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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020  -  ΔΡΑΗ 4.2.2 
Τπομζτρο 4.2: τιριξθ για επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ/εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων 

Το Υπομζτρο 4.2 του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 αφορά ςτθ ςτιριξθ των δικαιοφχων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθ μεταποίθςθ/εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων και εφαρμόηεται οριηόντια ςε όλθ τθν 
χϊρα. Η ςτιριξθ παρζχεται με τθν μορφι Επιχοριγθςθσ και δφναται να ςυνδυαςτεί με χρθματοδοτικά εργαλεία κακϊσ και 
να χορθγθκεί προκαταβολι. 

Δράςθ και Δικαιοφχοι 
 ΔΡΑΗ 4.2.2:  
Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με τελικό προϊόν εκτόσ Παραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (μθ γεωργικό 
προϊόν). Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ 4.2.2 ενιςχφονται πολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 
2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. Είναι επιλζξιμθ κάκε μορφι επιχείρθςθσ που ζχει υποχρζωςθ τιρθςθσ βιβλίων Βϋ ι Γϋ κατθγορίασ, 
με εξαίρεςθ τισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν υπό τθ μορφι τθσ κοινωνίασ, τθσ εταιρείασ αςτικοφ δικαίου και τθσ 
κοινοπραξίασ. 
Στόχοι τθσ δράςθσ, μεταξφ άλλων, είναι:  
α) θ αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων των ανωτζρω κλάδων κακιςτϊντασ τα πιο ελκυςτικά ςτον καταναλωτι,  
β) θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον, 
που περιορίηουν το φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ,  
γ) θ διατιρθςθ και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ κακϊσ και θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. 

 Επιλζξιμοι Κλάδοι 

Επιλζξιμοι Κλάδοι Δράςθσ 4.2.2:   

 Επεξεργαςία καπνοφ για παραγωγι ποφρων ι ςιγαρίλοσ.  

 Ηυκοποιία.  

 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ και λοιπά προϊόντα).  

 Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων.  

 Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων.  

 Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοινικισ προζλευςθσ.  

 Μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ και διατροφισ (όπωσ προϊόντα 
από μαςτίχα, από γάλα γαϊδοφρασ).  

 Μονάδεσ παραγωγισ εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν.  

 Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ.  

 Αξιοποίθςθ παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομθχανικϊν ειδϊν διατροφισ.  

 Παραγωγι Βάμβακοσ και λοιπζσ κλωςτικζσ ίνεσ.  

 Μονάδεσ επεξεργαςίασ κλωςτικισ κάνναβθσ και λιναριοφ. Σθροτροφία – μελιςςοκομία – ςαλιγκαροτροφία – διάφορα ηϊα. 

Επιλζξιμα επενδυτικά ςχζδια 

Τα επενδυτικά ςχζδια που ενιςχφονται περιλαμβάνουν:  
 Ιδρφςεισ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων 
 Εκςυγχρονιςμοφσ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων 
 Επεκτάςεισ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων 
 Μετεγκαταςτάςεισ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων 
 Συγχωνεφςεισ μονάδων 
 Μονάδεσ διαχείριςθσ προϊόντων 

Οι φορείσ που αιτοφνται ενίςχυςθ για τθ μεταποίθςθ προϊόντοσ του παραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (γεωργικοφ προϊόντοσ) ςε προϊόν 
εκτόσ παραρτιματοσ Ι (μθ γεωργικό), κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν πρϊτθ 
μεταποίθςθ του γεωργικοφ προϊόντοσ και να αξιοποιοφν το προϊόν αυτό ωσ πρϊτθ φλθ που κα το μεταποιοφν περαιτζρω, με 
αποτζλεςμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτόσ παραρτιματοσ Ι τθσ Συνκικθσ για τθν Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ ελαιοτριβείων.  
 Θ ίδρυςθ ςφαγείου είναι επιλζξιμθ μόνο ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ και ετιςια δυναμικότθτα μζχρι 400 τόνουσ κρζατοσ.  
 Θ ίδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν είναι επιλζξιμθ μόνο ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ. 

Επιλζξιμεσ και μθ δαπάνεσ 
1. Καταςκευι ι βελτίωςθ κτθριακϊν υποδομϊν, απόκτθςθ ι βελτίωςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, όπου οι εκτάςεισ γθσ είναι 

επιλζξιμεσ μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν.  

2. Διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ μονάδασ.  

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εξοπλιςμοφ εργαςτθρίων ςτο βακμό που 
εξυπθρετεί τθν λειτουργία τθσ μονάδασ. Ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ για τισ ανάγκεσ τθσ 
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επιχείρθςθσ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ, επεξεργαςίασ αποβλιτων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, δεν ενιςχφεται ωσ 
μεμονωμζνθ δράςθ αλλά ωσ τμιμα τθσ ςυνολικισ παραγωγικισ επζνδυςθσ. Δαπάνεσ για τθ ςφνδεςθ με δίκτυα 
θλεκτροδότθςθσ, υδροδότθςθσ, τθλεφωνίασ, γεωκερμίασ ενιςχφονται εφόςον πραγματοποιοφνται εντόσ των ορίων του 
οικοπζδου. Οι δαπάνεσ που ςυνδζονται με τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ εμπίπτουν ςτουσ περιοριςμοφσ Καν. (Ε.Ε.) 
1407/2013 (de minimis). Το ποςοςτό ενίςχυςθσ ανζρχεται ςτο 65% των επιλζξιμων δαπανϊν τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ που 
ςχετίηονται με τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δαπανϊν. Όταν ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ ςυμπεριλαμβάνονται τζτοιεσ δαπάνεσ, 
πρζπει να ςυμπλθρϊνονται θ υπεφκυνθ διλωςθ και οι πίνακεσ του παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013, το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που 
χορθγοφνται ςτθν ενιαία επιχείρθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 200.000 ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν 
οικονομικϊν ετϊν.  

4. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, 
κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ υγιεινι του 
προϊόντοσ (αφορά ςτθν πρϊτθ φλθ και ςτο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).  

5. Μζςα εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ (όπωσ περονοφόρα, ανυψωτικά). 

6. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ από αρμόδιουσ οργανιςμοφσ (όπωσ ISO, HACCP, BRC Global Standards, 
IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόηονται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διατροφικισ αλυςίδασ, από τον αγρό ζωσ 
και το ράφι και εξαςφαλίηουν ςτον καταναλωτι τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια του τροφίμου που καταναλϊνει.  

7. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ (όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακϊν μθχανθμάτων, φωτοτυπικϊν, ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, 
ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων).  

8. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ.  

