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Θέμα : Έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης που 

υποβλήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και

Δράση 1, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το N. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23

τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα 

μετο πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 ((ΦΕΚ 98/Α΄/22

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης που 

υποβλήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία 

Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», 

Δράση 1, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 17/2012 του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο,

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

μετο πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 ((ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005). 

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010). 
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ΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Κοζάνη, 19-03-2020 

Αρ. Πρωτ: 1031 
 
 
 

Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης που 

σιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

16.2 «Ίδρυση και λειτουργία 

βιωσιμότητα της γεωργίας», 

2020). 

4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 17/2012 του Ευρωπαϊκού 

2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), όπως έχει 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

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

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4. To N. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Ά/12

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 2026/89667/2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2486/Β΄/12

Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εκτροφής Γουνοφό

6. Τη με αριθμ. 1065/19-04

Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελ

7. Την αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β’/25

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014

2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών 

και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 

Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».

8. Το με αρ. πρωτ. 2353/27

εκχωρούμενων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014 

9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 

19/12/2017) και ειδικότερα το σημείο 8.2.15. 

10. Τη με αριθμ. 112/25-06-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, που αφορά στην 

ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας στις εκλογές της 26

11. Τη με αριθμ. 3886/11-05-2018 (ΦΕΚ 1735/Β΄/17

εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργί

16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 

κλιματική αλλαγή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 

φορά. 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 4267/24

2020για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων: 16.1 

(δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 

γεωργίας» και Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρη

Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 

«Δημιουργία συνεργασιών για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 

κλιματική αλλαγή» και Δράση «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (

σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΦΕΚ 52/Ά/12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις». 

Την υπ’ αριθμ. 2026/89667/2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2486/Β΄/12-9-2012) περί «Αδειοδότησης 

Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων στα πλαίσια του Ν. 4056/2012».

04-2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04-05-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2016 (ΦΕΚ 3447/Β’/25-10-2016) ΚΥΑ με θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014

ιδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών 

Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ». 

2353/27-09-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ περί Περιφερειακής κατανομής πόρων

εκχωρούμενων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014 – 2020. 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 (ΠΑΑ 2014 - 2020 

19/12/2017) και ειδικότερα το σημείο 8.2.15. Μ16 - Συνεργασία (άρθρο 35). 

2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, που αφορά στην 

ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας στις εκλογές της 26
ης

 Μαΐου 2019. 

2018 (ΦΕΚ 1735/Β΄/17-05-2018) Υπουργική Απόφαση για τις «Λεπτομέρειες

εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1– 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργί

Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 

αλλαγή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», όπως ισχύει κάθε 

Τη με αριθμ. πρωτ. 4267/24-05-2018 1η πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014

2020για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων: 16.1 – 16.2, Δράση 1: «Ίδρυση

(δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 

και Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών 

για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 

συνεργασιών για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 

άση «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project

προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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ΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

2012) περί «Αδειοδότησης 

ρων Ζώων στα πλαίσια του Ν. 4056/2012». 

2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2016) ΚΥΑ με θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 

ιδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών 

Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 

2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ περί Περιφερειακής κατανομής πόρων 

2020 – 2η τροποποίηση 

2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, που αφορά στην 

ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Δυτικής 

) Υπουργική Απόφαση για τις «Λεπτομέρειες 

Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και 

Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 

2020», όπως ισχύει κάθε 

Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-

16.2, Δράση 1: «Ίδρυση 

(δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 

) των Επιχειρησιακών 

για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 – 16.5: Δράση 1 

συνεργασιών για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 

project) των συνεργασιών με 

προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

13. Την κατάσταση των πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τους

θεματικούς τομείς του Υπομέτρου 16.1

ΠΑΑ, Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας (

14. Τον Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης: Υπομέτρο 16.1 

Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητας και τη

βιωσιμότητας της γεωργίας» (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 

Καινοτομίας, Φεβρουάριος 2019).

15. Τη με Αρ. Πρωτ. 542/15

Μακεδονίας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που 

υποβλήθηκαν στην Ειδική 

του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

16. Το εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) για την αξιολόγηση των 

Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1

2020 της 07-06-2019).    

17. Τη με Αρ. Πρωτ. 3014/24

Μακεδονίας για τον ορισμό δυνητικών εισηγητών 

αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της Δράσης 1, του Υπομέτρου 16.1 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

18. Τις με αριθμ. πρωτ. 3433/21

3448/21-10-2019, 3449/21

10-2019, 3428/21-10-2019, 3455/21

3440/21-10-2019, 3437/21

10-2019, 3444/21-10-2019, 3427/21

3452/21-10-2019 Αποφάσ

διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων της Δράσης 1 του Υπομέτρου 16.1 

2020 που έχουν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

19. Τις με αριθμ. πρωτ. 3694/05

4292/12-12-2019, 3569/30

11-2019, 3697/05-11-2019, 3905/15

3693/05-11-2019, 3642/01

11-2019, 3845/13-11-2019, 3

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

των πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τους

θεματικούς τομείς του Υπομέτρου 16.1-16.2 και αποστάλθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής

ΠΑΑ, Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας (ηλεκτρονική αλληλογραφία της 28

δηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης: Υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία

Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητας και τη

βιωσιμότητας της γεωργίας» (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020, Μονάδα 

Καινοτομίας, Φεβρουάριος 2019). 

Τη με Αρ. Πρωτ. 542/15-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΗΜ7ΛΨ-ΣΟ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής

Μακεδονίας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που 

 Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 

16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. 

