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ΚΑΘΔΣΧ 4.2 
 

Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο,  
Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. 

 
 

1. Δηζαγσγή / Ννκηθή Βάζε 

Ζ έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνχ, πνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ Πεξί Οξγαληζκνχ 

Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ Νφκν 64(Η) ηνπ 2003, έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζείηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Καζεζηψηνο ζηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ 

Πιεξσκψλ. 

 

Σν Καζεζηψηνο 4.2 «Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη 

αλάπηπμε γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ» ζηεξίδεη άκεζα ηε δηεπθφιπλζε 

δεκηνπξγίαο ή εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ απφ παξαγσγνχο ηεο πξψηεο χιεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν Καζεζηψο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. 

 

Δπξσπατθή Ννκνζεζία: 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 - Άξζξα 17, 26, 45 θαη 46 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013- Άξζξν 65 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1307/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 – Άξζξν 9 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1310/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 

 Καη 'εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο 

Μαξηίνπ 2014 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 – 

Άξζξν 13 
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 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ηνπιίνπ 

2014 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1305/2013 

 

Δζληθή Ννκνζεζία: 

 Ο πεξί Σξνθίκσλ (Έιεγρνο θαη Πψιεζε) Νφκνο ηνπ 1996 (N. 54(I)/1996) 

 Ο πεξί Τγηεηλήο Παξαγσγήο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο θαη Γηάζεζήο ηνπο 

ζηελ Αγνξά θαζψο θαη γηα άιια πλαθή Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2003 (N. 

150(I)/2003) 

 Ο πεξί Δξγνζηαζίσλ Νφκνο (ΚΔΦ.134) 

 Ο πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκνο ηνπ 

2004 (N. 229(I)/2004) 

 Ο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνο ηνπ 2002 (N. 106(I)/2002) 

 Ο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκνο ηνπ 2006 (N. 

142(I)/2006) 

 Ο πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα 

Νφκνο ηνπ 2005 (N. 140(I)/2005) 

 

2. θνπφο ηνπ Καζεζηψηνο  

Ζ ζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

κεηαπνίεζε ή / θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

επηζπλαπηφκελν Παξάξηεκα Η ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ), εμαηξνπκέλσλ ησλ πξντφλησλ πνπ θαίλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν 

Παξάξηεκα ΗΗ.   

 

Οη εηδηθφηεξνη ηνπ ζηφρνη είλαη: 

 Ζ αλαβάζκηζε ή/θαη δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ή/θαη 

εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ επεμεξγαζηψλ θαη ε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηα πξντφληα απηά θαη ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ 

 Ζ αμηνπνίεζε πξψησλ πιψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, αμηνπνηψληαο 

πξσηίζησο ηελ ληφπηα παξαγσγή 

 Ζ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 
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 Ζ εθαξκνγή δξάζεσλ γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ηεο 

παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ ΑΠΔ θαη ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

 Ζ δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο εηδηθφηεξα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 

3. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Καζεζηψηνο  

Σν Καζεζηψο πεξηιακβάλεηαη ζην  Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 

2014 – 2020 θαη ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ).   

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Καζεζηψηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ, εθηηκάηαη ζηα €15 εθ. Σν πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο 1εο πξνθήξπμεο ζα είλαη €10εθ. θαη ζε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ δελ 

δεζκεπηεί, απηφ ζα κεηαθέξεηαη γηα ηηο αλάγθεο επφκελσλ πξνθεξχμεσλ. Ο 

πξνυπνινγηζκφο απηφο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί. 

 

Αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ πξφζζεηεο Πξνζθιήζεηο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ κε ηνπο 

ίδηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο. Ο αξηζκφο ησλ Πξνζθιήζεσλ ζα εμαξηεζεί απφ ην 

ελδηαθέξνλ πνπ ζα ππάξμεη θαηά ηελ πξψηε πξφζθιεζε θαη ην δηαζέζηκν 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

4. Γηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη  ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζα παξαρσξνχληαη κέζσ ηνπ 

Καζεζηψηνο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο:  

 

Γηθαηνχρνη Α: κηθξέο, κεζαίεο (φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε εκεξνκελία 06.05.2003 θαη αξ.2003/361/ΔΚ1) θαη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο2 πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνπο 

επηιέμηκνπο θιάδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην Καζεζηψο θαη επξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο ή ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο 

έιεγρνο απφ ην Κξάηνο.  
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Γηθαηνχρνη Β: πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΜΜΔ1 πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην Καζεζηψο θαη επξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ή ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο.  

 

ηνπο πην πάλσ Γηθαηνχρνπο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο 

Παξαγσγψλ θαζψο θαη νη Δλψζεηο ηνπο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ηνπ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

πνπ εθαξκφδνπλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ε επηιεμηκφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπο 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε δξάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπο 

Πξφγξακκα.  

 

β) Δπηρεηξεζηαθέο Οκάδεο: 

Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα λνείηαη θάζε Δπηρεηξεζηαθή χκπξαμε Καηλνηνκίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 56 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1305/2013, ε νπνία ζα έρεη 

πινπνηήζεη κε επηηπρία ην Καζεζηψο 16.1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2014-2020 θαη ζα έρεη ζπζηαζεί ζε εηαηξεία (λνκηθφ πξφζσπν) γηα λα παξαγάγεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ην λέν πξντφλ ηεο ή/θαη λα εθαξκφζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε 

λέα κέζνδν ηεο.  

 

5. Δπηιέμηκνη Κιάδνη θαη Γξαζηεξηφηεηεο 

Σν Καζεζηψο θαιχπηεη πθηζηάκελεο ή/θαη λέεο κνλάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή 

ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε ηελ κεηαπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ 

ππάγνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο ΛΔΔ, εθηφο ησλ πξντφλησλ πνπ θαίλνληαη ζην 

επηζπλαπηφκελν Παξάξηεκα ΗΗ.  

 

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο (ηειηθφ πξντφλ) ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα είλαη πξντφλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο πλζήθεο. 