9. Άυλεσ δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, δικαιωμάτων 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του προϊόντοσ, ζρευνα 
αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  

10. Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν πρϊτθ μεταποίθςθ, εφόςον ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ ενίςχυςθσ 
τζτοιεσ δαπάνεσ, μπορεί να αφοροφν επιπλζον ςε αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα οχθμάτων μεταφοράσ 
προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ 
επζνδυςθσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ υγιεινι του προϊόντοσ (αφορά ςτθν πρϊτθ φλθ και ςτο 
παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφζρονται: φορτθγά – ςιλό μεταφοράσ χφμα αλεφρου, ιςοκερμικά βυτία 
αναγκαία για τθ μεταφορά του γάλακτοσ προσ τον χϊρο τυποποίθςθσ – μεταποίθςθσ, βυτιοφόρα αυτοκίνθτα μεταφοράσ 
ελαιοπυρινα και υγρϊν αποβλιτων ελαιοτριβείων και διαςποράσ τουσ ςε γεωργικι γθ, ψυγεία αποκλειςτικά για 
χονδρεμπορία προϊόντων, οχιματα για τθ μεταφορά των ηωικϊν υποπροϊόντων προσ τισ μονάδεσ αδρανοποίθςθσ, με 
προδιαγραφζσ ςφμφωνεσ με τθν κείμενθ νομοκεςία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 & Καν. (ΕΚ) 142/2011), ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 
που αφορά ςε ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμό μονάδων αδρανοποίθςθσ υποπροϊόντων ςφαγισ. Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ αυτισ 
επιδοτοφνται μόνο οχιματα που κα εγκρικοφν για τθ μεταφορά (Ηωικϊν Υποπροϊόντων) ΗΥΠ κατθγορίασ 1 που οι 
ιδιοκτιτεσ τουσ κα αναλάβουν τθν υποχρζωςθ να παραλαμβάνουν τα νεκρά ηϊα από εκτροφζσ που ανικουν ςτθ 
γεωγραφικι περιοχι κάλυψθσ για τθν οποία κα δεςμευτοφν, προκειμζνου να τα διαχειριςτοφν ςτθν επιχείρθςι τουσ. Σο 
φψοσ τθσ δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. 

Δεν επιδοτοφνται δαπάνεσ όπωσ μίςκωςθ κτιρίων, ζργα ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 
εργαςίεσ πραςίνου, ζργα οδοποιίασ εκτόσ του οικοπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ, εξοπλιςμόσ αναψυχισ, αγορά υλικϊν 
αποςβζςιμων ςε διάρκεια μικρότερθ του ζτουσ, μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ και οχιματα, αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ που δεν 
ζχει αποςβεςτεί, αμοιβζσ προςωπικοφ , δαπάνεσ δθμιουργίασ ιςτοςελίδασ και ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ κ.α.  

Θ ςχεδιαηόμενθ πράξθ πρζπει να πλθροί τον χαρακτιρα κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ 
εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από τουσ δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφνολο του ςχεδίου κακίςταται μθ επιλζξιμο προσ χρθματοδότθςθ. 

Προχπολογιςμόσ 

Τα όρια του προχπολογιςμοφ για κάκε επενδυτικό ςχζδιο είναι τα εξισ:  

Δράςθ Κατϊτατοσ αιτοφμενοσ Π/Τ Ανϊτατοσ αιτοφμενοσ Π/Τ 

4.2.2 600.000,00€ 3.000.000,00€ 

 

Θ υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΠΣΚΕ πραγματοποιείται κατά το διάςτθμα από 27/07/2017 ζωσ 26/10/2017 
με δυνατότθτα οριςτικοποίθςθσ από 03/08/2017. 



  

 

Ependysis Business Consultants 
Φιλαδελφείασ 13, Νζα Σμφρνθ, Τ.Κ. 171 21 

Τθλ: 2112155988, Φαξ: 2118001140, Mob: 6909398282 
www.ependysis.eu , email: info@ependysis.eu 

 

  

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ  
Τα ποςοςτά ενίςχυςθσ ωσ προσ τον αιτοφμενο Π/Υ ανζρχονται ςε ζωσ 50%, ειδικότερα:  

Περιφζρειεσ NUTS2 
(1/1/2017) 

Μζγιςτεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ για ΜΜΕ βάςει άρκρου 44 Καν. 
(ΕΕ) 702/2014 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ 
Μικρζσ & πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ 

Περιφζρειεσ NUTS3 % των επιλζξιμων δαπανϊν  

Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ με κατά κεφαλι ΑΕΠ μεταξφ ι ίςο με 45% και 60% του μζςου όρου τθσ ΕΕ-27 
(άρκρο 44§9β(ii) καν. (ΕΕ) 702/2014) 

Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ EL51  

45% 50% 

Κεντρικισ Μακεδονίασ EL52  

Θεςςαλίασ EL61  

Θπείρου EL54  

Δυτικισ Ελλάδασ EL63  

Πελοποννιςου EL65  

Βορείου Αιγαίου EL41  

Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ με κατά κεφαλι ΑΕΠ υψθλότερο του 60% του μζςου όρου τθσ ΕΕ-27 (άρκρο 
44§9β(iii) καν. (ΕΕ) 702/2014) 

Κριτθ EL43  

35% 

45% 
Δυτικι Μακεδονία EL53  40% 

Ιόνια Νθςιά EL62 45% 
Στερεά Ελλάδα EL64 40% 

Περιοχζσ «γ» (άρκρο 44§9γ(iv) καν. (ΕΕ) 702/2014) 
Αττικι EL30 

30% 40% 
Δυτικι Αττικι EL306 

Πειραιάσ, Νιςοι EL307 

Νότιο Αιγαίο EL42 

Άλλεσ περιφζρειεσ (άρκρο 44§9γ(ii) καν. (ΕΕ) 702/2014) 
Αττικι EL30 

20% 30% 

Βόρειοσ Τομζασ Ακθνϊν EL301 

Δυτικόσ Τομζασ Ακθνϊν EL302 

Κεντρικόσ Τομζασ Ακθνϊν EL303 

Νότιοσ Τομζασ Ακθνϊν EL304 

Ανατολικι Αττικι EL305 
 

 
Κριτιρια επιλεξιμότθτασ δικαιοφχου  
α) Στο πλαίςιο του παρόντοσ υπομζτρου δεν ενιςχφονται αιτιςεισ ςτιριξθσ:  

 που υποβάλλονται από φορείσ που κεωροφνται 
προβλθματικζσ επιχειριςεισ ςφμφωνα με άρκρο 2 ςθμείο 
14 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 τθσ Επιτροπισ για τθν κιρυξθ 
οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 
γεωργίασ και δαςοκομίασ και ςε αγροτικζσ περιοχζσ 
ςυμβιβάςιμων με τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι 
των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ ιςχφει κάκε φορά.  

 που υποβάλλονται από φορείσ για τουσ οποίουσ ζχει 
εκδοκεί απόφαςθ καταλογιςμοφ για παραβάςεισ των 
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν ζνταξι τουσ ςε 
προςκλιςεισ τόςο του παρόντοσ υπομζτρου όςο και των 
αντίςτοιχων μζτρων προθγοφμενων προγραμμάτων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ, και δεν ζχει προςκομιςκεί απόδειξθ 
πλθρωμισ του καταλογιςκζντοσ ποςοφ. 

 με αιτοφμενο προχπολογιςμό εκτόσ των ορίων που 
αναφζρονται ανωτζρω.  

 που αφοροφν ςτθ μεταποίθςθ προϊόντων (ωσ πρϊτθ 
φλθ) που δεν ανικουν ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Συνκικθσ 
για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 που αφοροφν ςε γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα 
εκτόσ ηωοτροφϊν.  

 που αφοροφν ςε λιανικό εμπόριο.  
 που αφοροφν επενδφςεισ για τισ οποίεσ θ ζναρξθ 

εργαςιϊν ζχει γίνει πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ με αποτζλεςμα να μθν πλθρείται ο 
χαρακτιρασ κινιτρου.  