Το εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) για την αξιολόγηση των 

16.2 και 16.1-16.5 του ΠΑΑ 2014-2020 (ηλεκτρονική αλληλογραφία ΕΥΕ ΠΑΑ 2014

Τη με Αρ. Πρωτ. 3014/24-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΚ87ΛΨ-ΨΟΩ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Μακεδονίας για τον ορισμό δυνητικών εισηγητών - ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την 

αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της Δράσης 1, του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που έχουν υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

3433/21-10-2019, 3443/21-10-2019, 3450/21-10-2019, 3431/21

2019, 3449/21-10-2019, 3446/21-10-2019, 3438/21-10-2019, 3429/21

2019, 3455/21-10-2019, 3432/21-10-2019, 3434/21-10-2019, 3430/21

2019, 3437/21-10-2019, 3439/21-10-2019, 3445/21-10-2019, 3441/21

019, 3427/21-10-2019, 3453/21-10-2019, 3454/21-10-2019, 3442/21

σεις ορισμού εισηγητών – ανεξάρτητων εμπειρογνωμόν

αξιολόγησης προτάσεων της Δράσης 1 του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 του Π.Α.Α. 2014 

υν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Τις με αριθμ. πρωτ. 3694/05-11-2019, 3618/31-10-2019, 3654/01-11-2019, 3998/21

2019, 3569/30-10-2019, 4296/13-12-2019, 4142/03-12-2019, 4214/09

2019, 3905/15-11-2019, 3903/15-11-2019, 4114/29-11-2019, 4146/03

2019, 3642/01-11-2019, 3568/30-10-2019, 3567/30-10-2019, 4148/03

2019, 3904/15-11-2019 εισηγήσεις των εισηγητ
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των πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τους 

16.2 και αποστάλθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

28-01-2019). 

16.2 «Ίδρυση και λειτουργία 

Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητας και τη 

2020, Μονάδα Συνεργασίας & 

ΣΟ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Μακεδονίας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που 

Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 

16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», του 

Το εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) για την αξιολόγηση των 

2020 (ηλεκτρονική αλληλογραφία ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-

ΨΟΩ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την 

16.2 του Προγράμματος 

2020, που έχουν υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

2019, 3431/21-10-2019, 

2019, 3429/21-10-2019, 3451/21-

2019, 3430/21-10-2019, 

2019, 3441/21-10-2019, 3447/21-

2019, 3442/21-10-2019, 

εμπειρογνωμόνων για τη 

16.2 του Π.Α.Α. 2014 – 

υν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

2019, 3998/21-11-2019, 

2019, 4214/09-12-2019, 3683/04-

2019, 4146/03-12-2019, 

2019, 4148/03-12-2019, 3729/06-

εισηγήσεις των εισηγητών – ανεξάρτητων 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

εμπειρογνωμόνων για τη διαδικασία

16.2 του Π.Α.Α. 2014 –

Επιχειρησιακού Προγράμματος

20. Το υπ’ αριθμ. 4361/17-12

ενταγμένων έργων του προγράμματος  ΕΡΕΥΝΩ 

21. Το υπ’ αριθμ. 4367/18-12-

με κωδικό Μ16ΣΥΝ-00371.

22. Το υπ’ αριθμ. 8486/23-12-

ενταγμένων έργων του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ 

23. Το Πρακτικά Συνεδρίασης της  14

στήριξης που υποβλήθηκαν στην Ειδική

στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 

24. Το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου

(Αξιολόγησης) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενι

25. Τη με αρ. πρωτ. 1030/19-03

Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 27 (

ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΡΑΣΗ 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣ

γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 

από τα Πρακτικά Αξιολόγησης (ΠΣΚΕ)

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ως εξής: 

 

1. Την κατ’ αρχή έγκριση για χρηματοδότηση

δικαιούχων) που καλύπτοντα

2. Την μη χρηματοδότηση πέντε

σχετικό προϋπολογισμό πρόσκλησης 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

για τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων της Δράσης 1 του Υπομέτ

– 2020 που έχουν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

12-2019 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ σχετικά με την παροχή στοιχείων 

ενταγμένων έργων του προγράμματος  ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. 

-2019 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ σχετικά με διευκρινί

00371. 

-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με την παροχή στοιχείων 

ενταγμένων έργων του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. 

Το Πρακτικά Συνεδρίασης της  14-02-2020 και 26-02-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων 

στήριξης που υποβλήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. 

Το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου

(Αξιολόγησης) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

03-2020 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

γράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 

 

 

Αποφασίζει 

έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 27 (είκοσι επτά) Αιτήσεων Στήριξης

ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1 - 16.2 “ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ” 

Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως αυτά προκύπτουν

ΠΣΚΕ) και αποτυπώνονται στους Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού

έγκριση για χρηματοδότηση δώδεκα (12) παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης (εν δυνάμει 

δικαιούχων) που καλύπτονται από τον σχετικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης (

πέντε (5) παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης που δεν καλύπτονται από

πρόσκλησης (Πίνακας 2). 
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αξιολόγησης προτάσεων της Δράσης 1 του Υπομέτρου 16.1 - 

2020 που έχουν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

2019 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ σχετικά με την παροχή στοιχείων 

 

2019 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ σχετικά με διευκρινίσεις επι της πρότασης 

2020 σχετικά με την παροχή στοιχείων 

Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της 

για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», του 

Το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου 

εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

επτά) Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ” - 

Κ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 

2020, όπως αυτά προκύπτουν 

και αποτυπώνονται στους Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου 

(12) παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης (εν δυνάμει 

(Πίνακας 1). 

Στήριξης που δεν καλύπτονται από τον 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

3. Την απόρριψη ως «μη επιλέξιμων» 

πριν ή κατά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου ή βαθμολογούνται αρνητικά σε 

κριτήρια επιλεξιμότητας (Πίνακας 3

 

Στους φορείς που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Υπομέτρου

αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Ε.Υ.Δ.

αποτελεσμάτων στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην

αίτησης στήριξης, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό

πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών

κωδικού του δυνητικού δικαιούχου, ο

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσει

επιθυμούν την ένταξή τους, οφείλουν να το δηλώσουν εγγρ

ημερομηνία ανάρτησης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

περίπτωση που δεν προσκομισθεί εντός του ανωτέρω διαστήματος η σχετική δήλωση,

δυνάμει δικαιούχος συναινεί στην συμπερίληψή του στον πίνακα

απαραίτητα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 

τις τροποποιήσεις αυτού) θα πρέπει να

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος

σχετ.). 