 

1   Ο οπιζμόρ ηυν ΜΜΕ επιζςνάπηεηαι υρ Παπάπηημα IΙΙ 

2 Επισειπήζειρ πος απαζσολούν λιγόηεποςρ από 750 ςπαλλήλοςρ ή έσοςν εηήζιο 

κύκλο επγαζιών μικπόηεπο ηυν €200εκ.  
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εκεηψλεηαη φηη θαη νη πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο είλαη επηιέμηκεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε: 

i. Ζ εκπνξία νπσξνθεπεπηηθψλ, δειαδή ε ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε, 

δηαινγή, ζπληήξεζε, ςχμε, απνζήθεπζε νπσξνθεπεπηηθψλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηάηαο. 

ii. Ζ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ειαηνιάδνπ, απγψλ θαη θξέαηνο  

iii. Ζ ζπγθέληξσζε / πξφςπμε γάιαθηνο θαη ε παζηεξίσζε γάιαθηνο   

iv. Σα ζθαγεία πνπιεξηθψλ, θνπλειηψλ θαη άιισλ δψσλ 

v. Αλζαγνξέο θαη θέληξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο αλζέσλ (επελδχζεηο ζε 

επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ δελ είλαη επηιέμηκεο) 

 

6. Πξνηεξαηφηεηεο 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δίδεηαη ζε επελδχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

Αλαγλσξηζκέλεο Οξγαλψζεηο θαη Οκάδεο Παξαγσγψλ, παξαγσγνχο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ή επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ή ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ κέιε αγξνηηθψλ 

νηθνγελεηψλ ή/θαη είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δίδεηαη ζε κνλάδεο πνπ αζρνινχληαη κε Πξντφληα 

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.), Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.), παξαδνζηαθά θαη βηνινγηθά πξντφληα, πξντφληα κε 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, λέα/θαηλνηφκα/πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλα πξντφληα θαη 

πξντφληα κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ πνπ είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο κε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο π.ρ. ISO 9001, ISO 14000, 

HACCP/ISO 22000, OHSAS 18001 (πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία) θιπ. 

 

7. Πεξίνδνο Δθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο 

Σν Καζεζηψο ζα εθαξκνζζεί θαηά ηελ πεξίνδν 2014 – 2020 θαη νη αηηήζεηο απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο ζα ππνβάιινληαη θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ ζα 

αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) θαη ην 

Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (ΤΔΔΒΣ). 
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8. Φνξείο Τινπνίεζεο ηνπ Καζεζηψηνο 

 

8.1 Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο είλαη ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020.   

 

8.2 Αξκφδηα Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο 

Ο ΚΟΑΠ έρεη αλαζέζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καζεζηψηνο ζην ΤΔΔΒΣ. Αξκφδηα 

Τπεξεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο έρεη νξηζηεί ε Τπεξεζία Βηνκεραλίαο & 

Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ε νπνία αλαιακβάλεη:  

 Σελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα  ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Καζεζηψο. 

 Σελ  δηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. 

 Σελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη 

θαηαρψξεζε ησλ αηηήζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ παξνρή θάζε 

κέζνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Καζεζηψηνο. 

 Σελ αμηνιφγεζε θαη έληαμε ησλ αηηήζεσλ ζην Καζεζηψο αθνχ δηαπηζηψζεη φηη 

πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο. 

 Σελ δηελέξγεηα επηηφπησλ/θπζηθψλ ειέγρσλ. 

 Σελ επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο 

νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ 

επελδπηηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο πξνο ηνλ 

ΚΟΑΠ.   

 Σελ παξαθνινχζεζε ησλ επηρνξεγεζέλησλ επηρεηξήζεσλ γηα κηα πεληαεηία 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηεο ρνξεγίαο. 

 Σελ ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Καζεζηψο. 

 Σελ εηνηκαζία θαη ππνβνιή ζηνλ Δπίηξνπν ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ 

Πιεξσκψλ γξαπηψλ εθζέζεσλ γηα ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο 

θαη γηα ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ. 

 

8.3 Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο 

Οη αμηνινγήζεηο θαη βαζκνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ αηηήζεσλ, δηελεξγνχληαη 

απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Λεηηνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ 
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Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ πνπ ζα νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ. Δθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραλίαο & Σερλνινγίαο 

ζα πξνεδξεχεη ηεο Δπηηξνπήο.  ηελ Δπηηξνπή δχλαηαη λα παξεπξίζθεηαη θαη 

εθπξφζσπνο ηνπ ΚΟΑΠ σο παξαηεξεηήο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

Ζ Δπηηξνπή θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο έρεη απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη θαη ηα ηξία 

κέιε ηεο θαη ζην έξγν ηεο ππνζηεξίδεηαη κε Λεηηνπξγνχο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. Οη 

Λεηηνπξγνί πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή θαη εγθξίλνπλ επελδχζεηο ζην πιαίζην ησλ 

αηηήζεσλ, είλαη δηαθνξεηηθά άηνκα απφ απηά πνπ δηελεξγνχλ ηνπο δηνηθεηηθνχο 

ειέγρνπο ησλ αηηήζεσλ. Ζ Δπηηξνπή βαζκνινγεί ηηο αηηήζεηο κε βάζε θαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα επηινγήο (Παξάξηεκα V) θαη ππνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα γηα επηθχξσζε 

ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 

Καηά ηε ζπδήηεζε αηηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα έρεη ηηο 

απφςεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ή 

θάπνηνπ άιινπ Τπνπξγείνπ ή Φνξέα ζα θαιεί αξκφδηνπο Λεηηνπξγνχο λα 

παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξίεο ηεο.  

 

8.4 Αξκφδηα Αξρή Πιεξσκψλ 

Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ πιεξσκή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ ζα είλαη ν ΚΟΑΠ ν 

νπνίνο δχλαηαη λα δηελεξγεί έιεγρν γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Καζεζηψηνο, θαζψο 

θαη ζπλερή επίβιεςε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο-Γηαδηθαζηψλ. Ζ ηειηθή 

έγθξηζε, ε θαηαβνιή θαη ε ινγηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο πιεξσκήο γίλεηαη απφ ηνλ 

ΚΟΑΠ. 

  

9. Γεληθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Καζεζηψηνο 

i. Σα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ Καζεζηψηνο είλαη: 

 Ζ δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην 

Καζεζηψο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθφ 

Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαη ην Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ε νπνία αλαθνηλψλεηαη δηα ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.  
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 Ζ εμέηαζε, αμηνιφγεζε ή /θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ αηηήζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καζεζηψηνο. 

 Ζ έληαμε κε επηθχξσζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ 

ζην Καζεζηψο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην 

Καζεζηψο ζα εμαξηεζεί απφ ην δηαζέζηκν θνλδχιη. 

 Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηνπ 

ΤΔΔΒΣ θαη ησλ Γηθαηνχρσλ πνπ ηειηθά ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο. 

 Ζ ππνβνιή αηηεκάησλ θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο θαη ν έιεγρνο πινπνίεζεο 

ησλ επελδχζεσλ.  