 που αφοροφν ςε μθ βιϊςιμεσ επενδφςεισ.  
 νομικϊν προςϊπων τα οποία δεν ζχουν ςυςτακεί ζωσ 

τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
και φυςικϊν προςϊπων τα οποία δεν ζχουν 
πραγματοποιιςει ζναρξθ επιτθδεφματοσ ζωσ τθν 
θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ. 
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Κριτιρια αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων 

 
 
 
 
 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1 
Επεξεργαςία βιολογικϊν πρϊτων υλϊν ι πρϊτων υλϊν παραγόμενων 

με μεκόδουσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον. 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Συντελεςτισ 
βαρφτθτασ 

Βακμολογία 
Συντελεςτισ 
βαρφτθτασ 

Βακμολογία 

Αφορά επεξεργαςία προϊόνων πιςτοποιθμζνθσ βιολογικισ καλλιζργειασ ι 
βιολογικισ εκτροφισ ι πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεφόδουσ φιλικζσ 
προσ το περιβάλλον ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 50% των 
χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν 

20 

5%  5%  

Αφορά επεξεργαςία προϊόνων πιςτοποιθμζνθσ βιολογικισ καλλιζργειασ ι 
βιολογικισ εκτροφισ ι πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεφόδουσ φιλικζσ 
προσ το περιβάλλον ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 30% και μικρότερο 
του 50% των χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν 

15 

Αφορά επεξεργαςία προϊόνων πιςτοποιθμζνθσ βιολογικισ καλλιζργειασ ι 
βιολογικισ εκτροφισ ι πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεφόδουσ φιλικζσ 
προσ το περιβάλλον ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 20% και μικρότερο 
του 30% των χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν 

10 

Αφορά επεξεργαςία προϊόνων πιςτοποιθμζνθσ βιολογικισ καλλιζργειασ ι 
βιολογικισ εκτροφισ ι πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεφόδουσ φιλικζσ 
προσ το περιβάλλον ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 10% και μικρότερο 
του 20% των χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν 

05 

 
 
 
 
 
 



  

 

Ependysis Business Consultants 
Φιλαδελφείασ 13, Νζα Σμφρνθ, Τ.Κ. 171 21 

Τθλ: 2112155988, Φαξ: 2118001140, Mob: 6909398282 
www.ependysis.eu , email: info@ependysis.eu 

 

  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2 
Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Συντελεςτισ 
βαρφτθτασ 

Βακμολογία 
Συντελεςτισ 
βαρφτθτασ 

Βακμολογία 

Αφορά παραγωγι προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ηωικϊν προϊόντων προερχομζνων 
από ειδικζσ εκτροφζσ προϊόντων που φζρουν χριςθ ςιμανςθσ 
«νθςιωτικό» και «ορεινό» ςε ςυςκευαςίεσ που πλθροφν τισ ςχετικζσ 
προδιαγραφζσ ι προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ ι προϊόντων που φζρουν εκνικά ςιματα πιςτοποίθςθσ ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 50% των παραγομζνων προϊόντων. 

20 

5%  5%  

Αφορά παραγωγι προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ηωικϊν προϊόντων προερχομζνων 
από ειδικζσ εκτροφζσ προϊόντων που φζρουν χριςθ ςιμανςθσ 
«νθςιωτικό» και «ορεινό» ςε ςυςκευαςίεσ που πλθροφν τισ ςχετικζσ 
προδιαγραφζσ ι προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ ι προϊόντων που φζρουν εκνικά ςιματα πιςτοποίθςθσ ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 30% και μικρότερο του 50% των 
παραγομζνων προϊόντων. 

15 

Αφορά παραγωγι προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ηωικϊν προϊόντων προερχομζνων 
από ειδικζσ εκτροφζσ προϊόντων που φζρουν χριςθ ςιμανςθσ 
«νθςιωτικό» και «ορεινό» ςε ςυςκευαςίεσ που πλθροφν τισ ςχετικζσ 
προδιαγραφζσ ι προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ ι προϊόντων που φζρουν εκνικά ςιματα πιςτοποίθςθσ ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 10% και μικρότερο του 30% των 
παραγομζνων προϊόντων. 

10 

Αφορά παραγωγι προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ηωικϊν προϊόντων προερχομζνων 
από ειδικζσ εκτροφζσ προϊόντων που φζρουν χριςθ ςιμανςθσ 
«νθςιωτικό» και «ορεινό» ςε ςυςκευαςίεσ που πλθροφν τισ ςχετικζσ 
προδιαγραφζσ ι προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ ι προϊόντων που φζρουν εκνικά ςιματα πιςτοποίθςθσ ςε 
ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 5% και μικρότερο του 10% των 
παραγομζνων προϊόντων. 

05 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3 
Προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςυμβολι ςτον μετριαςμό και ςτθν 

προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι (όπωσ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 
χριςθ ΑΠΕ). 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3.1 Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ, κακϊσ και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Μοριοδότθςθ Βακμολογία Μοριοδότθςθ Βακμολογία 

Ποςοςτό ≥ 30% 20 

5%  5%  
20% ≤ Ποςοςτό < 30% 15 

10% ≤ Ποςοςτό < 20% 10 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 05 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3.2 Χριςθ ΑΠΕ: Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ ι 
παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, 
βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 
μονάδων. 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

    

Ποςοςτό ≥ 30% 20 

5% 

 

10% 

 

20% ≤ Ποςοςτό < 30% 15 

10% ≤ Ποςοςτό < 20% 10 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 05 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4 
Χριςθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Μοριοδότθςθ Βακμολογία Μοριοδότθςθ Βακμολογία 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 20 

10%  10%  

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. 

15 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ 
και το προϊόν είναι επϊνυμο. 

10 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ ι 
πρόκειται για ςυςκευαςία τελικοφ καταναλωτι, ι το προϊόν είναι 
επϊνυμο, ι γίνεται ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ 
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των 
προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ τθσ. 

05 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 5 
Χωροκζτθςθ τθσ επζνδυςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυγκριτικά 
πλεονεκτιματα, τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ τθσ κάκε περιφζρειασ, 
όπωσ προκφπτουν από τον περιφερειακό ςχεδιαςμό ι και τισ RIS 3 
(Ποςοςτό ελλειμματικότθτασ μεταποιθτικισ υποδομισ ςε επίπεδο 
περιφερειακισ ενότθτασ ι περιφζρειασ ι το προϊόν περιλαμβάνεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ του Περιφερειακοφ χεδιαςμοφ ι/και ςτθ τρατθγικι 
Ζρευνασ και καινοτομίασ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS 3). 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Μοριοδότθςθ Βακμολογία Μοριοδότθςθ Βακμολογία 

Υπάρχει ελλειμματικότθτα μεταποίθςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο και ο 
ςχετικόσ τομζασ περιλαμβάνεται ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ. 

20 

15% 

 

20% 

 

Υπάρχει ελλειμματικότθτα μεταποίθςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο 15 

Δεν υπάρχει ελλειμματικότθτα μεταποίθςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο, 
αλλά ο ςχετικόσ τομζασ περιλαμβάνεται ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ 
Περιφζρειασ. 

