ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013

‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ’

Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των
Γεωργικών Προϊόντων»
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ 07/10/2011 ΜΕΧΡΙ 23/01/2012
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την υλοποίηση των επενδύσεων προκαλείται Δημόσια Δαπάνη ύψους €150.000.000.
Το ποσό της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης διατίθεται ως εξής:
- 80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μέχρι €5.000.000,00
- 20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου των €5.000.001,00
και μέχρι €10.000.000,00.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Με το Μέτρο 123 Α ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης
από 100.000 Ευρώ έως 10.000.000 Ευρώ υπό προϋποθέσεις (για την ίδρυση εκσυγχρονισμό
& επέκταση μονάδων) στους τομείς (επιλέξιμες δραστηριότητες) που αναφέρονται στο
Παράρτημα του παρόντος (ενδεικτικά ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΟΙΝΟΣ,
ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΛΙΕΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ & ΑΛΛΑ
ΕΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ).
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής:
Κατηγορία
Επιχείρησης

Πολύ Μικρές,
Μικρές &
Μεσαίες

Περιφέρειες που είναι
επιλέξιμες για το στόχο
σύγκλισης
(Αττική, Κρήτη,
Πελοπόννησος, Δυτική
Ελλάδα, Κεντρική
Μακεδονία, Δυτική
Μακεδονία, Ανατολική
Μακεδονία – Θράκη,
Ήπειρος, Ιόνια Νησιά,
Θεσσαλία)
Ποσοστό Ενίσχυσης
50%
Κλιμάκωση
50%
Αιτήσεις
Ενίσχυσης
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
μέχρι
€1.500.000
45%
Αιτήσεις
Ενίσχυσης
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
από
€1.500.000
μέχρι
€3.000.000

Περιφέρειες που είναι
εκτός στόχου
σύγκλισης
(Στερεά Ελλάδα)

Νησιά του Αιγαίου
Πελάγους
(Βόρειο & Νότιο Αιγαίο)
(πλην Κρήτης &
Εύβοιας)

Ποσοστό Ενίσχυσης
40%
Κλιμάκωση
40%
Αιτήσεις
Ενίσχυσης
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
μέχρι
€6.000.000

Ποσοστό Ενίσχυσης
65%
Κλιμάκωση
65%
1) Αιτήσεις
Ενίσχυσης
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
μέχρι
€1.500.000
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Επιχειρήσεις
που
απασχολούν
περισσότερους
από 250 και
λιγότερους από
750 υπαλλήλους
ή έχουν κύκλο
εργασιών από
€50.000.0000 και
μικρότερο των
€200.000.000

40%
Αιτήσεις
Ενίσχυσης
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
μέχρι από
€3.000.000
μέχρι
€6.000.000
35%
Αιτήσεις
Ενίσχυσης
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
μέχρι από
€6.000.000
μέχρι
€10.000.000
Ποσοστό Ενίσχυσης
25%
Μη Κλιμακούμενο

35%

2) Για το τμήμα
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
από
€1.500.000 και
μέχρι
€3.000.000

60%

Ποσοστό Ενίσχυσης
20%
Μη Κλιμακούμενο

3) Για το τμήμα
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
από
€3.000.000 και
μέχρι
€6.000.000

50%

4) Για το τμήμα
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
από
€6.000.000 και
μέχρι
€10.000.000