Επί των αποτελεσμάτων των ΠΙΝΑΚΩΝ του Παραρτήματος της παρούσας 

άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφεξής «ένσταση»

από την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού

υποβολή, το έγγραφο της έντασης όπως παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(Π.Σ.Κ.Ε.) υποβάλλεται, υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο 

σχετικά στοιχεία, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική

αιτήματος, στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π.Δ.Μ., λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο

διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων,

δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των

Μέτρου 16. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ως «μη επιλέξιμων» δέκα (10) Αιτήσεων Στήριξης οι οποίες απορρίπτονται στην φάση 

πριν ή κατά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου ή βαθμολογούνται αρνητικά σε 

Πίνακας 3).  

Στους φορείς που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Υπομέτρου

ικού ταχυδρομείου από τη Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π.Δ.Μ. σχετικά με τη

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην λεπτομερή αξιολόγηση της 

αίτησης στήριξης, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η

πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πραγματοποιείται με

κωδικού του δυνητικού δικαιούχου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στήριξης.

δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίνονται για χρηματοδότηση, 

, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

περίπτωση που δεν προσκομισθεί εντός του ανωτέρω διαστήματος η σχετική δήλωση,

συναινεί στην συμπερίληψή του στον πίνακα ενισχυόμενων αιτήσεων στήριξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (όπως περιγράφονται στο αρθ. 16, παρ. 3 του 9 σχετ.

θα πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π.Δ.Μ. το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος (αρθ

Επί των αποτελεσμάτων των ΠΙΝΑΚΩΝ του Παραρτήματος της παρούσας προβλέπεται η δυνατότητα 

προσφυγής, εφεξής «ένσταση», εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

ην ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ. 19, παρ.1. του 9 σχετ.). Η 

ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την 

της έντασης όπως παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο και συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση

το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική

.Μ., λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, επικαιροποιούνται οι Πίνακες του Παραρτήμα

ημοσιοποιούνται τα στοιχεία των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

Γεώργιος Κασαπίδης 
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) Αιτήσεων Στήριξης οι οποίες απορρίπτονται στην φάση 

πριν ή κατά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου ή βαθμολογούνται αρνητικά σε ένα ή παραπάνω 

Στους φορείς που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Υπομέτρου 

.Μ. σχετικά με τη δημοσίευση των 

λεπτομερή αξιολόγηση της 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πραγματοποιείται με τη χρήση του 

οποίος χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στήριξης.  

ς εγκρίνονται για χρηματοδότηση, εφόσον δεν 

άφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Σε 

περίπτωση που δεν προσκομισθεί εντός του ανωτέρω διαστήματος η σχετική δήλωση, θεωρείται ότι ο εν 

ενισχυόμενων αιτήσεων στήριξης και όλα τα 

αρθ. 16, παρ. 3 του 9 σχετ. και 

το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 

(αρθ. 18, παρ. 6. του 9 

προβλέπεται η δυνατότητα 

εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

 ένσταση υποβάλλεται 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική της 

της έντασης όπως παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση 

το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του 

υποβολής. Μετά την ολοκλήρωση της 

επικαιροποιούνται οι Πίνακες του Παραρτήματος και 

δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Συνημμένα:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Δικαιολογητικά 

3886/11-05-2018 Υ.Α. και των τροποποιήσεων της)  από τους εν δυνάμει δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση 

του διοικητικού ελέγχου. 

 

Πίνακας Αποδεκτών:  

(Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δυνάμει της με αριθμ. 3886/11

Υ.Α., αρθ. 18, παρ. 6.) 

 

1. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

2. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

3. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

4. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

5. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

6. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

7. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

8. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

9. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

10. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

11. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

12. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

13. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

14. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

15. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

16. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

17. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

18. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

19. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

20. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

21. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

22. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

23. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

24. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

25. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

26. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

27. Συντονιστής Έργου με Κωδικό 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ς Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου  

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν (σύμφωνα με το Αρθ. 16, παρ. 3 της 

2018 Υ.Α. και των τροποποιήσεων της)  από τους εν δυνάμει δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση 

ταχυδρομείο δυνάμει της με αριθμ. 3886/11-5-2018 (ΦΕΚ1735/Β/17

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00256 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00342 

ε Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00371 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00432 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00461 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00472 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00494 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00521 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00547 

ιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00568 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00569 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00733 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00772 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00793 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00846  

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00848  

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00884 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00887 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00893 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 00971 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 01033 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 01060 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 01073 

ου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 01119 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 01152 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 01161 

Συντονιστής Έργου με Κωδικό Αριθμό Ηλεκτρονικής Υποβολής Μ16ΣΥΝ- 01193 
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ΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

που πρέπει να προσκομιστούν (σύμφωνα με το Αρθ. 16, παρ. 3 της 

2018 Υ.Α. και των τροποποιήσεων της)  από τους εν δυνάμει δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση 

2018 (ΦΕΚ1735/Β/17-5-2018 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πίνακας Κοινοποίησης: 

1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014

 Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΑΑ 2014

 Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης (

 Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ (

 Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 

 Προϊσταμένη ΕΥΕ, κα Παναγιώτα Πυριοβολή (

 Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

3. Οργανισμός Πληρωμών – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ  (μόνο ηλεκτρονικά).

2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Γ της 

3. Χρονολογικό Αρχείο (σε έντυπη μορφή).

 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, κ. Νικόλαο Μανέτα (nmanetas@mou

Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης (kapostolopoulos@mou

Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ (dpappas@mou.gr) 

Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας (mmakrandreou@mou.gr) 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 

Προϊσταμένη ΕΥΕ, κα Παναγιώτα Πυριοβολή (ppyriovoli@mou.gr). 

Συνεργασίας και Καινοτομίας (igolegou@mou.gr, edellis@mou

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (fragiskos.machleras@opekepe.gr) 

Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ  (μόνο ηλεκτρονικά). 

Μονάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Γ της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ (μόνο ηλεκτρονικά). 