10 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 6 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι 
ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ φδατοσ. 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Μοριοδότθςθ Βακμολογία Μοριοδότθςθ Βακμολογία 

Ποςοςτό ≥ 30% 20 

5%  5%  
20% ≤ Ποςοςτό < 30% 15 

10% ≤ Ποςοςτό < 20% 10 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 05 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 7 
Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Μοριοδότθςθ Βακμολογία Μοριοδότθςθ Βακμολογία 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω των τεςςάρων (4) νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

20 

20% 

 

20% 

 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
περιςςότερων των δφο ζωσ και τεςςάρων (2-4) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

15 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ και δφο (2) νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ 
Εργαςίασ). 

10 

Ποςοςτό πτυχιοφχων >20% ςτισ νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ 10 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου προβλζπεται διατιρθςθ των 
υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ. 

05 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 9 
Ωριμότθτα Επενδυτικοφ χεδίου ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Μοριοδότθςθ Βακμολογία Μοριοδότθςθ Βακμολογία 

9.1 Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

10%  10%  
Ποςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ≥  
του 50% 

20 

Ποςοςτό ιδίων κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ≥  
του 25% 

15 

9.2 Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων με προζλευςθ από το 
εξωτερικό 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Μοριοδότθςθ Βακμολογία Μοριοδότθςθ Βακμολογία 

Ποςοςτό κεφαλαίων με προζλευςθ από το εξωτερικό επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ ≥  του 40% 

20 

10% 

 

10% 

 

Ποςοςτό κεφαλαίων με προζλευςθ από το εξωτερικό επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ ≥  του 30% 

15 

Ποςοςτό κεφαλαίων με προζλευςθ από το εξωτερικό επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ ≥  του 20% 

10 

Ποςοςτό κεφαλαίων με προζλευςθ από το εξωτερικό επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ ≥  του 10% 

05 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 10 
Εξωςτρζφεια επιχείρθςθσ (Πωλιςεισ τθσ επιχείρθςθσ ςτο εξωτερικό – 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ) 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΣΗΗ 

 

Εκςυγχρονιςμοί Ιδρφςεισ 

Μοριοδότθςθ Βακμολογία Μοριοδότθςθ Βακμολογία 

Ποςοςτό πωλιςεων ςτο εξωτερικό ≥ του 80% του ςυνόλου των πωλιςεων 20 

10%  - - 
Ποςοςτό πωλιςεων ςτο εξωτερικό ≥ του 50% του ςυνόλου των πωλιςεων 15 

Ποςοςτό πωλιςεων ςτο εξωτερικό ≥ του 30% του ςυνόλου των πωλιςεων 10 

Ποςοςτό πωλιςεων ςτο εξωτερικό ≥ του 10% του ςυνόλου των πωλιςεων 05 
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ΜΕΓΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   20  20 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ   40%  30% 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΤΝΣΕΛΕΣΗ  
ΒΑΡΤΣΗΣΑ * ΜΕΓΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  8  6 

ΠΛΗΡΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ 
ΝΑΙ     

ΟΧΙ     
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΣΗΡΙΞΗ 

Ο δικαιοφχοσ οφείλει να προςκομίςει κάκε δικαιολογθτικό που απαιτείται για τθ βακμολόγθςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 
όπωσ αυτά ορίηονται ακολοφκωσ: 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1: ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ Ή  ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΜΕΘΟΔΟΤ ΦΙΛΙΚΕ ΠΡΟ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βακμολόγθςθ του εν λόγω κριτθρίου είναι για τουσ φορείσ με υφιςτάμενθ 
επεξεργαςία βιολογικϊν πρϊτων υλϊν ι πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεκόδουσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον, θ 
προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ ίδρυςθσ μονάδασ ι παραγωγισ νζων προϊόντων ςε υφιςτάμενθ μονάδα, προςκομίηονται ιδιωτικά 
ςυμφωνθτικά με παραγωγοφσ τα οποία εμπεριζχουν ριτρεσ περί μθ ςυνεργαςίασ και να κάνουν αναφορά ςε 
ποςότθτεσ αϋφλθσ. Τα ανωτζρω ιδιωτικά ςυμφωνθτικά είναι τουλάχιςτον διετοφσ διάρκειασ και κεωρθμζνα για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν. 

 

Σε περίπτωςθ που ο Φορζασ είναι ατομικι επιχείρθςθ ι Συνεταιριςμόσ και θ πρϊτθ φλθ προζρχεται από δικι του 
γεωργικι εκμετάλλευςθ ι από τα μζλθ του, τότε ηθτείται κεωρθμζνο φωτοαντίγραφο του βιβλίου ειςαγωγισ α’ υλϊν 
κατά τθν τελευταία κλειόμενθ χριςθ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, με αναφορά ςτθ ςυνολικι ετιςια ειςαγωγι. 

Τα ανωτζρω ςυμφωνθτικά ςυνοδεφονται από τθν βεβαίωςθ του αρμόδιου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ τθσ α’ φλθσ ωσ 
βιολογικισ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2:  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου είναι οι φορείσ να προςκομίςουν, εφόςον υπάρχουν, 
μαηί με τθν τεχνικοοικονομικι μελζτθ, όλα τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα για τον χαρακτθριςμό των προϊόντων. 

 

Συγκεκριμζνα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τισ ειδικζσ εκτροφζσ προςκομίηεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό ι θ ςφμβαςθ του 
φορζα με τον ΟΠΕΓΕΠ και να είναι ςε ιςχφ κατά τθν περίοδο υποβολισ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Σε περίπτωςθ που 
θ διάρκεια ιςχφοσ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ λιγει, να ζχει κατατεκεί αίτθςθ ανανζωςισ του θ οποία 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

 

Για τουσ οίνουσ που χαρακτθρίηονται ΠΟΠ ι ΠΓΕ προςκομίηονται ςχετικζσ βεβαιϊςεισ κατάταξθσ από τισ Διευκφνςεισ 
Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων. 

 

Τα πιςτοποιθτικά που προςκομίηουν οι φορείσ που παράγουν προϊόντα φζροντα χριςθ ςιμανςθσ «νθςιωτικό» και 
«ορεινό» ςε ςυςκευαςίεσ που πλθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ και προϊόντα φζροντα  εκνικά  ςιματα  
πιςτοποίθςθσ  (π.χ.  ΑGRO 7)  κακορίηονται  από  ςχετικζσ αποφάςεισ του ΥπΑΑΤ μετά τθν κατοχφρωςι τουσ. 

 

Για τα προϊόντα ςυςτιματοσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ προςκομίηεται ςχετικι ςφμβαςθ με τον πιςτοποιθμζνο 
φορζα. 