35%

Για το τμήμα
Επιλέξιμου
Προϋπ/μού
άνω των
€6.000.000
και μέχρι
€10.000.000

Για επενδυτικά σχέδια από €100.000 μέχρι €5.000.000 πρόκειται να διατεθεί το 80% των
πόρων του προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη), ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για
επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.001,00 Ευρώ μέχρι 10.000.000 Ευρώ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:
Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.,
Ατομικές Επιχειρήσεις, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας,
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) όπως επίσης:
• των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα
• οι οποίοι παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής
που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης
της επένδυσης. Αναλυτικότερα …αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε
στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη
ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι − π.χ., αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι
αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις,
δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρίες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς
και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λ.π. − και
δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το καταρχήν
ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης
καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.
• Δεν παρέχεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας,
της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.
• Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.
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Ενισχύονται οι επενδύσεις:
α) που διευκολύνουν τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας των
πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών,
β) που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους:
I. τον προσανατολισμό της παραγωγής σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες τάσεις των
αγορών ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα,
II. τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
III. τη βελτίωση ή τον εξορθολογισμό των διαύλων εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης,
IV. τη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιμασίας των προϊόντων, των παραπροϊόντων
ή των υπολειμμάτων,
V. την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση μορφών ενίσχυσης
ανανεώσιμης
ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη των
αναγκών των μονάδων.
VI. την προώθηση καινοτόμων επενδύσεων,
VII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας,
VIII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών, και της καλής
διαβίωσης των ζώων.
IX. την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το μέγεθος των δικαιούχων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων
επιλέξιμες είναι μόνο:
¾ πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο
ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν
¾ όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου
Πελάγους, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης
¾ επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών
μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των
μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
i.
Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
ii.
Την κατασκευή ή την βελτίωση κτιρίων - ακινήτων.
iii. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονης τεχνολογίας μηχανολογικού
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του
εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
iv. Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα
της συνολικής επένδυσης.
v.
Την αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά
του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, καθώς και την αγορά
καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου,
vi. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος
(ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη
διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
vii. Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές
μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
viii. Την απόκτηση πιστοποιητικών διαχειριστικών συστημάτων από αρμόδιους οργανισμούς
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 (HACCP) κλπ).
ix. Την προμήθεια, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και υλισμικού
(hardware), λογισμικού (software)), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των
εγκαταστάσεων.
x.
Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ.
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Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες θα εκτελεσθούν μετά την ημερομηνία
κατάθεσης – υποβολής της απαιτούμενης αίτησης του επενδυτικού σχεδίου στον
Αρμόδιο Φορέα, η οποία υπολογίζεται ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών.
Στο ενισχυόμενο κόστος συνυπολογίζονται, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε
χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αμοιβές μηχανικών και
αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της
οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνες που ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ (μη επιλέξιμες) αναφέρονται κατωτέρω:
¾ Αγορά οικοπέδου.
¾ Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή
καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
¾ Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό
υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
¾ Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου της επένδυσης.
¾ Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.).
¾ Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός α) των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται
ανωτέρω καθώς και β) της εσωτερικής για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα,
ανυψωτικά κλπ).,
¾ Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λ.π.) εκτός των
αναφερομένων ανωτέρω
¾ Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
¾ Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε
είδους σε βάρος των δικαιούχων.
¾ Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της
περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ. HACCP), νέες τεχνολογίες.
¾ Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις,
εκκρεμότητες κλπ.
¾ Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης.
¾ Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
¾ Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
¾ Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης.
¾ Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των
απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
¾ Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής
ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό
προσελήφθη ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και
να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του.
¾ Απρόβλεπτα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
¾ Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει
περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
¾ Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
¾ Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και
κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα
θέση.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου, εκτός και εάν η επιχείρηση
είναι ατομική. Αιτήσεις εταιριών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Στις
περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού καθώς
και αυτό της τελευταίας τροποποίησής του.
Στοιχεία πιστοποίησης εταιρικής – μετοχικής σύνθεσης.
Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή μη
υποβολής σχετικών αιτήσεων στο Πρωτοδικείο. (Σε περίπτωση μη προσκόμισής τους,
είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την Υπηρεσία).
Έναρξη επιτηδεύματος.
Τίτλοι ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών του οικοπέδου στο οποίο
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση εφόσον πρόκειται για νέα μονάδα ή για
μετεγκατάσταση ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας. Γίνονται αποδεκτές και οι
περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με συμβολαιογραφικό έγγραφο
και πιστοποιητικό μεταγραφής, από το οποίο προκύπτει η μίσθωση του ακινήτου για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης. Τα ανωτέρω
προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το είδος της επένδυσης.
Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της
αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων
της Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%. Εάν
πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα
της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των παραπάνω μετόχων.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι
α. είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης,
απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο ή
στο αντίστοιχο ΦΕΚ και έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε3
β. δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται
η προσκόμιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τους
διορισμένους ελεγκτές, όπου προβλέπεται ή από τον συντάξαντα λογιστή
ανάλογα. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται μόνο τα
εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός
εκάστου των παραπάνω μετόχων. Οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να
συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν
αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα
τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που αιτήσεις
ενίσχυσης αναφέρονται σε μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό, θα πρέπει δια των
ισολογισμών ή των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 να αποδεικνύεται
ότι η δραστηριότητα της μονάδας δεν είχε διακοπεί τα τρία (3) τουλάχιστον
τελευταία έτη, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν πράξεις οι οποίες υλοποιήθηκαν
στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης του Γ΄ Κ.Π.Σ. και που αφορούσαν αποκλειστικά
και μόνο ιδρύσεις (για αυτές που αφορούσαν επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς
παραμένει η υποχρέωση απόδειξης συνεχούς λειτουργίας της μονάδας τα τρία
προηγούμενα της αίτησης έτη).
Δήλωση μεγέθους επιχείρησης.
Αντίγραφα των τεσσάρων τελευταίων Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ καθώς και
των καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από την Επιθεώρηση Εργασίας για το
ίδιο χρονικό διάστημα.
Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης (είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν
δήλωσης του δικαιούχου).
Αναφορά της υφιστάμενης υποδομής, στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή
εκσυγχρονισμού ή βελτίωσης ή επέκτασης για υφιστάμενες μονάδες. Ιδιαίτερα για τον
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μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του κατασκευαστή, ο
αριθμός του μηχανήματος, το έτος κατασκευής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά
(Ιπποδύναμη - δυναμικότητα κ.λ.π.). (Πεδίο και Πίνακας Α1).
Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια
διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική
περιγραφή της προτεινόμενης αίτησης ενίσχυσης με σαφή διαχωρισμό υφιστάμενης
και προτεινόμενης κατάστασης (ο διαχωρισμός θα αφορά και στον μηχανολογικό
εξοπλισμό και στις κτιριακές εγκαταστάσεις) Τα ανωτέρω προσκομίζονται ανεξάρτητα
από το είδος της επένδυσης.
Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
(προμέτρηση, ανάλυση κατά μηχάνημα, κ.λ.π.) σε ΕΥΡΩ, με διαχωρισμό του καθαρού
ποσού και του ΦΠΑ.
Προσφορές που συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή (προσπέκτους κατασκευαστή)
για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν τη βάση
κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.
Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων αίτησης ενίσχυσης στους
παραγωγούς των πρωτογενών προϊόντων και προσκόμιση των σχετικών
αποδεικτικών στοιχείων όπου αυτό είναι πρόσφορο.
Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίμηση της εν γένει
επιχειρηματικής δράσης του δικαιούχου και της ικανότητάς του για τη διάθεση
των τελικών προϊόντων (π.χ. συμβάσεις πώλησης προϊόντων, αποδεικτικά
εξαγωγικής δραστηριότητας κ.λπ.).
Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη
δυνατότητα του δικαιούχου να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι
πόροι - π.χ. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά τρίμηνης (3-μηνης) κατ’ ελάχιστον
κίνησης τραπεζικών λογαριασμών και πρωτότυπες τραπεζικές βεβαιώσεις, αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά στη συμμετοχή της επιχείρησης στο
πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού
αποθεματικού για τις εταιρίες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και
τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετόχων κ.λ.π. - και
δανεισμός.
Στην περίπτωση δανεισμού θα πρέπει να προσκομίζεται πρωτότυπο έγγραφο
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος απ’ όπου να προκύπτει πρόθεση σύναψης δανείου με
τον δικαιούχο που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης, στο οποίο θα
συμπεριλαμβάνονται και οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο –
εξασφαλίσεις).
Για τις εισηγμένες εταιρίες θα υποβάλλεται επιπλέον η απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το
ενημερωτικό δελτίο.
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο φορέας πρέπει να τηρεί την Εθνική
και Κοινοτική Νομοθεσία (οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985) που αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος και να προσκομίσει τα πιο κάτω απαραίτητα