 Ζ απνζηνιή ησλ εγθξηκέλσλ αηηεκάησλ πιεξσκήο ζηνλ ΚΟΑΠ γηα ηνλ 

ηειηθφ έιεγρν ηνπο, ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο θαη ηε ινγηζηηθή 

θαηαρψξεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξάμεσλ. 

ii. ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ θνλδπιίνπ ζπκκεηέρνπλ αηηήζεηο πνπ 

βαζκνινγήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο θαη 

εμαζθάιηζαλ ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία (100 βαζκνί κε ειάρηζην ην 55). 

Αηηήζεηο κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ησλ 55 βαζκψλ δελ κπνξνχλ λα 

ηχρνπλ επηρνξήγεζεο. 

iii. Σα παξερφκελα κε ην Καζεζηψο απηφ θίλεηξα έρνπλ ηε κνξθή 

ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ νινθιεξσζεί επηηπρψο 

ην έξγν, αθνξά κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ.  

 

10. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

i. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο έρνπλ απηνί πνπ νξίδνληαη ζηελ 

Παξάγξαθν 4 (Γηθαηνχρνη) ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ θαη πξνηίζεληαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο ζε επηιέμηκεο δαπάλεο φπσο απηέο 

αλαιχνληαη ζηελ Παξάγξαθν 13 ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ. 

ii. Σν ειάρηζην χςνο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο (επηιέμηκεο δαπάλεο) νξίδεηαη 

ζηηο €20.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Α θαη ζηηο €10.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Β. 

iii. Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

/ πηζηνπνηεηηθά / έγγξαθα θ.ι.π. πνπ θαζνξίδνληαη ζην έληππν αίηεζεο θαη 

φπνπ απαηηείηαη, ηερλννηθνλνκηθή κειέηε (ην Παξάξηεκα Η ηνπ εληχπνπ ηεο 

αίηεζεο είλαη ζρεηηθφ). Ζ ηερλννηθνλνκηθή κειέηε είλαη απαξαίηεηε γηα 

φιεο ηηο λέεο επηρεηξήζεηο θαη γηα πθηζηάκελεο φηαλ ην επελδπηηθφ 
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πξφγξακκα είλαη πέξαλ ησλ €100.000 ή πξφθεηηαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε λένπο ηνκείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην Καζεζηψο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα 

απαηηνχκελα παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο, γηα λα γίλνπλ 

απνδεθηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ θαη κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο. 

iv. Ζ αηηνχκελε γηα ελίζρπζε επέλδπζε ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ 

Άξζξνπ 45 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1305/2013 θαη φπνπ απαηηείηαη λα 

γίλεηαη εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο, κε βάζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε γηα ηελ επέλδπζε λνκνζεζία, φηαλ απηή κπνξεί λα ζίμεη ην 

πεξηβάιινλ (ην Παξάξηεκα VI είλαη ζρεηηθφ) .  

v. Δπηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα νπνηαδήπνηε επηρνξήγεζε απφ άιιν ρέδην 

Δληζρχζεσλ γηα ηηο ίδηεο επελδχζεηο δελ δηθαηνχηαη ρνξεγία απφ ην παξφλ 

Καζεζηψο. 

vi. Ζ επηρείξεζε πνπ έρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα δφιν, 

απάηε ή/ θαη άιιν αδίθεκα, πνπ ζπληειέζηεθε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελν 

ρέδην Υνξεγηψλ ηνπ YEEBT ή απφθαζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο γηα ηξία (3) ρξφληα απφ φια ηα ρέδηα Υνξεγηψλ ηνπ 

ΤΔΔΒΣ ή/ θαη γηα ιήςε πεξαηηέξσ λνκηθψλ κέηξσλ, δελ δηθαηνχηαη ρνξεγία 

ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ρεδίνπ εθηφο θαη αλ έρνπλ παξέιζεη ηξία (3) 

ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ή 

απφθαζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο. 

 

11. Άιιεο Τπνρξεψζεηο ησλ Γηθαηνχρσλ 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή δεκφζηα ζηήξημε ππεξβαίλεη ηηο €50.000 νη 

δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη φπσο ηνπνζεηήζνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, κεηαιιηθή επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ  150 εθ Υ 100 εθ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VII.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δηαζέηεη δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ δηαηεξεί γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ζχληνκε πεξηγξαθή κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε, φπνπ ζα 

επηζεκαίλεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε.  

 ε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ηνπ έξγνπ θαηά ην ζηάδην πινπνίεζήο ηνπ, 

εθφζνλ έρεη εθπλεχζεη ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ 

πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, ή  
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- θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πεληαεηίαο πνπ άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηεο ρνξεγίαο, ε επηρείξεζε πσιήζεη 

ή κεηαβηβάζεη ή κεηαθηλήζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή εθκηζζψζεη 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα ή εμνπιηζκφ πνπ έρνπλ 

επηρνξεγεζεί, ή 

- θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πεληαεηίαο πνπ άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηεο ρνξεγίαο δηαπηζησζεί παχζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αξκφδηαο Τπεξεζίαο (ηέηνηα έγθξηζε ζα 

δίδεηαη ζε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο), ζα εθαξκφδνληαη νη πνηλέο / 

θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 25 – Μεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί – 

ηνπ παξφληνο εληχπνπ.  

 

12. Ύςνο Υνξεγίαο 

 

12.1 Σν χςνο ηεο ρνξεγίαο αλέξρεηαη ζην 40% γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

Γηθαηνχρσλ πάλσ ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο επέλδπζεο κε αλψηαην πνζφ 

ρνξεγίαο ηηο €400.000 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο «Γηθαηνχρνη Α» θαη ηηο 

€200.000 γηα ηνπο «Γηθαηνχρνπο  Β», θαηά ηελ πξψηε Πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο. 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξψηεο Πξνθήξπμεο (€10εθ.) 

ζα θαηαλεκεζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε δχν θαηεγνξηψλ αηηήζεσλ σο αθνινχζσο: 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία «αηηήζεηο γηα επελδχζεηο πέξαλ ησλ €100.000»                      €6 εθ. 

Γηα ηελ θαηεγνξία «αηηήζεηο γηα επελδχζεηο κέρξη €100.000»                               €4 εθ. 

ΤΝΟΛΟ                                                                                                             €10 εθ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ πην πάλσ πνζψλ ζηηο δηθαηνχρεο επηρεηξήζεηο εμνηθνλνκεζεί 

νπνηνδήπνηε πνζφ απφ κηα εθ ησλ δχν πην πάλσ θαηεγνξηψλ, ην Τπνπξγείν δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ην πνζφ απηφ ζηελ άιιε θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα 

ππάξρνπλ δηθαηνχρνη πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ εγθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξνθήξπμεο. 
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Ννείηαη φηη, εάλ εμνηθνλνκεζεί νπνηνδήπνηε πνζφ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

πξψηεο Πξνθήξπμεο απηφ ζα κεηαθεξζεί γηα ηηο αλάγθεο επφκελσλ Πξνθεξχμεσλ 

ηνπ Καζεζηψηνο. 