 

τθν περίπτωςθ ίδρυςθσ μονάδασ ι παραγωγισ νζων προϊόντων ςε υφιςτάμενθ μονάδα, θ επζνδυςθ κεωρείται 
ολοκλθρωμζνθ και εκδίδεται θ ςχετικι απόφαςθ ολοκλιρωςθσ μόνο μετά τθν προςκόμιςθ του αντίςτοιχου 
πιςτοποιθτικοφ που εκδίδει ο αρμόδιοσ φορζασ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ: 3.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ–ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

3.2 ΧΡΗΗ ΑΠΕ 

6.   ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΤΔΑΣΟ 

Για τθ βακμολόγθςθ των ανωτζρω κριτθρίων, επιλζξιμεσ κεωροφνται οι δαπάνεσ για οικοδομικζσ εργαςίεσ, 
μθχανολογικό εξοπλιςμό και λοιπζσ εργαςίεσ που αφοροφν επεξεργαςία ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, 
μεταποίθςθ υποπροϊόντων, βιολογικό κακαριςμό, ι για τυχόν άλλεσ εργαςίεσ και εξοπλιςμό που εξυπθρετοφν τουσ 
ανωτζρω ςκοποφσ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 4:  ΧΡΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βακμολόγθςθ του εν λόγω κριτθρίου είναι να τεκμθριϊνεται θ χριςθ καινοτομίασ 
και  νζων  τεχνολογικϊν  από  το  κείμενο  τθσ  μελζτθσ,  τα πιςτοποιθτικά  των προμθκευτϊν και τα ζντυπα τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν του προβλεπόμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και από βεβαιϊςεισ επίςθμων ι ςυλλογικϊν 
φορζων (Πανεπιςτιμια, Επιμελθτιρια κλπ) ι άλλων φορζων τθσ αγοράσ που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα (χριςθ ι 
εμπορία) ςχετικι με το εν λόγω προϊόν. Συγκεκριμζνα για τα επϊνυμα προϊόντα προςκομίηονται  τα πιςτοποιθτικά 
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των αρμοδίων υπθρεςιϊν. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 5: ΧΩΡΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗ ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ, 
ΣΙ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΟΠΩ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Ή/ ΚΑΙ ΣΙ RIS3. 

Για τθ βακμολόγθςθ τθσ ελλειμματικότθτασ ςτθ μεταποιθτικι υποδομι, απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ 
Περιφζρειασ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 7: ΑΤΞΗΗ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Οι υφιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίασ κα υπολογίηονται ςε Ε.Μ.Ε. (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). Για τθν τεκμθρίωςι τουσ 
υποβάλλονται τα Ζντυπα Αναλυτικϊν Περιοδικϊν Δθλϊςεων (Α.Π.Δ.) Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, για 
διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

 

Σε περίπτωςθ που ωσ υφιςτάμενθ κζςθ εργαςίασ λαμβάνεται ο επιτθδευματίασ ι ο εταίροσ ι ο μζτοχοσ/οι τθσ 
επιχείρθςθσ πρζπει: 

 

Για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ να προςκομιςκεί θ ζναρξθ εργαςιϊν ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θ φωτοτυπία του 
αςφαλιςτικοφ βιβλιαρίου του Φορζα, κεωρθμζνου για το ζτοσ αναφοράσ. 

 

Για τα νομικά πρόςωπα να προςκομιςκεί το καταςτατικό και ςυγκεκριμζνα το άρκρο που  αναφζρει τθν ειςφορά του 
εταίρου ςε εργαςία ι θ απόφαςθ αρμοδίου οργάνου για τθ χοριγθςθ επιχειρθματικισ αμοιβισ ςε αυτόν. 

 

Ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ βακμολογείται για τθν πρόςλθψθ πτυχιοφχων όταν αυτοί είναι Πανεπιςτθμιακισ ι 
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ςε αντικείμενο παραμφερζσ με αυτό τθσ επιχείρθςθσ. 

 

Θ πρόςλθψθ πτυχιοφχων βακμολογείται ςυνδυαςτικά με τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Θ ςυνολικι 
βακμολογία του κριτθρίου αυτοφ δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ 20 βακμοφσ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 9:  ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 9.1: ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΑΘΕΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ 
ΧΕΔΙΟΤ:  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αυτοφ, είναι θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ με το 
ποςό των  ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ, υποχρεωτικά και 
κατά προτεραιότθτα. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 9.2:  ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΑΘΕΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ:  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αυτοφ, είναι θ προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ με το 
ποςό των ιδίων κεφαλαίων προζλευςθσ εξωτερικοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ τθσ 
επζνδυςθσ, υποχρεωτικά και κατά προτεραιότθτα. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 10:  ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αυτοφ, είναι θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων από τα οποία προκφπτει το ποςοςτό πωλιςεων του δικαιοφχου ςτο εξωτερικό ςε ςχζςθ με το ςφνολο 
των πωλιςεων. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Για τθ βακμολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων ωσ προσ τθ ςυμβολι τουσ ςτο περιβάλλον δεν λαμβάνονται 

υπόψθ ενζργειεσ που είναι υποχρεωτικζσ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου 

ζργου. 

2. Για τθ βακμολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων ωσ προσ τθν χριςθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν 

αναφζρονται τα κάτωκι: 

 

Ι. Ωσ καινοτόμα προϊόντα μποροφν να κεωρθκοφν τα ακόλουκα: 
 

1. Προϊόντα χαμθλϊν κερμίδων, 

2. Προϊόντα χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν, τρόφιμα χωρίσ προςκικθ αυξθτικϊν ορμονϊν, χωρίσ προςκικθ 

τεχνθτϊν χρωςτικϊν, ςυντθρθτικϊν και MSG (γλουταμινικό νάτριο). 

3. Προϊόντα χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε χολθςτερόλθ, ηάχαρθ ι αλάτι, προϊόντα με μειωμζνα κορεςμζνα 

λιπαρά, προϊόντα χωρίσ trans λιπαρά, προϊόντα που περιζχουν μονοακόρεςτα και πολυακόρεςτα λίπθ ςε 

αντικατάςταςθ των υπολοίπων λιπαρϊν ουςιϊν, 

4. Προϊόντα με ειδικζσ ιδιότθτεσ π.χ. τρόφιμα για διαβθτικοφσ, τρόφιμα χωρίσ γλουτζνθ, γάλα με αυξθμζνο 

ποςοςτό μελατονίνθσ, τρόφιμα με αυξθμζνθ περιεκτικότθτα ςε διαιτθτικζσ ίνεσ, τρόφιμα με αυξθμζνθ 

περιεκτικότθτα ςε φυςικζσ ουςίεσ με αντιοξειδωτικι και αντικαρκινικι δράςθ, τρόφιμα με αυξθμζνθ 

περιεκτικότθτα ςε προβιοτικά. 

5. Προϊόντα με μεγάλο χρόνο ηωισ χωρίσ απϊλειεσ ςτθ διατροφικι τουσ αξία. 
 