δικαιολογητικά:
∗ Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ή έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ή Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ή απαλλακτικό έγγραφο
των αρμοδίων υπηρεσιών και
∗ Προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή έγκριση μελέτης διάθεσης
αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο των αρμόδιων υπηρεσιών.
Στις περιπτώσεις που η πρόταση του επενδυτικού σχεδίου αφορά σε επεξεργασία –
μεταποίηση – τυποποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας,
απαραίτητη είναι η προσκόμιση των πιστοποιητικών από επίσημους οργανισμούς
πιστοποίησης. Προϊόντα από καλλιέργειες ή εκτροφές σε μεταβατικό στάδιο
πιστοποίησης δεν θα θεωρούνται ως βιολογικά.
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα
νομοθεσία, καθώς και στις περιπτώσεις Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων, άδεια
σκοπιμότητας ίδρυσης (Ν.111/75 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» και
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Π.Δ. 490/76 «Περί όρων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργία
Πτηνοσφαγείου»). Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των
οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη
αίτηση ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως
προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου
υλοποίησης της πράξης. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την
υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεων της πράξης.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας (σε περίπτωση
μη προσκόμισής του, είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την Υπηρεσία).
Την Τράπεζα και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού ( IBAN ) στον οποίο επιθυμεί ο
Δικαιούχος να καταβάλλονται οι πληρωμές εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή σε
περίπτωση εταιριών, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ή άλλου
αρμοδίου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης, με την
οποία θα δηλώνεται ο αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού της (IBAN - International
Bank Account Number). Επιπλέον πρέπει να προσκομίζεται φωτοτυπία της πρώτης
σελίδας του λογαριασμού, προκειμένου να γίνει πλήρης ταυτοποίηση αυτού με τον
δικαιούχο ή extrait σε περιπτώσεις λογαριασμών όψεως και φωτοτυπία της πρώτης
σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού αυτού ή βεβαίωση της τράπεζας όπου θα
συσχετίζονται o λογαριασμός IBAN και ο δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου .
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν
έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο
ή σε άλλο επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για το ανωτέρω θα πρέπει να γίνεται σχετική
αναφορά και στο κείμενο της μελέτης.
Στις περιπτώσεις εκείνες που οι επιχειρήσεις έχουν επιδοτηθεί την τελευταία προ της
αίτησης πενταετία από τον αναπτυξιακό νόμο ή άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα, πέρα
από την συμπλήρωση του πίνακα Α3, να προσκομίζονται αντίγραφα των Αποφάσεων
ένταξης σε αυτά και των αποφάσεων ολοκλήρωσης και να γίνεται αναφορά στο σώμα
της μελέτης για το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο που χρηματοδοτήθηκε.
Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».
Η οικονομοτεχνική μελέτη, θα πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό, μέλος του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ανεξαρτήτως ύψους αίτησης ενίσχυσης) και στις
περιπτώσεις που το ύψος αυτής υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ και από Οικονομολόγο,
μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν σε υπεύθυνη δήλωση τήρησης του
άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 ,αντίγραφο ποινικού μητρώου, απόφαση ΔΣ ή άλλου
αρμοδίου οργάνου για τον καθορισμό του υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης και τον
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο
της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση στον
αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να προσκομιστούν
και μετά την κατάθεση του φακέλου και όχι αργότερα από την ημερομηνία κατάθεσης
των δικαιολογητικών που προσκομίζονται προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση
οριστικής ένταξης της Πράξης στο Μέτρο σε συνέχεια της απόφασης προέγκρισης και
δεν αποτελούν λόγο απόρριψης.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα εξής και μόνο δικαιολογητικά της
αίτησης ενίσχυσης:
α) άδεια λειτουργίας ή και εγκατάστασης,
β) προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ή απαλλακτικό έγγραφο,
γ) έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ή έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών όρων,
δ) προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή έγκριση μελέτης ή
απαλλακτικό έγγραφο, τα οποία εκδίδονται από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες,
ο εν δυνάμει δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει εντός δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών, και η
Υπηρεσία θέτει τον φάκελο στο αρχείο μέχρι τη συμπλήρωσή του.
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Ελλείψεις οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών της αίτησης ενίσχυσης, εκτός
των παραπάνω, αποτελούν λόγο απόρριψής της και ο αιτών ενημερώνεται
σχετικά μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
¾ Αναφορά της υφιστάμενης υποδομής, στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή
εκσυγχρονισμού ή συμπλήρωσης ή επέκτασης για υφιστάμενες μονάδες. Ιδιαίτερα για τον
μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του κατασκευαστή, ο
αριθμός του μηχανήματος, το έτος κατασκευής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά
(ιπποδύναμη – δυναμικότητα κλπ.)
¾ Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
(προμέτρηση, ανάλυση κατά μηχάνημα, κλπ.) σε ΕΥΡΩ με διαχωρισμό του καθαρού
ποσού και του ΦΠΑ.
¾ Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων της αίτησης ενίσχυσης στους
παραγωγούς των πρωτογενών προϊόντων και προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων όπου αυτό είναι πρόσφορο.
¾ Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίμηση της εν γένει επιχειρηματικής
δράσης του δικαιούχου και της ικανότητάς του για την διάθεση των τελικών προϊόντων
(π.χ. συμβάσεις πωλήσεις προϊόντων κλπ.)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ –
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.
1. Για την εκτίμηση της φερεγγυότητας του δικαιούχου εξετάζονται στο επίπεδο των μετόχων
ή εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία, τα εξής:
α) τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου δικαιούχου της επένδυσης και ειδικότερα η εμπειρία των
μετόχων ή στελεχών σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση και η κλίμακα των