 

Γηα ηηο ζπκπξάμεηο/ζπγρσλεχζεηο εγθεθξηκέλσλ Οξγαλψζεσλ θαη Οκάδσλ 

Παξαγσγψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ησλ δχν Οξγαλψζεσλ ή/θαη 

Οκάδσλ, ην πνζνζηφ ελίζρπζεο ζα αλέξρεηαη ζην 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο Γηθαηνχρσλ Β πνπ νη επηρεηξήζεηο ηνπο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο, ην αλψηαην χςνο ρνξεγίαο θζάλεη ηηο 

€300.000. Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο πξφλνηαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν ζρεηηθφο 

θαηάινγνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο 

(Παξάξηεκα VIII). 

 

12.2 Σν ππφινηπν πνζφ πέξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη ίδηα ζπκκεηνρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή δχλαηαη λα θαιπθζεί είηε κε δαλεηζκφ απφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα είηε κε ίδηνπο πφξνπο.  

 

Ζ ίδηα ζπκκεηνρή ζα απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάιινληαη κε 

ην θάθειν ηεο αίηεζεο πρ. ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ,  επηζηνιή/ βεβαίσζε ηξάπεδαο 

θηι. ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ή ησλ θπξίσλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ίδηα 

θεθάιαηα πξνέξρνληαη απφ κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 

μερσξηζηή Τπεχζπλε Γήισζε/ Γέζκεπζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε πξφζεζε ηνπο 

γηα παξαρψξεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επέλδπζεο ηεο.  

 

ηελ πεξίπησζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ή 

κέξνπο ηεο, είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή επηζηνιήο ή/θαη βεβαίσζεο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

 

Αηηήζεηο πνπ δελ ηεθκεξηψλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο είηε κε ίδηα 

θεθάιαηα είηε κέζσ δαλεηζκνχ ζα πξνρσξνχλ ζε αμηνιφγεζε λννπκέλνπ φηη 

πιεξνχληαη νη άιινη φξνη ζπκκεηνρήο. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

θαη βαζκνιφγεζεο θαη εάλ ε επελδπηηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 
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Γηθαηνχρσλ, ηφηε ζα δίλεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

επηζηνιήο έγθξηζεο γηα λα παξνπζηάζεη ηεθκεξίσζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο 

γηα ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε 

έγθξηζε ζα αθπξψλεηαη (ε παξάγξαθνο 16 είλαη ζρεηηθή). 

 

Ννείηαη φηη θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο νη πιεξσκέο γηα επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

γίλνληαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

 

12.3 Ζ Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε ζα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζην Γηθαηνχρν θαη 

δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηεο ζε ηξίηνπο. 

 

12.4 ηηο πεξηπηψζεηο νκίισλ εηαηξεηψλ (επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε εκεξνκελία 

06/05/2003 θαη αξηζκφ 2003/361/ΔΚ) - ε ρνξεγία ζα ζπκςεθίδεηαη έηζη ψζηε απηή 

πνπ ζα δηθαηνχληαη φιεο νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ λα κελ μεπεξλά ηα πην πάλσ 

αλψηαηα πνζά.   

 

13. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρνξεγίαο 

είλαη:  

 

13.1 Κηίξηα θαη επεθηάζεηο θηηξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ  

13.1.1  Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά: 

 Αλέγεξζε ή/θαη επέθηαζε ή/θαη δηακφξθσζε/δηαξξχζκηζε θηηξίσλ θαη 

ππνζηαηηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε αλέγεξζε δηελεξγείηαη ζε αθίλεην πνπ δελ 

αλήθεη ζηνλ αηηεηή, ηφηε απαηηείηαη ζπκθσλία κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ κεηαμχ 

ηνπ αηηεηή θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε αγνξά θηηξίνπ θαζψο θαη ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο γεο δελ 

απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο. 

 Τπνδνκέο γηα ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, κέηξα 

ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ. 

 Τπνδνκέο γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

κείσζεο ηεο ξχπαλζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ θαζψο θαη 

ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.  
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 Γαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα λέα πξφηππα πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 Δθζεηήξηα / εγθαηαζηάζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ απνθιεηζηηθά γηα 

Αλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ 

 Άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα.  

 

13.1.2 ε πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο ή επέθηαζεο θηηξίσλ/ππνζηαηηθψλ ην 

επηιέμηκν θφζηνο ζα ππνινγίδεηαη πάλσ ζηνλ θαιπκκέλν ρψξν ησλ θηηξίσλ πνπ 

ζα επηρνξεγνχληαη θαη ην αλψηαην χςνο ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα €800 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιπκκέλνπ ρψξνπ ελψ ζε 

πεξηπηψζεηο δηακφξθσζεο/δηαξξχζκηζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ην 

αλψηαην χςνο ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα €250 αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιπκκέλνπ ρψξνπ.   

 

13.1.3 Γηα επελδχζεηο ζε λέα θηίξηα ή πξνζζήθεο πνπ απμάλνπλ/ ηξνπνπνηνχλ 

ην εκβαδφ ηνπ θαιπκκέλνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ε Άδεηα Οηθνδνκήο 

εθφζνλ ππάξρεη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη αθφκα εμαζθαιηζηεί ε Άδεηα 

Οηθνδνκήο λα παξνπζηάδεηαη βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη 

Οηθήζεσο φηη έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα εμαζθάιηζε ζρεηηθήο Άδεηαο. Ζ θαηαβνιή 

ηεο επηδφηεζεο ζα γίλεηαη κφλν αθνχ εμαζθαιηζηεί ε ζρεηηθή Άδεηα Οηθνδνκήο. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη, ε ρξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

Άδεηα Οηθνδνκήο ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

13.1.4 ηηο πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο λέσλ ππνζηαηηθψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε 

ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ θηηξίσλ (εμαηξνπκέλεο ηεο αμίαο ηεο γεο) βάζεη 

ηεθκεξησκέλσλ παξαζηαηηθψλ φπσο ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, βεβαηψζεηο θηι. ηηο 

πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ απφ 

ζπγγεληθά πξφζσπα/επηρεηξήζεηο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην θφζηνο ησλ 

πιηθψλ θαηαζθεπήο.  
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13.1.5 ε πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ε 

πινπνίεζε ησλ νπνίσλ άξρηζε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ππνγξακκέλε ηφζν απφ ηνλ αηηεηή φζν θαη απφ 

ηνλ αξρηηέθηνλα/πνιηηηθφ κεραληθφ ηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία λα γίλεηαη ιεπηνκεξήο 

πεξηγξαθή ησλ πινπνηεζέλησλ εξγαζηψλ, καδί κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε 

πεξηγξαθήο ηνπ θφζηνπο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ελ ιφγσ δαπάλεο δελ ζα 

ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο.  