Χρονολογικό Αρχείο (σε έντυπη μορφή).  
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ΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

mou.gr) 

mou.gr) 

mou.gr) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Παράρτημα Ι: Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου

Πίνακας 1. Παραδεκτές – Επιλέξιμες Αιτήσεις Στήριξης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της

Α/Α 
Κωδικός 

Πρότασης 
Επωνυμία Ε.Ο. 

1 Μ16ΣΥΝ-00494 
Ecosmart Peach 

Solar Dryer 

2 Μ16ΣΥΝ-00793 Lupinfeed 
Αντικατάσταση της σόγιας με λούπινο στο σιτηρέσιο 

3 Μ16ΣΥΝ-00568 

Ολιστική 
Διαχείριση 
Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων 

Μοντέλο ολιστικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων με 
βάση τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης

4 Μ16ΣΥΝ-00547 
Ε.Ο. Έξυπνης 

Γεωργίας Σιτηρών 
Δυτ. Μακεδονίας 

Εφαρμογή μοντέλου έγκαιρης πρόβλεψης της βιομάζας 

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου  

που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης. 

Τίτλος Σχεδίου Δράσης 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Σωρευτική Δημόσια 

Έξυπνο ηλιακό ξηραντήριο ροδακίνου 5.000,00 € 

Αντικατάσταση της σόγιας με λούπινο στο σιτηρέσιο 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 

5.000,00 € 

Μοντέλο ολιστικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων με 
βάση τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 

5.000,00 € 

Εφαρμογή μοντέλου έγκαιρης πρόβλεψης της βιομάζας 
και της παραγωγής σιτηρών 

5.000,00 € 

ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Σωρευτική Δημόσια 
Δαπάνη 

Βαθμολογία 

5.000,00 € 89 

10.000,00 € 86 

15.000,00 € 86 

20.000,00 € 81 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

5 Μ16ΣΥΝ-00733 
Ροδάκινα 

Βελβεντού 

Ανάδειξη των ιδιαιτέρων διατροφικών χαρακτηριστικών 
τοπικών γεωργικών 

6 Μ16ΣΥΝ-01073 Compo-Laventer 

Χρήση υπολειμμάτων φυτικού υλικού λεβάντας ως 
λίπανση σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

φαρμακευτικών φυτών και κτηνοτροφικών φυτών για 

7 Μ16ΣΥΝ-01152 Apple Up 
Χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης και εφαρμογή 
γεωργίας ακριβείας για τη μείωση του κόστους 

παραγωγής και των εισροών στην 

8 Μ16ΣΥΝ-00256 GiFT 
Παραγωγή αίγιου γάλακτος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και εφαρμογή στην παρασκευή καινοτόμων ζυμούμενων 

9 Μ16ΣΥΝ-00772 Γραβιέρα-PRO Γραβιέρα

10 Μ16ΣΥΝ-01193 Aromatic Lamb 
Παραγωγή αρνίσιου κρέατος υψηλής προστιθέμενης 

αξίας με την προσθήκη αρωματικών φυτών και ελαίων 

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ανάδειξη των ιδιαιτέρων διατροφικών χαρακτηριστικών 
τοπικών γεωργικών προϊόντων - Η περίπτωση των 

ροδακίνων Βελβεντού 
5.000,00 € 

Χρήση υπολειμμάτων φυτικού υλικού λεβάντας ως 
λίπανση σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις αρωματικών - 

φαρμακευτικών φυτών και κτηνοτροφικών φυτών για 
σύγκριση αποδόσεων 

5.000,00 € 

Χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης και εφαρμογή 
γεωργίας ακριβείας για τη μείωση του κόστους 

παραγωγής και των εισροών στην καλλιέργεια μήλων 
5.000,00 € 

Παραγωγή αίγιου γάλακτος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και εφαρμογή στην παρασκευή καινοτόμων ζυμούμενων 

γαλακτοκομικών προϊόντων 
5.000,00 € 

Γραβιέρα Βοίου με προπιονική καλλιέργεια 5.000,00 € 

Παραγωγή αρνίσιου κρέατος υψηλής προστιθέμενης 
αξίας με την προσθήκη αρωματικών φυτών και ελαίων 

στη διατροφή των προβάτων 
5.000,00 € 

ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

25.000,00 € 79 

30.000,00 € 77
 

35.000,00 € 77 

40.000,00 € 68 

45.000,00 € 64 

50.000,00 € 62 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

11 Μ16ΣΥΝ-01060 
RED COWS 
FARMERS 

Βελτίωση αναπαραγωγικής ικανότητας αγελάδων 
κόκκινης φυλής με την εφαρμογή σύγχρονων 

12 Μ16ΣΥΝ-00569 
Χωλότητα 

Αιγοπροβάτων 

Σύστημα αναγνώρισης της χωλότητας σε μονάδες 
εκτροφής αιγοπροβάτων στην 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων στήριξης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια κατά σειρά βαρύτητας. Ειδικότερα, για τη Δράση 1 λαμβ

υπόψη κατά σειρά τα εξής κριτήρια: 2.1, 3.1, 1.3, 1.2, 1.1, 3.2, 3.3. (Αρθ. 18, παρ. 2, σχετ. 9).

 

Πίνακας 2. Παραδεκτές – Επιλέξιμες Αιτήσεις Στήριξης που ΔΕΝ καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης

Α/Α 
Κωδικός 

Πρότασης 
Επωνυμία Ε.Ο. 

13 Μ16ΣΥΝ-00848 Welfur Team 
Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
γουνοφόρων ζώων εκτροφής μέσω πιλοτικών 

παρεμβάσεων και υιοθέτησης του πρωτοκόλλου 

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Βελτίωση αναπαραγωγικής ικανότητας αγελάδων 
κόκκινης φυλής με την εφαρμογή σύγχρονων 

βιοτεχνολογικών μεθόδων 
5.000,00 € 

Σύστημα αναγνώρισης της χωλότητας σε μονάδες 
εκτροφής αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτ. 