δραστηριοτήτων του κατά το παρελθόν,
β) η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη της
ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και στο απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης. Η δυνατότητα
αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη διαθεσίμων ρευστών, χρεογράφων ή
τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευστοποιήσιμων στα χρονικά
πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης.
2. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του δικαιούχου στις περιπτώσεις επενδύσεων σε
υφιστάμενες μονάδες διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της αίτησης ενίσχυσης ως
εξής:
α) για ύψος αίτησης ενίσχυσης μέχρι και 500.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση την
κερδοφορία του δικαιούχου της τελευταίας τριετίας. Δικαιούχοι με Θετικό Μέσο όρο 3-ετίας
στα αποτελέσματα χρήσεως προ αποσβέσεων και φόρων τεκμαίρονται καταρχήν ως
βιώσιμοι,
β) για ύψος αίτησης ενίσχυσης ανώτερου των 500.000 ΕΥΡΩ. η βιωσιμότητα εκτιμάται με
βάση τις τιμές αριθμοδεικτών.
3. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων αιτήσεων ενίσχυσης κρίνεται ως
ακολούθως:
Για όλα τα σχέδια η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης κρίνεται με βάση την ύπαρξη
κερδοφορίας που προκύπτει από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα προ φόρων και
αποσβέσεων, όχι νωρίτερα του 3ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
4. Η αδυναμία τεκμηρίωσης της φερεγγυότητας του δικαιούχου και της βιωσιμότητας
αποτελούν αιτίες αποκλεισμού της επένδυσης από την βαθμολόγησή της. Για τις
αποκλειόμενες αιτήσεις ενίσχυσης η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη εισήγηση
απόρριψης την οποία θέτει για επικύρωση στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 14. Μετά
την έγκριση των απορριπτικών εισηγήσεων γνωστοποιούνται γραπτώς στους δικαιούχους οι
λόγοι απόρριψης των αιτήσεων τους, οι δε αιτήσεις ενίσχυσης – μελέτες στην ηλεκτρονική
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τους μορφή τίθενται στο αρχείο και φυλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Οι επενδύσεις που κρίνονται βιώσιμες, κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες
επενδύσεων για βαθμολόγηση, ως εξής:
α) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων,
προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς
β) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων,
προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσου ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς
γ) Μετεγκαταστάσεις − Εκσυγχρονισμοί − συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς
αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000
ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς
δ) Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί – μετεγκαταστάσεις υφισταμένων,
προϋπολογισμού
κατά
την
αίτηση
άνω
των
500.000€,
στους
τομείς:
Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ε) Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων,
προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000€, στους τομείς:
Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και Αρωματικά
2. Εξαιρούνται από την διαδικασία βαθμολόγησης:
α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων
εγκαταστάσεων προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε
όλους τους Τομείς
β) Αιτήσεις ενίσχυσης:
¾ που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης των
υγειονομικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορίζεται
από την αξιολόγηση της υπηρεσίας, και αφορά δαπάνες για την εκπλήρωση των
ανωτέρω προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας.
¾ που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες είναι υποχρεωμένες δια αποδεικτικών
εγγράφων αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική μετεγκατάσταση για
λόγους προστασίας περιβάλλοντος.
Οι παραπάνω περιπτώσεις αιτήσεις ενίσχυσης δεν εξαιρούνται από την εξέταση της
βιωσιμότητας της πρότασης.
Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου (12) από την ημερομηνία της οριστικής έγκρισης της
πράξης (νομική δέσμευση), ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή
Παρακολούθησης Πράξεων αίτηση πληρωμής που να αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς
Φ.Π.Α.) για εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου
κόστους. Μη τήρηση του παραπάνω όρου σημαίνει αυτόματα ακύρωση της πράξης. Σε κάθε
περίπτωση το ποσό που θα προκύψει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προς καταβολή,
δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ
Δράση 1.1.
Εκσυγχρονισμός − συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή
χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική
κτηνοτροφία.
Δράση 1.2.
Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε
νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην
Κρήτης και Εύβοιας).
Δράση 1.3.
Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων,
μονάδων τεμαχισμού − τυποποίησης κρέατος και παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων.
Δράση 1.4.
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και
παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
Δράση 1.5.
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο
την προστασία της δημόσιας υγείας.
Δράση 1.6.
Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας
(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ).
Δράση 1.7.
Ολοκλήρωση (β΄ φάση) της κρεαταγοράς Αθηνών.
Δράση 1.8.
Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering),
συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Δράση 1.9.
Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων
ψυκτικών θαλάμων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και
συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος)
με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.
2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ
Δράση 2.1.
Ίδρυση − επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας
γάλακτος, ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής.
Δράση 2.2.
Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι
βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της
χώρας.
Δράση 2.3.
Ίδρυση − επέκταση − εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή
ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον
κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό
επίπεδο.
Δράση 2.4.
Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων
προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.5.
Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.6.
Ίδρυση − εκσυγχρονισμός − επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ
Δράση 3.1.1. Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.2 Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
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Δράση 3.1.3.
Δράση 3.1.4.

Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα
αυγά.
Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που
τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές
εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.

3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Δράση 3.2.1. Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών
πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για
βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
Δράση 3.2.2. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων
πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για
βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.
Δράση 3.2.3. Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
Δράση 3.2.4. Εκσυγχρονισμός – επέκταση υφισταμένων με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών.
Δράση 3.2.5. Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών
– κουνελιών κυρίως σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών και
κουνελιών.
Δράση 3.2.6. Ίδρυση γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων
πτηνοσφαγείων.
4. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ
Δράση 4.1.
Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης −
συσκευασία μελιού.
Δράση 4.2.
Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε
ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης
– επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού.
Δράση 4.3.
Ίδρυση − εκσυγχρονισμός – επέκταση − μετεγκατάσταση μονάδων για
παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.
Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία
επιλεξιμότητας του Καν. 797/2004.
5. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
Δράση 5.1.
Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.2.
Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.3.
Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
Δράση 5.4.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
6. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Δράση 6.1.
Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με
εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
Δράση 6.2.
Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
Δράση 6.3.
Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.4.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων
δημητριακών.
Δράση 6.5.
Συμπλήρωση − εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων
αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων
ρυζιού
με
τοποθέτηση
συστημάτων
προκαθορισμού ξήρανσης και ψύξης.
Δράση 6.6.
Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης − επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.
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Δράση 6.7.
Δράση 6.8.
Δράση 6.9.

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης
ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας
και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.
Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.
Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές − ορεινές περιοχές.