 

13.1.6 Σν επηιέμηκν θφζηνο γηα ηηο δαπάλεο κειέηεο θαη επίβιεςεο 

Αξρηηεθηφλσλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη άιισλ 

παξφκνησλ δαπαλψλ,  δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 6% ηνπ επηιέμηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

13.1.7 πλήζεηο εμσηεξηθέο εξγαζίεο φπσο δξφκνη, πιαθφζηξσηα, πεξηθξάμεηο 

θαη άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο, εθηφο θαη αλ 

θξηζνχλ αλαγθαίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Ννείηαη φηη νπνηεζδήπνηε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κεηαηξνπέο θαη επεθηάζεηο ζα 

γίλνληαη απνδεθηέο γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο κφλν εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη φιεο νη 

ζρεηηθέο άδεηεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απαηηνχκελα παξαζηαηηθά φπσο 

αλαιχνληαη ζην έληππν αίηεζεο.  

 

13.2 Καηλνχξηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο 

13.2.1 Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά: 

 Νέα κεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ παξαγσγή, 

πνηνηηθφ έιεγρν/ δνθηκέο, απνζήθεπζε, δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρψξσλ 

δηνίθεζεο) λννπκέλνπ φηη βξίζθνληαη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ. 

 Μεηαθνξηθά κέζα δηαθίλεζεο πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ εληφο ηνπ 

ρψξνπ παξαγσγήο (πεξνλνθφξα – forklifts). 

 Νέα ζχγρξνλα κεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο φπσο 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, εμνπιηζκφο κεραλνγξάθεζεο, ινγηζκηθά θηι. 

 Νέα ζπζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο φπσο κέζα απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ 

θαη πξντφλησλ, εμνπιηζκφο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, εληφο ηεο κνλάδαο. 

 πζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη κέηξσλ ππξαζθάιεηαο. 
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 Δπελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα γηα θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γαπάλεο ζε επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ, κφλν γηα Αλαγλσξηζκέλεο 

Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ. 

 Άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ απφ 

ζπγγεληθά πξφζσπα/επηρεηξήζεηο, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο κφλν ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, ην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεηαη κε ηα 

ηηκνιφγηα/παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπο. 

 

Ο νξηζκφο «θαηλνχξηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο» δελ πεξηιακβάλεη: 

 Μεηαρεηξηζκέλα ή επηζθεπαζκέλα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ ή/θαη 

αληαιιαθηηθά γηα επηδηφξζσζε πθηζηάκελσλ κεραλεκάησλ. 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκφ γξαθείνπ εμαηξνπκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

θαη Λνγηζκηθνχ. 

 Φπγεία, βηηξίλεο θαη άιια πνπ αθνξνχλ ηε ιηαληθή πψιεζε. 

 Αλαιψζηκα εξγαιεία θαη εμαξηήκαηα. 

 Απηνηειέο κεράλεκα ή εξγαιείν ή άιιν εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ε αμία είλαη 

ρακειφηεξε ησλ €200.  

 Μεγάια πεξνλνθφξα νρήκαηα (forklifts) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο ηνπ 

εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ  

 Αλπςσηηθά Μεραλήκαηα (εθηφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ) 

 

13.3 Μεηαθνξηθά Μέζα 

Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά ηελ αγνξά θαηλνχξγησλ εκπνξηθψλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ δηαθίλεζε πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηιεμηκφηεηα ηνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζα απνθαζίδεηαη αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο εηδηθνχ νρήκαηνο.  

 



 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 4.2, Έθδνζε 1   16 

 

Σν επηιέμηκν θφζηνο γηα ηελ αγνξά ησλ εκπνξηθψλ νρεκάησλ πεξηνξίδεηαη ζηηο 

€100.000 αλά αηηεηή γηα φιε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο. 

 

13.4 Γεληθά έμνδα  

Γεληθά έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηηο 
παξ. 13.1-13.3. 
 
Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά: 

 Ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα εηνηκαζία ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο γηα 

ζθνπνχο ηνπ Καζεζηψηνο – αλψηαην πνζφ κέρξη €2.000. εκεηψλεηαη φηη, 

ην θφζηνο α) εηνηκαζίαο ηνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε 

θαη β) ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο είλαη επηιέμηκν λννπκέλνπ φηη απαηηείηαη κε 

βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί αληίγξαθν ηεο 

ζρεηηθήο κειέηεο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο κειέηεο 

βησζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη κε ηελ αίηεζε. 

 Γαπάλεο αξρηθήο πηζηνπνίεζεο γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, αλ ζπλδένληαη κε πιηθέο επελδχζεηο ηνπ 

έξγνπ – αλψηαην πνζφ κέρξη €5.000.  

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ην Πηζηνπνηεηηθφ 

Πηζηνπνίεζεο ή Γηαπίζηεπζεο (απφ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα) ή άιια παξφκνηα 

παξαζηαηηθά φπσο ζρεηηθή κειέηε, ηερληθφο θάθεινο θ.ι.π.. 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο:  

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπαλψλ. 

 Δπελδχζεηο ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Αλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο 

Παξαγσγψλ.  

 Γαπάλεο (πξνθαηαβνιέο, πιεξσκέο έλαληη παξαγγειηψλ θ.ι.π.) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
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Γηεπθξηλίζεηο: 

 Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεηαη 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην Τπνπξγείν. ηηο πεξηπηψζεηο 

δαπαλψλ γηα ζθνπνχο εηνηκαζίαο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο 

(φπνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο) θαη αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ, νη 

δαπάλεο πνπ ηηκνινγήζεθαλ κεηά ηελ 01/09/2015 είλαη επηιέμηκεο. 

 Γηα ζθνπνχο ηνπ Καζεζηψηνο, σο εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο ζεσξείηαη: 

α) Γηα ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ ή πιηθά πνπ αθνξνχλ θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηα νπνία εηζάγνληαη απφ ηελ αηηήηξηα επηρείξεζε απφ ην 

εμσηεξηθφ ε εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπο/ παξαιαβήο ηνπο. 