ΙΙ. Η παραγωγικι διαδικαςία χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ όταν ζχουμε χριςθ ενόσ ι και 
περιςςοτζρων των ακολοφκων: 
 

1. νζασ τεχνολογίασ ςτθ ςυντιρθςθ και ςυςκευαςία τροφίμων, όπωσ θ χριςθ ιπιων κερμικϊν διεργαςιϊν 

ςυνδυαςμζνου ελζγχου χρόνου κερμοκραςίασ HT/ST (παςτερίωςθ, ςυνεχισ παςτερίωςθ, αποςτείρωςθ, ωμικι 

κζρμανςθ), 

2. φυςικϊν αντιμικροβιακϊν ςυςτθμάτων ςυντιρθςθσ τροφίμων, όπου φυςικοί μικροβιακοί παράγοντεσ 

είναι φυςικά ςυςτατικά των τροφίμων, μικροβιολογικισ προζλευςθσ και φυτικισ προζλευςθσ 

3. τεχνολογίασ πολλαπλϊν εμποδίων για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παραδοςιακϊν τροφίμων αλλά και 

το ςχεδιαςμό νζων προϊόντων ϊςτε να εμποδίηεται θ δράςθ των μικροβίων και θ αλλοίωςθ των τροφίμων 

4. τεχνικϊν μικροβιολογικισ εξζταςθσ τροφίμων 

5. αςθπτικισ επεξεργαςίασ και ςυςκευαςίασ, οι οποίεσ εφαρμόηονται ςε υγρά και ρευςτά προϊόντα (γάλα, 

χυμοί φροφτων, αυγά, γιαοφρτι, κραςί) κακϊσ και ςε ςτζρεα από αυτοτελι μικρά τεμάχια μζςα ςε ρευςτι φάςθ 

(προϊόντα τομάτασ, φροφτα, λαχανικά) και ζχει ωσ πλεονζκτθμα τθν υψθλι ποιότθτα του παραγόμενου 

προϊόντοσ, λόγω μικρϊν χρόνων κερμικισ επεξεργαςίασ, κακϊσ και τθ μεγάλθ διάρκεια ηωισ του χωρίσ να 

χρειάηεται ψφξθ, 

6. βιολογικϊν μεκόδων ςυντιρθςθσ, 

7. ςυςτθμάτων ςυνεχοφσ ελζγχου των γραμμϊν παραγωγισ, με χριςθ αιςκθτιρων επί τθσ  γραμμισ 

παραγωγισ. 
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ΙΙΙ. Ωσ χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

νοείται οτιδιποτε βοθκάει όλουσ τουσ άξονεσ τθσ επιχείρθςθσ, ομαλοποιεί τθν παραγωγι, προγραμματίηει, ελζγχει 
όλα τα ςτάδια και καταγράφει όλα τα δεδομζνα τθσ παραγωγισ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ πλιρθσ 
ιχνθλαςιμότθτα των παραγωγικϊν δεδομζνων (ζλεγχοσ παρτίδων, απομόνωςθ προϊόντων, εφκολοσ εντοπιςμόσ ςε 
περίπτωςθ λάκουσ). Ειδικότερα: θ χριςθ ςυςτθμάτων ενδοεπιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ (ΕRP), θ διαχείριςθ 
αποκεμάτων, πακζτων λογιςτικισ και εμπορικισ διαχείριςθσ, θλεκτρονικισ υποβολισ και ολοκλιρωςθσ 
παραγγελιϊν, ετικετοποίθςθσ παλετϊν, κωδικοποίθςθσ προϊόντων, ιχνθλαςιμότθτασ και διαχείριςθσ παραγωγισ ι 
οτιδιποτε μπορεί να τεκμθριωκεί με βιβλιογραφία ι εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ και αναφζρεται αναλυτικά ςτθν 
αίτθςθ ςτιριξθσ. 
 
IV. Ωσ ςυςκευαςία προϊόντων νζα ι προθγμζνθ νοείται : 
 

1. Συςκευαςία τροποποιθμζνθσ – προςτατευμζνθσ ατμόςφαιρασ 

2. Συςκευαςία ςε βιοπλαςτικά ι «πράςινα πλαςτικά», πολυςτρωματικι πλαςτικι ςυςκευαςία καλυμμζνθ με 
λεπτό μεταλλικό φφλλο για τθν παραγωγι περιεκτϊν δφο τμθμάτων, ςυςκευαςία ςε ςφνκετα, εφκαμπτα, 
πλαςτικά bpa – free 

3. Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ κατεργαςμζνεσ με τιτάνιο, αλουμίνιο, ηιρκόνιο για αυξθμζνθ αντοχι, ι που ζχουν 
υποςτεί ειδικι επεξεργαςία για μείωςθ του πάχουσ και κατά ςυνζπεια του βάρουσ τουσ. 

4. Ζξυπνεσ ςυςκευαςίεσ (π.χ. χρονοκερμοκραςιακοί δείκτεσ, δείκτεσ φρεςκότθτασ),  διατιρθςθσ φρεςκότθτασ, 
εφκολθσ ςυντιρθςθσ-αποκικευςθσ-χριςθσ. 
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Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υποβολισ 

 
 

 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
1 Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ επιχείρθςθσ ι αντίγραφο καταςτατικοφ και των 

τροποποιιςεων αυτοφ για τουσ δικαιοφχουσ με μορφι εταιρείασ. Στισ περιπτϊςεισ δικαιοφχων των οποίων θ 
νομικι μορφι είναι Ε.Π.Ε. ι Α.Ε. προςκομίηεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δθμοςίευςθσ του αρχικοφ καταςτατικοφ 
και τθσ τελευταίασ τροποποίθςισ του. 
Για επιτθδευματίεσ απαιτείται θ ζναρξθ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

2 Πιςτοποιθτικό Γ.Ε.ΜΘ. με αναφορά ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του κεφαλαίου για τουσ δικαιοφχουσ με μορφι 
εταιρείασ. Για τισ εταιρείεσ που δεν ζχουν εγγραφεί ςτο Γ.Ε.ΜΘ. ηθτείται Πρακτικό Γενικισ Συνζλευςθσ 
Μετόχων με τθν ιςχφουςα κατάςταςθ όλων των μετόχων. 
Τα ίδια ιςχφουν και ςτισ περιπτϊςεισ ειςθγμζνων εταιρειϊν. 
Για τισ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ ηθτείται αντίγραφο του Βιβλίου Μθτρϊου Μελϊν, με Υπεφκυνθ Διλωςθ 
πιςτότθτασ αντιγράφου. 

3 Ιςολογιςμοί και αποτελζςματα χριςεωσ για τα δφο (2) προθγοφμενα ζτθ αυτοφ τθσ αίτθςθσ, υπογεγραμμζνοι 
αρμοδίωσ και δθμοςίευςθ αυτϊν ςτο Γ.Ε.ΜΘ., ςτο Φ.Ε.Κ. ι ανακοίνωςθ προσ το Εκνικό Τυπογραφείο. 
Καταςτάςεισ Οικονομικϊν ςτοιχείων (Ζντυπο Ε3) ι/και Ζντυπα διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ  νομικϊν 
προςϊπων κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (Ζντυπο Φ-01 10), των δφο (2) προθγουμζνων ετϊν τθσ αίτθςθσ. 
Προςάρτθμα ι Ζκκεςθ Διαπιςτϊςεωσ Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, των δφο (2) προθγουμζνων ετϊν τθσ 
αίτθςθσ. (για τισ εταιρείεσ που είναι υπόχρεοι) 
Φφλλο Μεριςμοφ με υπογραφζσ νομίμου εκπροςϊπου και φοροτεχνικοφ, των δφο (2) προθγουμζνων ετϊν 
τθσ αίτθςθσ. (για τισ εταιρείεσ που είναι υπόχρεοι) 
Ακριβζσ απόςπαςμα πρακτικοφ με οριςμό διαχειριςτικισ αμοιβισ εταίρων ι μετόχων. Εάν δεν προβλζπεται 
τζτοιου είδουσ διοικθτικό κόςτοσ απαιτείται θ προςκόμιςθ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ νομίμου 
εκπροςϊπου του φορζα για τθ μθ χοριγθςθ διαχειριςτικισ αμοιβισ. 
 