Μακεδονίας 
5.000,00 € 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων στήριξης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια κατά σειρά βαρύτητας. Ειδικότερα, για τη Δράση 1 λαμβ

υπόψη κατά σειρά τα εξής κριτήρια: 2.1, 3.1, 1.3, 1.2, 1.1, 3.2, 3.3. (Αρθ. 18, παρ. 2, σχετ. 9). 

που ΔΕΝ καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης. 

Τίτλος Σχεδίου Δράσης 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Σωρευτική Δημόσια 

Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
γουνοφόρων ζώων εκτροφής μέσω πιλοτικών 

παρεμβάσεων και υιοθέτησης του πρωτοκόλλου Welfur 
5.000,00 € 

ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

55.000,00 € 61 

60.000,00 € 60 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων στήριξης λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια κατά σειρά βαρύτητας. Ειδικότερα, για τη Δράση 1 λαμβάνονται 

Σωρευτική Δημόσια 
Δαπάνη 

Βαθμολογία 

65.000,00 € 59 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

14 Μ16ΣΥΝ-00971 WELLNESS 
Σύστημα παρακολούθησης ευζωίας και διαχείρισης 
μικρών μηρυκαστικών στην

15 Μ16ΣΥΝ-00884 
Mink Control 

Guard 

Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων ρομποτικής 
για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ζωικού 

κεφαλαίου σε εκτροφεία γουνοφόρων ζώων

16 Μ16ΣΥΝ-00432 
ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΜ-

Κουμπούρας Αθ. 
Βασίλειος 

Συντήρηση βαμβακόσπορου με τη μέθοδο ψεκασμού με 

17 Μ16ΣΥΝ-00887 
Beans 

Certification 

Ταυτοποίηση και ανάδειξη των ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών τοπικών 

 

Πίνακας 3. Μη παραδεκτές (μη επιλέξιμες – απορριπτόμενες

Α/Α 
Κωδικός 

Πρότασης 
Επωνυμία Ε.Ο. 

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Σύστημα παρακολούθησης ευζωίας και διαχείρισης 
μικρών μηρυκαστικών στην ευρύτερη περιοχή του 

Μπούρινου 
5.000,00 € 

Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων ρομποτικής 
για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ζωικού 

κεφαλαίου σε εκτροφεία γουνοφόρων ζώων 
5.000,00 € 

Συντήρηση βαμβακόσπορου με τη μέθοδο ψεκασμού με 
αντιμυκητιακά προϊόντα 

5.000,00 € 

Ταυτοποίηση και ανάδειξη των ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών τοπικών γεωργικών προϊόντων - Η 

περίπτωση του φασολιού Καστοριάς 
5.000,00 € 

απορριπτόμενες) Αιτήσεις Στήριξης. 

Τίτλος Σχεδίου Δράσης 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Σωρευτική Δημόσια 

ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

70.000,00 € 56 

75.000,00 € 54 

80.000,00 € 50 

85.000,00 € 48 

Σωρευτική Δημόσια 
Δαπάνη 

Βαθμολογία 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

18 Μ16ΣΥΝ-00472 PeachIT 
Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας για Άρδευση Ακριβείας στα αγροκτήματα 

19 Μ16ΣΥΝ-00521 Σίκαλη Βεύης 

Σίκαλη Βεύ
σταθερότητας για 

περιβάλλοντα ή σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών, με 
παράλληλη ανάδειξη της διατροφικής αξίας

20 Μ16ΣΥΝ-00342 MECHANIPEACH 
Εκμηχάνιση της 

του Αμυνταίου σε αγροκτήματα με σύγχρονα 

21 Μ16ΣΥΝ-00893 Λάδι Ιμέρων 
Ανάκτηση 

τα απόβλητα ελαιοτριβείου του Αγρ. Συν. 

22 Μ16ΣΥΝ-01161 
Sundried Wine 

Producers 

Βελτιστοποίηση της διεργασίας αποξήρανσης των 
σταφυλιών στην περιοχή της 
σκοπό την ενίσχυση της μοναδικότητας του τοπικά 

23 Μ16ΣΥΝ-00371 Healthy Farming Βελτίωση συνθηκών υγιεινής κτηνοτροφικής μονάδας

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας για Άρδευση Ακριβείας στα αγροκτήματα 

ροδακινιάς του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 
5.000,00 € 

Σίκαλη Βεύης: βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
σταθερότητας για καλλιέργεια σε βιολογικά 

περιβάλλοντα ή σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών, με 
παράλληλη ανάδειξη της διατροφικής αξίας 

5.000,00 € 

Εκμηχάνιση της καλλιέργειας ροδακίνου στην περιοχή 
του Αμυνταίου σε αγροκτήματα με σύγχρονα 

συστήματα διαμόρφωσης των δέντρων 
5.000,00 € 

Ανάκτηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από 
τα απόβλητα ελαιοτριβείου του Αγρ. Συν. Ιμέρων για 

χρήση στην παραγωγή ζωοτροφών 
5.000,00 € 

Βελτιστοποίηση της διεργασίας αποξήρανσης των 
σταφυλιών στην περιοχή της Σιάτιστας Κοζάνης με 
σκοπό την ενίσχυση της μοναδικότητας του τοπικά 

παραγόμενου ηλιαστού κρασιού 

5.000,00 € 

Βελτίωση συνθηκών υγιεινής κτηνοτροφικής μονάδας 5.000,00 € 

ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

90.000,00 € 82 

95.000,00 € 69 

100.000,00 € 63 

105.000,00 € 61 

110.000,00 € 59 

115.000,00 € 44 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

24 Μ16ΣΥΝ-00461 
Πλακέ Φασόλι 

Πρεσπών 

Αναβάθμιση της αγροκομικής αξίας πλακέ του 
φασολιού Πρεσπών για την εγγραφή και κατοχύρωση 

25 Μ16ΣΥΝ-01119 Bio-Crocus Sativus 

Καινοτόμος εφαρμογή της μυκόρριζας σε ελληνικές 
καλλιέργειες 

βιολογικών τροφίμων αλλά και την αύξηση της 

26 Μ16ΣΥΝ-00846 Agro_lav 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος λίπανσης