β) Γηα ηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφ/κεηαθνξηθά κέζα πνπ ε επηρείξεζε 

αγνξάδεη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, ε εκεξνκελία ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

γ) Γηα ηα θηίξηα/επεθηάζεηο θηηξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ/δηακφξθσζε 

ρψξσλ (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην [α] πην πάλσ) 

θαζψο θαη γηα ηηο ππφινηπεο δαπάλεο, νη εκεξνκελίεο ησλ ηηκνινγίσλ 

πνπ ζα παξνπζηάδνληαη. Σα ηηκνιφγηα θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο 

πιεξσκήο πξέπεη λα είλαη εθδνκέλα ζην φλνκα ηεο αηηήηξηαο 

επηρείξεζεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο, γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο θαη δε 

δεζκεχεη ηελ ηειηθή απφθαζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο. 

 Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ε επηρείξεζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα. 

 Γηα φιεο ηηο δαπάλεο, απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα 

πξσηφηππα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

νη απνδείμεηο εμφθιεζήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο καθξνπξφζεζκεο 

πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ησλ επελδχζεσλ, αληί απφδεημεο εμφθιεζεο 

κπνξεί λα γίλεηαη απνδεθηή ε δηαζθαιηζκέλε ηξαπεδηθή εγγχεζε 

απνπιεξσκήο. 
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 Σν θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πάλσ ζην νπνίν ζα 

ππνινγίδεηαη ε ρνξεγία, ζεκαίλεη ηελ ηηκή CIF (Cost, Insurance and 

Freight - Αμία, Αζθάιεηα θαη Ναχινο) φηαλ απηά εηζάγνληαη απφ άιιε 

ρψξα απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ηελ ηηκή αγνξάο (ηηκνινγίνπ) φηαλ 

απηά αγνξάδνληαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.  

 ια ηα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ αξηζκφ πιαηζίνπ (serial 

number) o νπνίνο λα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην. Μεραλήκαηα πνπ δελ 

ζα θέξνπλ αξηζκφ πιαηζίνπ δελ είλαη επηιέμηκα. 

 Σηκνιφγηα πνπ ζα εθδίδνληαη απφ θππξηαθέο επηρεηξήζεηο – 

πξνκεζεπηέο κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζην Φ.Π.Α. δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά. 

 Σηκνιφγηα κε αμία πάλσ απφ €500 (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

ζα γίλνληαη απνδεθηά κφλν εάλ ε εμφθιεζε ηνπο (απφδεημε πιεξσκήο) 

γίλεηαη κε επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή κε 

πηζησηηθή θάξηα ή κέζσ ηξάπεδαο λννπκέλνπ φηη ηεθκεξηψλεηαη κε 

ζρεηηθά παξαζηαηηθά (θαηάζηαζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ). ε 

πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ πιεξψλεηαη ηνηο κεηξεηνίο απηφ 

δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο. 

 Όια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε κνλάδα πνπ 

ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε, ζα ζεσξνχληαη απνζβεζηέα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη ζα πξέπεη λα αγνξάδνληαη απφ ηξίηνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, ζε πεξηπηψζεηο αγνξάο πξντφλησλ ή πξψησλ πιψλ απφ 

ζπγγεληθά πξφζσπα/επηρεηξήζεηο ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην 

θφζηνο αγνξάο ή θαη θαηαζθεπήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε αγνξά 

ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε αγνξά / αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απφ 

ζπγγεληθά πξφζσπα / επηρεηξήζεηο δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 

 Γηα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ κεραλήκαηα/εμνπιηζκφ, κεηαθνξηθά κέζα 

θαη γεληθά έμνδα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Οη 

πξνζθνξέο γηα κεραλήκαηα / εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηερληθή πεξηγξαθή (θπιιάδηα θαη άιιν 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζηα νπνία λα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεραλεκάησλ φπνπ είλαη δπλαηφ). Δπελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ζα 

ππνβάιινληαη πξνζθνξέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ζθνπνχο ρνξεγίαο.  
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 Γηα κεραλήκαηα/εμνπιηζκφ/κεηαθνξηθά κέζα αμίαο πάλσ απφ €30.000 

λα ππνβάιινληαη δχν ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο απφ δηαθνξεηηθνχο 

πξνκεζεπηέο. 

 ε πεξίπησζε  πνπ είλαη αδχλαην λα πξνζθνκηζηεί δεχηεξε πξνζθνξά 

απηφ ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί γξαπηψο. Ζ Τπεξεζία Βηνκεραληθήο 

Αλάπηπμεο ζα απνθαζίδεη θαηά πφζν ε αηηηνινγία είλαη επαξθήο ή φρη. 

 Ο αηηεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά κε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη ηελ πξνζθνξά κε ηελ 

ςειφηεξε ηηκή θαη λννπκέλνπ φηη ε απφθιηζε ησλ δχν 

πξνζθνξψλ είλαη πέξαλ ηνπ 20%,  ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη 

γξαπηψο ηελ απφθαζή ηνπ ζην Τπνπξγείν.  

 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζνξηζκνχ ηνπ 

ηειηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο 

πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο.  

 Ο Γηθαηνχρνο γηα λα ιάβεη ρνξεγία ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο, ζα 

πξέπεη λα έρεη δηεπζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηηο Τπεξεζίεο 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(ΦΠΑ) θαη ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ (Φφξνο Δηζνδήκαηνο). 

 

14. Τπνβνιή Αηηήζεσλ  

Σα Έληππα Τπνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνβάιινληαη κφλν ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε: Τπνπξγείν Δλέξγεηαο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχ, 1421 Λεπθσζία, κε ηελ έλδεημε   «Καζεζηψο 4.2 – Μεηαπνίεζε, 

Δκπνξία θαη/ή Αλάπηπμε Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2014-2020».  

 

 Σν Έληππν Τπνβνιήο ηεο Αίηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλν θαη λα επηζπλάπηνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηφ. 

 Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ 

Τπνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπο. 

 Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ 

ζρεηηθή Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Αηηήζεσλ. 

 Έληππν Τπνβνιήο Αίηεζεο πνπ ηαρπδξνκείηαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηε δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 
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ζεσξείηαη εθπξφζεζκν θαη δε ζα εμεηάδεηαη (εκεξνκελία ηαρπδξφκεζεο 

ζεσξείηαη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ ζην θάθειν απνζηνιήο). 

 Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιεη κηα αίηεζε αλά πξνθήξπμε ηνπ 

Καζεζηψηνο εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη. 

 

Σνλίδεηαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ 

ζα γίλεηαη απνδεθηή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο 

ππνβιεζείζαο πξφηαζεο ή ε ππνβνιή θαη αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ, 

πιεξνθνξηψλ ή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εάλ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 15.  

