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN

Στοιχείο ενίσχυσης,
εκπεφρασµένο ως
ακέραιο ποσό στο
εθνικό νόµισµα
Μέσο ενίσχυσης

Ποσό ενίσχυσης / ισοδύναµο επιχορήγησης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Επιχορήγηση (Grant)
Επιδότηση Επιτοκίου (Interest Rate subsidy)
∆άνειο (Loan)
Επιστρεπτέα Προκαταβολή (Repayable Advances)
Επιστρεπτέα Επιχορήγηση (Reimbursable grant)
Εγγύηση ∆ανείου (Guarantee)
Φορολογικό κίνητρο (Tax advantage)
Φοροαπαλλαγή (Tax exemption)
Κεφάλαια Κινδύνου (Risk Capital)
Άλλο (Other)

Εάν η ενίσχυση χορηγείται µε πολλά µέσα, το ποσό της ενίσχυσης παρέχεται
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ανά µέσο
Ηµεροµηνία
χορήγησης

Στόχος της ενίσχυσης

Χορηγούσα αρχή
Αριθµός αναφοράς του
µέτρου ενίσχυσης

Ηµεροµηνία απονοµής στον δικαιούχο του εννόµου δικαιώµατος να λάβει
την ενίσχυση σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό καθεστώς

Όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Ν. 651 και στον Κανονισµό
ΕΕ 2015/2282
Φορέας Χορήγησης Ενίσχυσης
SA. 48676

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να ενηµερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο
«www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr και να αποστείλουν τα ερωτήµατά τους
στην ηλεκτρονική διεύθυνση me22u174@minagric.gr.

Για ζητήµατα που αφορούν τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος ΠΣΚΕ, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήµατά τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση itsergoulas@mou.gr

Ο ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
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