χρήση ριζοβακτηρίων (
στην καλλιέργεια της λεβάντας για αύξηση της 

ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του 

27 Μ16ΣΥΝ-01033 Hydro-Hempz 

Ανάλυση ποιοτ. χαρακτ. εδάφους καλλιέργειας βιομ. 
κάνναβης έπειτα από την εφαρμογή της προτεινόμενης 
λίπανσης με σκοπό την παραγωγή 

διατρ. αξίας και ποιότητας 
αποδόσεων ελαίου 

 

 

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αναβάθμιση της αγροκομικής αξίας πλακέ του 
φασολιού Πρεσπών για την εγγραφή και κατοχύρωση 

της παραδοσιακής ποικιλίας 
5.000,00 € 

Καινοτόμος εφαρμογή της μυκόρριζας σε ελληνικές 
καλλιέργειες Crocus Sativus με σκοπό την παραγωγή 

βιολογικών τροφίμων αλλά και την αύξηση της 
παραγωγής σαφράν 

5.000,00 € 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος λίπανσης-θρέψης, με την ταυτόχρονη 

χρήση ριζοβακτηρίων (PGPR) και οργανικών ενώσεων, 
στην καλλιέργεια της λεβάντας για αύξηση της 

ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του 
παραγόμενου ελαίου. 

5.000,00 € 

Ανάλυση ποιοτ. χαρακτ. εδάφους καλλιέργειας βιομ. 
κάνναβης έπειτα από την εφαρμογή της προτεινόμενης 
λίπανσης με σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής 

διατρ. αξίας και ποιότητας CBD. Σύγκριση των 
αποδόσεων ελαίου CBD σε εξωτερικές και υδροπονικές 

καλ. 

5.000,00 € 

ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

120.000,00 € 44 

125.000,00 € 37 

130.000,00 € 30 

135.000,00 € 30 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Παράρτημα ΙΙ: Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν (σύμφωνα με το Αρθ. 16, παρ. 3 της 

3886/11-05-2018 Υ.Α. και των τροποποιήσεων της)  από τους εν δυνάμει δικαιούχους μετά την 

ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης 

Ένταξης στο Μ16.1-16.2 του ΠΑΑ 2014

1. Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων του Συντονιστή Φορέα για τον ορισμό του 

Συντονιστή του Έργου

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8) 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

I. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην πρόταση με τίτλο «…………….» είναι αληθή και 

ακριβή και συμφωνεί με την υποβολή της. 

II. Η πρόταση του έργου με τίτλο «…………….», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση, δεν 

έχει χρηματοδοτηθεί και δεν χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή 

ολόκληρο το αντικείμενό της.

III. Η εν λόγω συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της Ε.Ο. είναι νέα (ή σε περίπτωση που 

είναι υφιστάμενη) αφορά σε νέα δραστηριότητα. 

IV. (Ισχύει μόνο για επιχει

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 ολοκληρω

V. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού εις βάρος του φορέα «………….», για 

παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή του σε προηγούμενα 

προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις Μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΣΠΑ ή σε

περίπτωση που έχει εκδοθεί προσκομ

καταλογισθέντος ποσού στη ΔΟΥ. 

VI. (Ισχύει μόνο για επιχειρήσεις)

καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. 

VII. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα κατοχύρωσης πατέντας από Ερευνητικό Οργανισμό

ως αποτέλεσμα της χρηματοδοτούμενης πράξης, είναι απαραίτητο τα κέρδη από 

οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή διαχείριση της συγκεκριμένης πατέντας να 

επανεπενδύονται στις πρωταρχικές δραστηριότητες του Ερευνητικού Οργανισμού 

«………….» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 

ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C198/01). 

VIII. Η ευθύνη που αναλαμβάνει ο φορέας «……….» έναντι του ΕΦΔ ισχύει αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον 

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν (σύμφωνα με το Αρθ. 16, παρ. 3 της 

2018 Υ.Α. και των τροποποιήσεων της)  από τους εν δυνάμει δικαιούχους μετά την 

ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης προκειμένου να λάβουν Απόφ

16.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (Δράση 1): 

αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων του Συντονιστή Φορέα για τον ορισμό του 

Συντονιστή του Έργου. 

του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8) για κάθε φορέα που συμμετέχει στην  Ε.Ο

από το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην πρόταση με τίτλο «…………….» είναι αληθή και 

ακριβή και συμφωνεί με την υποβολή της.  

Η πρόταση του έργου με τίτλο «…………….», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση, δεν 

έχει χρηματοδοτηθεί και δεν χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή 

ολόκληρο το αντικείμενό της. 

Η εν λόγω συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της Ε.Ο. είναι νέα (ή σε περίπτωση που 

είναι υφιστάμενη) αφορά σε νέα δραστηριότητα.  

(Ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Ο φορέας «………..» 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.  

Δεν έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού εις βάρος του φορέα «………….», για 

παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή του σε προηγούμενα 

προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις Μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΣΠΑ ή σε

περίπτωση που έχει εκδοθεί προσκομίζεται, η απόδειξη πληρωμής του 

καταλογισθέντος ποσού στη ΔΟΥ.  

(Ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση 

καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.  

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα κατοχύρωσης πατέντας από Ερευνητικό Οργανισμό

ως αποτέλεσμα της χρηματοδοτούμενης πράξης, είναι απαραίτητο τα κέρδη από 

οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή διαχείριση της συγκεκριμένης πατέντας να 

επανεπενδύονται στις πρωταρχικές δραστηριότητες του Ερευνητικού Οργανισμού 

«………….» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 19.β της Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 

ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C198/01).  

Η ευθύνη που αναλαμβάνει ο φορέας «……….» έναντι του ΕΦΔ ισχύει αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον για το σύνολο του προτεινόμενου έργου. Ο εσωτερικός επιμερισμός των 

ΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν (σύμφωνα με το Αρθ. 16, παρ. 3 της 

2018 Υ.Α. και των τροποποιήσεων της)  από τους εν δυνάμει δικαιούχους μετά την 

προκειμένου να λάβουν Απόφαση 

αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων του Συντονιστή Φορέα για τον ορισμό του 

για κάθε φορέα που συμμετέχει στην  Ε.Ο. 