-    Για τουσ εταίρουσ ι μετόχουσ του φορζα απαιτείται επιπλζον θ προςκόμιςθ των κάτωκι: 
 
Ιδιώτεσ εταίροι ή μζτοχοι 
Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ Δ.Ο.Υ. ενόσ εκάςτου των ιδιωτϊν εταίρων ι μετόχων που κατζχουν ποςοςτό 
ίςο ι άνω των 10% του ςυνόλου εταιρικϊν μεριδίων ι μετοχϊν, δφο (2) προθγοφμενων ετϊν τθσ αίτθςθσ. 
 
Επιτηδευματίεσ Εταίροι ή Μζτοχοι (ατομικζσ επιχειρήςεισ ή Ν.Π.Ι.Δ.) 
Καταςτάςεισ Οικονομικϊν ςτοιχείων (Ζντυπο Ε3) ι/και Ζντυπα διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ  νομικϊν 
προςϊπων κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (Ζντυπο Φ-01 10), ενόσ εκάςτου των ιδιωτϊν εταίρων ι μετόχων που 
κατζχουν ποςοςτό ίςο ι άνω των 10% του ςυνόλου εταιρικϊν μεριδίων ι μετοχϊν, των δφο (2) 
προθγουμζνων ετϊν τθσ αίτθςθσ. 
Προςάρτθμα ι Ζκκεςθ Διαπιςτϊςεωσ Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, ενόσ εκάςτου των ιδιωτϊν εταίρων ι 
μετόχων που κατζχουν ποςοςτό ίςο ι άνω του 10% του ςυνόλου εταιρικϊν μεριδίων ι μετοχϊν, των δφο (2) 
προθγουμζνων ετϊν τθσ αίτθςθσ. (για τισ εταιρείεσ που είναι υπόχρεοι) 
 
Ζντυπα Αναλυτικϊν Περιοδικϊν Δθλϊςεων (Α.Π.Δ.) Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α), για διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 
 
-  Για όλεσ τισ ςυνεργαηόμενεσ ι ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ του φορζα απαιτείται επιπλζον θ προςκόμιςθ 
των κάτωκι: 
  
Καταςτάςεισ Οικονομικϊν ςτοιχείων (Ζντυπο Ε3) ι/και Ζντυπα διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ  νομικϊν 
προςϊπων κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (Ζντυπο Φ-01 10), των δφο (2) προθγουμζνων ετϊν τθσ αίτθςθσ. 
 
Προςάρτθμα ι Ζκκεςθ Διαπιςτϊςεωσ Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, των δφο (2) προθγουμζνων ετϊν τθσ 
αίτθςθσ. (για τισ εταιρείεσ που είναι υπόχρεοι) 
 
Ζντυπα Αναλυτικϊν Περιοδικϊν Δθλϊςεων (Α.Π.Δ.) Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, για διάςτθμα δφο 
(2) ετϊν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 
 
Συγχωνεφςεισ Οργανώςεων Παραγωγών: 
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Δικαιολογθτικά ςυγχϊνευςθσ 
 
Δικαςτικι απόφαςθ ςυγχϊνευςθσ και καταχϊρθςι τθσ ςτο οικείο βιβλίο που τθρείται ςτθ Δικαςτικι Αρχι. 
 
ΑΦΜ νζου φορζα 
 
Ιςολογιςμοί δφο ετϊν προκειμζνου να αποδεικνφεται θ προγενζςτερθ διετισ λειτουργία τουσ. 
 
Τα υποβαλλόμενα οικονομικά ςτοιχεία είναι υπογεγραμμζνα από τον λογιςτι και τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
φορζα τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και τα ζντυπα κεωρθμζνα από τθν οικεία Δ.Ο.Υ. ι το ςφςτθμα TAXIS. 
 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 

4 

Τίτλοι ιδιοκτθςίασ οικοπζδου ι και εγκαταςτάςεων όπου πρόκειται να πραγματοποιθκεί θ επζνδυςθ, οι 
οποίοι να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά μεταγραφισ και βαρϊν. 
 
Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ γίνονται αποδεκτζσ και οι περιπτϊςεισ μίςκωςθσ οικοπζδων και 
εγκαταςτάςεων με ιδιωτικό ςυμφωνθτικό υπό τθν προχπόκεςθ προςκόμιςθσ, πριν τθν οριςτικι  ζνταξθ, τθσ 
ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ και του πιςτοποιθτικοφ μεταγραφισ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δζκα 
(10) ετϊν από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ του οριςτικοφ πίνακα αποτελεςμάτων του διοικθτικοφ 
ελζγχου μετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ. 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ 

5 

Οι αιτιςεισ ςτιριξθσ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από τεχνικά ςχζδια ανεξάρτθτα από το είδοσ του 
προτεινόμενου επενδυτικοφ ςχεδίου. Τα τεχνικά ςχζδια περιλαμβάνουν: 
 
 τοπογραφικό διάγραμμα, 
 διάγραμμα κάλυψθσ, 
 κατόψεισ, 
 ςχζδια διάταξθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με ςχετικό υπόμνθμα, τόςο τθσ υφιςτάμενθσ όςο και τθσ 

προτεινόμενθσ κατάςταςθσ. 
 
Είναι δυνατι θ αναηιτθςθ πρόςκετων τεχνικϊν ςχεδίων από τον αιτοφντα, εφόςον κρικεί αναγκαίο. 

6 
Θ επιλογι του προτεινόμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ υποςτθρίηεται από τρεισ (3) απολφτωσ 
ςυγκρίςιμεσ γραπτζσ προςφορζσ ςυνοδευόμενεσ από τα αντίςτοιχα ενθμερωτικά φυλλάδια με αναφορά 
ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά του, ι από τουσ επίςθμουσ τιμοκαταλόγουσ των προμθκευτϊν. 

7 
Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ κόςτουσ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων (προμετριςεισ), ςυνοδευόμενοσ από 
δφο τουλάχιςτον γραπτζσ εργολαβικζσ προςφορζσ. 

ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ 

8 

Άδεια λειτουργίασ υφιςτάμενθσ μονάδασ, όπου αυτό απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
(αρικμ.οικ.12684/92/21-11-2014 – ΦΕΚ 3181/Βϋ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά) 
 
Γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ ςτιριξθσ υφιςταμζνων μονάδων των οποίων προςωρινά ζχει ανακλθκεί θ άδεια 
λειτουργίασ, εφόςον με τθν προτεινόμενθ αίτθςθ ςτιριξθσ ικανοποιοφνται οι όροι τθσ ανάκλθςθσ. 

9 

Άδεια εγκατάςταςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ προβλεπόμενθσ κατάςταςθσ ςφμφωνα με τα όςα 
ορίηονται ςχετικά ςτθν εκνικι νομοκεςία. Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει ιδθ εκδοκεί θ ςχετικι άδεια 
πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ, να προςκομίηεται αντίγραφο του αιτιματοσ του φορζα για 
τθν ζκδοςι τθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςυνοδευόμενο από το ςχετικό ερωτθματολόγιο προσ τθν 
αδειοδοτοφςα αρχι, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Ι τθσ 483/2012 (ΦΕΚ 158/Βϋ) ΥΑ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
Θ προςκόμιςθ τθσ άδειασ αυτισ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποπλθρωμι του επενδυτικοφ 
ςχεδίου. 