 

Γηεπθξηλίδεηε γηα ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

π.ρ. πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, ζεηζκνί θ.η.ι. ζα επηηξέπεηαη ζε επεξεαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο  ε ηξνπνπνίεζε ή θαη αχμεζε επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ππνβιήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο,  λννπκέλνπ φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα 

ππνβάιιεηαη δεφλησο ηεθκεξησκέλν εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δειαδή κέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ 2016. 

 

ρεηηθά κε ηνλ Γηεζλή Αξηζκφ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (IBAN) ν ΚΟΑΠ ζα 

πξνρσξήζεη ζε θαηάξγεζε ησλ επηκέξνπο κεηξψσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

δηαηεξνχζε αλά Μέηξν / Καζεζηψο θαη ζηελ ζπλέλσζή ηνπο ζε έλα εληαίν Μεηξψν 

Αηηεηψλ. ην ελ ιφγσ κεηξψν ζα θπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (ηειέθσλα / δηεπζχλζεηο), θαζψο 

θαη ηα ΗΒΑΝ ησλ αηηεηψλ φισλ ησλ Μέηξσλ / Καζεζηψησλ πνπ εθαξκφδεη ν ΚΟΑΠ 

είηε απνθιεηζηηθά, είηε κέζσ ησλ αλαδφρσλ ηνπ. 

 

Έηζη νπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηνδήπνηε 

Μέηξν / Καζεζηψο πνπ  εθαξκφδεη ν ΚΟΑΠ είηε απνθιεηζηηθά, είηε κέζσ ησλ 

αλαδφρσλ ηνπ ζα πξέπεη πξψηα λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ  

θαη δελ ζα κπνξεί πιένλ λα δειψλεη ζηα επηκέξνπο Μέηξα / Καζεζηψηα ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ην ΗΒΑΝ. 

 

ην παξφλ ζηάδην έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Αηηεηψλ φινη νη αηηεηέο πνπ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη έζησ θαη κηα θνξά θαηά ην παξειζφλ ζην ρέδην Δθηαξηθψλ 

Δπηδνηήζεσλ. ζνη δελ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Μεηξψν Αηηεηψλ ή φζνη επηζπκνχλ 
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ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ  ηα ζρεηηθά έληππα 

(Παξάξηεκα IX) πνπ ζα βξνπλ ζηα επαξρηαθά γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ, ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΚΟΑΠ θαη ηνπ ΤΔΔΒΣ θαη λα ηα ππνβάινπλ ζηα  Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ. 

 

Γηα ηελ πιεξσκή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ΗΒΑΝ πνπ είλαη δεισκέλν ζην Μεηξψν 

Αηηεηψλ ηνπ ΚΟΑΠ. 

 

15. Γηαδηθαζίεο εμέηαζεο, αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ αηηήζεσλ 

 

15.1 Παξαιαβή 

 Οη αηηήζεηο αθνχ παξαιεθζνχλ, ζθξαγίδνληαη απφ ππάιιειν ηνπ ΤΔΔΒΣ, ν 

νπνίνο πξνρσξεί ζην άλνηγκα θαθέινπ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

αίηεζεο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 

αίηεζεο.  

 Ο θάθεινο πνπ έρεη αλνηρζεί δηαβηβάδεηαη ζε δεχηεξν ππάιιειν ηνπ ΤΔΔΒΣ, ν 

νπνίνο πξαγκαηνπνηεί νπηηθφ έιεγρν ηεο θαηαρψξεζεο ζην κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα. 

  εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ζα ζεσξείηαη ε 

εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο αίηεζεο πνπ ζα αλαγξάθεηαη απφ ην Σαρπδξνκείν 

ζην θάθειν απνζηνιήο.  

 Οη αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο, κε κειάλη ή 

δαθηπινγξαθεκέλεο, ρσξίο θελά θαη παξαιείςεηο θαη λα είλαη επαλάγλσζηεο. Ζ 

ρξήζε άζπξνπ ή άιινπ δηνξζσηηθνχ, απαγνξεχεηαη. ε πεξίπησζε 

δηφξζσζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαγξαθή ηνπ ιάζνπο, θαηαρψξεζε ηνπ 

νξζνχ θαη λα κνλνγξάθεηαη ηπρφλ αιιαγή απφ ηνλ ίδην ηνλ αηηεηή. 

 Καλέλαο ππάιιεινο δελ δηθαηνχηαη λα ζπκπιεξψλεη ή λα δηνξζψλεη ν ίδηνο ηελ 

αίηεζε. 

 Αηηήζεηο πνπ ζα παξαιακβάλνληαη εθπξφζεζκα κεηά ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

πεξίνδν, ζα ζθξαγίδνληαη θαη ζα πξνζηίζεηαη ζθξαγίδα κε ηε ιέμε 

«ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ».  

 ινη νη ππάιιεινη πνπ εκπιέθνληαη ζηα ζηάδηα ησλ ειέγρσλ ησλ αηηήζεσλ ζα 

πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη δελ 

έρνπλ θακία ζπγγέλεηα κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ κε ηνλ αηηεηή ή νπνηνδήπνηε 

έλλνκν ζπκθέξνλ. (Παξάξηεκα Υ). 
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15.2 Έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

Ζ Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 10 ηνπ παξφληνο 

Δγρεηξηδίνπ. Αθνχ γίλεη ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πνπ έρνπλ επηζπλαθζεί ζπκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο θαηάινγνο ειέγρνπ 

(Παξάξηεκα XI) θαη ν θάθεινο παξαπέκπεηαη ζε δεχηεξν ιεηηνπξγφ ηεο Μνλάδαο γηα 

δεχηεξν έιεγρν θαη επαιήζεπζε. Μεηά ηνλ έιεγρν, ν θάθεινο πξνσζείηαη κέζσ ηνπ 

πξντζηακέλνπ γηα Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή αμηνιφγεζε, λννπκέλνπ φηη ν έιεγρνο ηεο 

πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ θαηαδεηθλχεη φηη έρνπλ πξνζθνκηζζεί φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ή θαη πιεξνθνξίεο. Καηά ηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε 

ζπληάζζνληαη αληίζηνηρεο εθζέζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΥII. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη  πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ηεο αίηεζεο, απηή απνξξίπηεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη αηηεηέο. 

 

Δάλ ην έληππν ηεο αίηεζεο δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχςνπλ ειιείςεηο εγγξάθσλ, ελεκεξψλεηαη γξαπηψο ην 

ζπληνκφηεξν ν ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο ππνρξενχηαη εληφο ηξηάληα 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ ή απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο (κε 

ηαρπδξνκείν, ηειενκνηφηππν ή θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη 

δεισζεί, λα ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 

δηθαηνινγεηηθά (Γείγκα επηζηνιήο Παξάξηεκα XIII). Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα λέα ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή, ε 

αίηεζε απνξξίπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν 

ελδηαθεξφκελνο.  