από το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην πρόταση με τίτλο «…………….» είναι αληθή και 

Η πρόταση του έργου με τίτλο «…………….», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση, δεν 

έχει χρηματοδοτηθεί και δεν χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή 

Η εν λόγω συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της Ε.Ο. είναι νέα (ή σε περίπτωση που 

Ο φορέας «………..» 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 

Δεν έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού εις βάρος του φορέα «………….», για 

παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή του σε προηγούμενα 

προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις Μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΣΠΑ ή σε 

ίζεται, η απόδειξη πληρωμής του 

Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση 

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα κατοχύρωσης πατέντας από Ερευνητικό Οργανισμό, 

ως αποτέλεσμα της χρηματοδοτούμενης πράξης, είναι απαραίτητο τα κέρδη από 

οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή διαχείριση της συγκεκριμένης πατέντας να 

επανεπενδύονται στις πρωταρχικές δραστηριότητες του Ερευνητικού Οργανισμού 

σημείο 19.β της Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 

Η ευθύνη που αναλαμβάνει ο φορέας «……….» έναντι του ΕΦΔ ισχύει αλληλεγγύως και 

Ο εσωτερικός επιμερισμός των 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

εργασιών υλοποίησης τμημάτων του έργου δεν αντιτάσσεται έναντι του ΕΦΔ προς 

απαλλαγή της ως άνω ευθύνης. 

IX. Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα παραλαμβάνει μέσω 

ηλεκτρονικού τ

στην αίτηση στήριξης που υποβλήθηκε από το Συντονιστή του Έργου μέσω του ΠΣΚΕ 

προς τον ΕΦΔ, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των 

έννομων συνεπειών και προθεσμιών. 

X. Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης ο φορέας «………» συμφωνεί στη 

δημοσίευση της επωνυμίας του, του τίτλου του έργου και του ποσού της δημόσιας 

χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (στον 

ιστοχώρο του ΠΑΑ (www.agrotiki

111 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες

διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

XI. Ο φορέας «……….» αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρί

δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

XII. Ο φορέας «……….» αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που

δηλώνονται στην πρόταση της αίτησης στήριξης με τα στοιχεία που

παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των

ασφαλιστικών οργανισμών. 

XIII. Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη 

δήλωσή τους, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να 

επιστρέψουν έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.

 

3. Πράξεις σύστασης επιχειρ

παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και συγκεκριμένα: 

I. Για επιχειρήσεις, ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις:

σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν τροποποι

βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής 

εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

II. Για ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως 

ερευνητικοί: 

οργανισμού ή/και σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού 

περί ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος/Ινστιτούτου/Εργαστηρίου που συμμετέχει 

στην πρόταση. Διευκρινίζεται ότι δε

ερευνητικού οργανισμού αλλά την οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε 

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

εργασιών υλοποίησης τμημάτων του έργου δεν αντιτάσσεται έναντι του ΕΦΔ προς 

απαλλαγή της ως άνω ευθύνης.  

Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα παραλαμβάνει μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει 

στην αίτηση στήριξης που υποβλήθηκε από το Συντονιστή του Έργου μέσω του ΠΣΚΕ 

προς τον ΕΦΔ, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των 

έννομων συνεπειών και προθεσμιών.  

Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης ο φορέας «………» συμφωνεί στη 

δημοσίευση της επωνυμίας του, του τίτλου του έργου και του ποσού της δημόσιας 

χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (στον 

ου ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 

111 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες

διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο φορέας «……….» αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρί

δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.  

Ο φορέας «……….» αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που

δηλώνονται στην πρόταση της αίτησης στήριξης με τα στοιχεία που

παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των

σφαλιστικών οργανισμών.  

Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη 

δήλωσή τους, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να 

επιστρέψουν έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. 

επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, εταιρειών, ερευνητικών οργανισμών, ομάδων 

παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και συγκεκριμένα:  

Για επιχειρήσεις, ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις: Ιδρυτικά καταστατικά (ΦΕΚ 

σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν τροποποι

βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής 

εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης - ΚΑΔ. 

Για ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως 

 ΦΕΚ ίδρυσης ή/και απόφαση αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού 

οργανισμού ή/και σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού 

περί ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος/Ινστιτούτου/Εργαστηρίου που συμμετέχει 

στην πρόταση. Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του

ερευνητικού οργανισμού αλλά την οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε 

ΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

εργασιών υλοποίησης τμημάτων του έργου δεν αντιτάσσεται έναντι του ΕΦΔ προς 

Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα παραλαμβάνει μέσω 

mail που έχει δηλώσει 

στην αίτηση στήριξης που υποβλήθηκε από το Συντονιστή του Έργου μέσω του ΠΣΚΕ 

προς τον ΕΦΔ, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των 

Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης ο φορέας «………» συμφωνεί στη 

δημοσίευση της επωνυμίας του, του τίτλου του έργου και του ποσού της δημόσιας 

χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (στον 

ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 

111 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες 

διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Ο φορέας «……….» αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των 

Ο φορέας «……….» αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που 

δηλώνονται στην πρόταση της αίτησης στήριξης με τα στοιχεία που 

παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των 

Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη 

δήλωσή τους, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να 

ήσεων, συνεταιρισμών, εταιρειών, ερευνητικών οργανισμών, ομάδων 

Ιδρυτικά καταστατικά (ΦΕΚ 

σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, 

βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής 

εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της 

Για ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως 

ΦΕΚ ίδρυσης ή/και απόφαση αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού 

οργανισμού ή/και σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού 

περί ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος/Ινστιτούτου/Εργαστηρίου που συμμετέχει 

ν αφορά την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του 

ερευνητικού οργανισμού αλλά την οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε 

ΑΔΑ: Ψ2ΙΟ7ΛΨ-ΣΧ4



 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι από την έδρα του ερευνητικού οργανισμού αλλά 

από παράρτημά του τότε απαιτείται ΦΕΚ ίδρυσης του πα

III. Για συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4384/2016

καταστατικά (ΦΕΚ σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτών. Επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 

Συνεταιρισμών και βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση 

μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

IV. Για Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων 

Παραγωγών: Καταστατικό 

αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπου προβλέπεται, ή 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση 

υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου προσκομίζε

καταστατικό με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης και τις τροποποιήσεις αυτού του νομικού 

προσώπου. Επιπλέον, πράξη αναγνώρισης αυτών σύμφωνα με την υπ‘ αριθ. 