10 

Άδεια δόμθςθσ. 
 
Στισ περιπτϊςεισ ιδρφςεων – επεκτάςεων – μετεγκαταςτάςεων, εφόςον κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ ο δικαιοφχοσ δεν διακζτει Άδεια Δόμθςθσ, πρζπει τουλάχιςτον να προςκομίςει τθν Αίτθςθ Ζγκριςθσ 
Δόμθςθσ που υποβλικθκε ςτθν Υπθρεςία Δόμθςθσ (Υ.ΔΟΜ.) του οικείου Διμου για τθν ζκδοςθ Ζγκριςθσ 
Δόμθςθσ. Θ Άδεια Δόμθςθσ πρζπει υποχρεωτικά να προςκομιςτεί μαηί με τα δικαιολογθτικά του αιτιματοσ 
καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ Δθμόςιασ Ενίςχυςθσ. 
 
Για τθν καταβολι τθσ τελικισ δόςθσ Δθμόςιασ Ενίςχυςθσ ο δικαιοφχοσ οφείλει να προςκομίςει το 
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Πιςτοποιθτικό Ελζγχου καταςκευισ (ΠΕΚ) και κεωρθμζνθ τθν Άδεια Δόμθςθσ μαηί με τα δικαιολογθτικά του 
αιτιματοσ τελικισ δόςθσ Δθμόςιασ Ενίςχυςθσ. 
 
Σε περίπτωςθ επζκταςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ τθσ 
ιδθ υπάρχουςασ πολεοδομικισ άδειασ κεωρθμζνθσ ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία ακόμα και ςτισ 
περιπτϊςεισ που ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ δεν ηθτείται ενίςχυςθ για κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ. 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

11 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του νόμιμου εκπρόςωπου του φορζα περί: 
 
 τρόπου κάλυψθσ ιδίασ ςυμμετοχισ τθσ επζνδυςθσ. 
 μθ υποβολισ των ίδιων επενδυτικϊν δαπανϊν για ενίςχυςθ ςε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 
 περί μθ εκκρεμότθτασ εντολισ ανάκτθςθσ εισ βάροσ του αιτοφντοσ. 
 τθσ ιδιότθτασ που τον κακιςτά εν δυνάμει δικαιοφχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομικι επιχείρθςθ, κ.λ.π.) 
 τιρθςθσ των άρκρων 6, 7 και 8 του Καν. 1303/2013 περί ςυμμόρφωςθσ τθσ ενιςχυόμενθσ πράξθσ με το 

εφαρμοςτζο ενωςιακό και εκνικό δίκαιο, περί προϊκθςθσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 
και μθ διάκριςθσ και περί αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 αποδοχισ τθσ δθμοςιοποίθςθσ των ςτοιχείων του ςφμφωνα με το άρκρο 111 του Καν. (EE) 1306/2013 
και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 παρ.2 του καν. (ΕΕ) 702/2014 κακϊσ και ότι αυτά ενδζχεται να 
αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ από τισ αρχζσ ελζγχου και διερεφνθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι τθσ Χϊρασ. Δθλϊνει επιπλζον ότι αποδζχεται τθν περαιτζρω επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ των προςωπικϊν δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευαίςκθτων προςωπικϊν 
δεδομζνων. 

 μθ λιψθσ ενίςχυςθσ διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ, ι περί λιψθσ ενίςχυςθσ διάςωςθσ, αποπλθρωμισ 
του δανείου και λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθσ ι περί λιψθσ ενίςχυςθσ αναδιάρκρωςθσ θ οποία ζχει 
ολοκλθρωκεί. 

 Πιςτότθτασ αντιγράφου του Βιβλίου Μθτρϊου Μελϊν (για τισ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ). 
 Υποχρζωςθσ αποδοχισ ελζγχων και επιτόπιων επιςκζψεων από όλα τα εκνικά και κοινοτικά όργανα. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται προκειμζνου να αξιολογθκεί εάν μία επιχείρθςθ είναι προβλθματικι 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 ςθμείο 14 του Καν. Ε.Ε. 702/2014 και πρζπει να προςκομιςκοφν ανάλογα 
με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ και τα ζτθ λειτουργίασ τθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Υφιςτάμενθ ΜΜΕ κάτω τθσ τριετίασ ατομικισ μορφισ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν 
τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ, ότι δεν ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΠτΚ, εφόςον αςκεί εμπορικι 
δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι 
διαδικαςία. 

2. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ατομικισ μορφισ ανεξαρτιτου χρόνου λειτουργίασ με βιβλία Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν 
τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ ότι δεν ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΠτΚ, εφόςον αςκεί εμπορικι 
δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι 
διαδικαςία και 

b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμοφσ τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων 
ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται ςαν Εγγεγραμμζνο Κεφάλαιο το Σφνολο των 
Ιδίων Κεφαλαίων Ιςολογιςμοφ και ςαν Απϊλειεσ οι Ηθμίεσ βάςθ Κ.Α.Χ. 

3. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ατομικισ μορφισ ανεξαρτιτου χρόνου λειτουργίασ με βιβλία όχι Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν 
τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ ότι δεν ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΠτΚ, εφόςον αςκεί εμπορικι 
δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι 
διαδικαςία και 

b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια 
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Οικονομικι Αρχι (Δ.Ο.Υ.) και Δθλϊςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 των τριϊν τελευταίων κλειςμζνων 
διαχειριςτικϊν χριςεων  ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. 

4. Υφιςτάμενθ ΜΜΕ κάτω τθσ τριετίασ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν.  2190/1920 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι 

b. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι 
Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του Πτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε 
ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν 
ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία. 

5. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ ανεξαρτιτου χρόνου λειτουργίασ με 
βιβλία Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν.  2190/1920 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι 

b. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι 

c. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο  να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του Πτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε 
ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν 
ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και 

d. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμοφσ τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων 
ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται ςαν Εγγεγραμμζνο Κεφάλαιο το Σφνολο των 
Ιδίων Κεφαλαίων Ιςολογιςμοφ και ςαν Απϊλειεσ οι Ηθμίεσ βάςθ Κ.Α.Χ. 

6. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ ανεξαρτιτου χρόνου λειτουργίασ με 
βιβλία όχι Γ κατθγορίασ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν.  2190/1920 όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει και/ι 

b. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι 

c. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια του Πτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε 
ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν 
ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και 

d. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό και οι 
τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται και 
Δθλϊςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 των  τριϊν  τελευταίων  κλειςμζνων  διαχειριςτικϊν χριςεων  ι όςων εξ 
αυτϊν υπάρχουν. 
Το ςφνολο των επιχειριςεων κα δθλϊνουν υπευκφνωσ ότι: «Θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ ι 
αναδιάρκρωςθσ, ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ αλλά ζχει αποπλθρϊςει το δάνειο και ζχει λφςει 
τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί». 

ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
Φορολογικι ενθμερότθτα από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ 
ενίςχυςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ ι του ΔΕΚ. 

 