7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α) Ελαιόλαδο
Δράση 7.1.:
α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, αποκλειστικά και
Ελαιοτριβεία μόνο δύο φάσεων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά
που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων
(αφορά και σε όμορους Νομούς), με προϋπόθεση τον εκσυγχρονισμό τους
σε ελαιοτριβεία δύο φάσεων.
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές −
νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.
Δράση 7.2.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων −
συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 7.3.
Ιδρύσεις – επεκτάσεις – συγχωνεύσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την
παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την
αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
Δράση 7.4.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς
αύξηση της δυναμικότητας.
Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσεις μελών αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν:
 Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
 Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης
κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή υποχρεώσεων είναι
σύμφωνη με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.
8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ
Δράση 8.1.
Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.
Δράση 8.2.
Συγχώνευση
οινοποιείων
με
παράλληλο
εκσυγχρονισμό
(κτιριακών
εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και
μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 8.3.
Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και
νησιώτικες περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας
[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
I. Στο επίπεδο της εμπορίας
Δράση 9.1.
Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών
και ξηρών καρπών.
Δράση 9.2.
Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας
συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων)
ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
Δράση 9.3.
Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων
μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων,
μανιταριών και ξηρών καρπών.
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II. Στο επίπεδο της μεταποίησης
Δράση 9.7.
Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφιστα μένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
την παραγωγή νέων προϊόντων
χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 9.8.
Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λ.π.)
α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα
− Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων
μονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και
αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
την παραγωγή νέων προϊόντων.
− Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών
(πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών
φρούτων και λαχανικών.
β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων
μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά:
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
την παραγωγή νέων προϊόντων.
γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)
σύγχρονης τεχνολογίας.
δ) Αποξηραμένων φρούτων Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και
επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα κλπ).
ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων,
χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
στην ψυκτικές εγκαταστάσεις,
την παραγωγή νέων προϊόντων.
Δράση 9.9.
Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός − επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον
αφορά:
στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών
στην παραγωγή νέων προϊόντων
β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων
αυτών σε ασηπτική συσκευασία.
Δράση 9.10.
Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών
για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.
Δράση 9.11. Μεταποίηση ξηρών καρπών.
Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων
πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π.
Δράση 9.12. Μεταποίηση σύκων − σταφίδων
α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων.
β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και
σταφίδων.
III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
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Δράση 9.13.
Δράση 9.14.
Δράση 9.15.

Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση
δυναμικότητας.
Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή
και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων.
Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές,
για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας.

ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων
Δράση 9.16.
Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση,
συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες
μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων
όπως:
προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,
τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π.
άλλα νέα προϊόντα
Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο παρόν μέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια
του Τομέα που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη
Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς
και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών).
Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν στο Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια:
¾ Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερους από 3100 κατοίκους.
¾ Ομάδων Παραγωγών, στις περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ, οι οποίες
κατατάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση
2003/361/ΕΚ προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από 500.000€. Η χρήση του
οικονομικού αυτού ορίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η
καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεπομένων δράσεων και παράλληλα να
αποφευχθεί
οποιοσδήποτε
κίνδυνος
επικάλυψης,
επιτυγχάνοντας
βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης και των αποτελεσμάτων.
¾ Ομάδων Παραγωγών αναγνωρισμένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για
παρεμβάσεις προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στις αποφάσεις
Αναγνώρισής τους, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.
10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ
Δράση 10.1. Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση
υφισταμένων μονάδων.
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών
ανθέων και γλαστρικών.
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.
Δράση 10.2.
Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.
11. ΤΟΜΕΑΣ: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Δράση 11.1. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων
τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, οι
οποίες θα εφαρμόσουν HACCP.
Δράση 11.2.
Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων
μειγμάτων ζωοτροφών.
Δράση 11.3.
Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών
ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς
χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.
Δράση 11.4.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών
με δυνατότητα μικρού παρασκευαστηρίου μόνο σε ορεινές και νησιωτικές
περιοχές.
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Δράση 11.5.
Δράση 11.6.

Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων
ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών
οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.

12. ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δράση 12.1.
Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση
υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού.
13. ΤΟΜΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Δράση 13.1.
Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.
Δράση 13.2.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και
επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ:
Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92,
2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που
καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.
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