397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά και βεβαίωση έναρξης 

δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή 

της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

Οι πράξεις σύστασης δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη της Ε.Ο. που 

παραμένουν ίδια με εκείνα της Δράσης 1.

4. Για μεμονωμένους παραγωγούς

ή σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη, του

εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, βεβαίωση

Για νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας

Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους υποβολής ή σε περίπτωση που δεν έχει 

υποβληθεί ακόμη, του προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ, 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής περί μη πτώχευσης, μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση.

Τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη 

παραμένουν ίδια με εκείνα της Δράσης 1.

5. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη νόμιμης κατοχής του ακινήτου

χωροθετούνται οι σχετικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα απαιτείται

μισθωμένο ή παραχωρημένο τουλάχιστον για το

πιλοτικό έργο. Τα δικαιολογητικά αυτά

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι από την έδρα του ερευνητικού οργανισμού αλλά 

από παράρτημά του τότε απαιτείται ΦΕΚ ίδρυσης του παραρτήματος.

Για συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4384/2016, όπως ισχύει κάθε

καταστατικά (ΦΕΚ σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτών. Επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 

ών και βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση 

μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης - ΚΑΔ.  

Για Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων 

: Καταστατικό της Ομάδας / Οργάνωσης / Ένωσης Παραγωγών, με τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπου προβλέπεται, ή 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση 

υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου προσκομίζε

καταστατικό με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης και τις τροποποιήσεις αυτού του νομικού 

προσώπου. Επιπλέον, πράξη αναγνώρισης αυτών σύμφωνα με την υπ‘ αριθ. 

397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά και βεβαίωση έναρξης 

ήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή 

της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης -

Οι πράξεις σύστασης δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη της Ε.Ο. που 

παραμένουν ίδια με εκείνα της Δράσης 1. 

Για μεμονωμένους παραγωγούς: Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους υποβολής 

ή σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη, του προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, βεβαίωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (τομέας αγροτών). 

ά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας

Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους υποβολής ή σε περίπτωση που δεν έχει 

υποβληθεί ακόμη, του προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ, 

και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής περί μη πτώχευσης, μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε 

διαχείριση. 

Τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη 

παραμένουν ίδια με εκείνα της Δράσης 1. 

περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

που αποδεικνύουν την ύπαρξη νόμιμης κατοχής του ακινήτου

χωροθετούνται οι σχετικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα απαιτείται το ακίνητο να είναι ιδιόκτητο, 

μισθωμένο ή παραχωρημένο τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που θα υλοποιηθεί το 

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται μόνο στα πλαίσια της 
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περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι από την έδρα του ερευνητικού οργανισμού αλλά 

ραρτήματος. 

, όπως ισχύει κάθε φορά: Ιδρυτικά 

καταστατικά (ΦΕΚ σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτών. Επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 

ών και βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση 

μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της 

Για Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων 

της Ομάδας / Οργάνωσης / Ένωσης Παραγωγών, με τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπου προβλέπεται, ή 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση 

υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου προσκομίζεται επιπλέον το 

καταστατικό με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης και τις τροποποιήσεις αυτού του νομικού 

προσώπου. Επιπλέον, πράξη αναγνώρισης αυτών σύμφωνα με την υπ‘ αριθ. 

397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά και βεβαίωση έναρξης 

ήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή 

- ΚΑΔ.  

Οι πράξεις σύστασης δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη της Ε.Ο. που 

τρέχοντος έτους υποβολής 

προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι 

ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (τομέας αγροτών).  

ά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας: 

Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους υποβολής ή σε περίπτωση που δεν έχει 

υποβληθεί ακόμη, του προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ, 

και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής περί μη πτώχευσης, μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε 

Τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη της Ε.Ο. που 

περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη 

που αποδεικνύουν την ύπαρξη νόμιμης κατοχής του ακινήτου επί του οποίου 

το ακίνητο να είναι ιδιόκτητο, 

χρονικό διάστημα που θα υλοποιηθεί το 

στα πλαίσια της Δράσης 2. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συμμετοχή ή την προηγούμενη

της Ε.Ο. σε ένα (1) ανταγωνιστικό πρόγραμμα εθνικής ή

διατροφικό τομέα ή την εμπειρία του Συντονιστή ως συντονιστή έργου σε 

συγχρηματοδοτούμενο έργο εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας.

Στην περίπτωση φορέων που προέρχονται από άλλο κράτος 

ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα.

 

 

 

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

που αποδεικνύουν τη συμμετοχή ή την προηγούμενη συνεργασία των μελών 

(1) ανταγωνιστικό πρόγραμμα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας στον αγρο 

ιατροφικό τομέα ή την εμπειρία του Συντονιστή ως συντονιστή έργου σε 

ηματοδοτούμενο έργο εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας. 

Στην περίπτωση φορέων που προέρχονται από άλλο κράτος – 

ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα. 
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συνεργασία των μελών 

διεθνούς εμβέλειας στον αγρο –  

ιατροφικό τομέα ή την εμπειρία του Συντονιστή ως συντονιστή έργου σε  

 μέλος της Ε.Ε. τα 

ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
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