 

Ζ απφζπξζε ηεο αίηεζεο κπνξεί λα γίλεη νπνηαλδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο. Δάλ εγθξηκέλνο αηηεηήο επηζπκεί λα 

απνζχξεη ηελ αίηεζε ηνπ ή / θαη θάπνηεο δξάζεηο πνπ έρεη εγθξηζεί ζπκπιεξψλεη ην 

έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV. Σν έληππν απηφ ηνπνζεηείηαη ζηνλ θάθειν ηεο 

αίηεζεο ηνπ. Ο αηηεηήο πξηλ πξνβεί ζε απφζπξζε δξάζεσλ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν ε αίηεζε ηνπ λα κελ πιεξνί ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία εγθξίζεθε θαη 

απηφ λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ νιηθή απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ.  
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Σνλίδεηαη φηη, αηηήζεηο πνπ δελ ζα πεξηέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φπσο πίλαθα επελδχζεσλ, ζα 

απνξξίπηνληαη άκεζα. Οη ππφινηπεο πξνηάζεηο πξνρσξνχλ πξνο αμηνιφγεζε. 

 

15.3 Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ 

Αηηήζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ζπλνδεχνληαη κε 

φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, πξνρσξνχλ ζην ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο, κε βάζε 

ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα V. Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα 

γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Ζ Δπηηξνπή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο δηαηεξεί πιήξε απηνλνκία θαη 

αλεμαξηεζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ελεξγεί εληφο λφκηκσλ πιαηζίσλ δειαδή κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ Πξνθήξπμε θαη πινπνίεζε 

ηνπ Καζεζηψηνο. 

 

Οη αηηήζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ 

ππνςεθίσλ γηα έληαμε ηνπο ζην Καζεζηψο, ζα είλαη απηέο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 55% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θαη ζα θαηαρσξνχληαη κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο κε θξηηήξην ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο.  

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, θαίλεηαη πην 

θάησ: 

 Καηά ηε ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο, 

Λεηηνπξγφο ηεο Μνλάδαο εθηειεί θαζήθνληα Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο θαη 

ηεξεί ειεθηξνληθά ηηο αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο ηεο Δπηηξνπήο. 

Δπηπξφζζεηα εηνηκάδεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηα νπνία 

παξαπέκπεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε. 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ, ν Λεηηνπξγφο ηα απνζηέιιεη ζε φια ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δηθή ηνπο έγθξηζε. 

 ηαλ νινθιεξσζεί ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ηνπ εηήζηνπ θχθινπ, ν 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο εηνηκάδεη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλεηαη θαηάινγνο κε φιεο ηηο αηηήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ θαη 

κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αλάινγα βέβαηα κε ηε βαζκνινγία θάζε αίηεζεο. 
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 Ζ έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ ην Γηεπζπληή Βηνκεραλίαο (Β.Α.) θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξαπέκπεηαη ζηo Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ γηα επηθχξσζε. 

 Ο αξκφδηνο Λεηηνπξγφο ηεο Μνλάδαο εθαξκφδεη θαη θαηαρσξεί ζηνλ Ζ/Τ ηα 

απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ έθζεζε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γεληθφ 

Γηεπζπληή. ηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο πξνο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο αηηεηέο θαη εηνηκάδνληαη νη πκθσλίεο Γεκφζηαο 

Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο επηηπρφληεο. 

 

15.4 Αηηήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο 

Οη αηηήζεηο πνπ ηειηθά ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο ζα είλαη απηέο κε ηελ ςειφηεξε 

βαζκνινγία, αθνινπζψληαο ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ππνςεθίσλ γηα έληαμή ηνπο ζην 

Καζεζηψο κέρξη εμάληιεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεκηνπξγεζνχλ δχν θαηάινγνη, ν έλαο γηα 

επελδχζεηο κέρξη €100.000 θαη ν άιινο γηα επελδχζεηο πέξαλ ησλ €100.000 (ε 

παξάγξαθνο 12.1 είλαη ζρεηηθή).  

 

ηηο πεξηπηψζεηο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή γηαηί 

απνξξίπηνληαη ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο ζα απνζηέιιεηαη επηζηνιή γηα 

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο ηεο 

αίηεζεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη νη ηειηθνί θαηάινγνη ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην 

Καζεζηψο ζα επηθπξψλνληαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ΚΟΑΠ. 

 

16. πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο 

Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο, ζα ππνγξάθεηαη ζρεηηθή 

πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ηνπ ΤΔΔΒΣ, κε ηελ 

νπνία έθαζην κέξνο ζα αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο. ηε 

πκθσλία  θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη δεζκεχεηαη ην Γεκφζην 

γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηή. Σηο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα 
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εγγπνχληαη άιια δχν θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δελ ζα είλαη ππάιιεινη ηεο 

επηρείξεζεο εθηφο θαη αλ είλαη θαη κέηνρνί ηεο. 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, ν Γηθαηνχρνο 

πξνζθνκίδεη ηα απαηηνχκελα ραξηφζεκα γηα ραξηνζήκαλζε ηεο πκθσλίαο ζχκθσλα 

κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

 

Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζα γίλεηαη λννπκέλνπ φηη 

έρεη ηεθκεξησζεί ε δπλαηφηεηα ηεο αηηήηξηαο επηρείξεζεο λα ρξεκαηνδνηήζεη 

ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ (π.ρ. θαηαζέζεηο) είηε κέζσ 

ζρεηηθήο έγθξηζεο δαλείνπ ή άιιεο δηεπθφιπλζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Γηα 

φζεο επηρεηξήζεηο δελ ππέβαιαλ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο πξφηαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο αίηεζεο, ζα δίδεηαη πξνζεζκία έμη (6) κελψλ, απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο επηζηνιήο, γηα πξνζθφκηζε ηνπο θαη ππνγξαθή ηεο 

πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε έγθξηζε ζα 

αθπξψλεηαη θαη νη πφξνη ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ επηιαρφληεο αηηεηέο. 

 

17. Τινπνίεζε ησλ Δπελδχζεσλ / Έξγσλ 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο κεηά 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπο ζην Τπνπξγείν κε απνθιεηζηηθά δηθή 

ηνπο επζχλε θαη ζχκθσλα πάληα κε ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ δειψλνπλ. 

 

Ζ πιήξεο πινπνίεζε θαη απνπεξάησζε ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

πνπ ηίζεληαη ζηε πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε 

δηάζηεκα 24 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο πνπ ζα 

παξαιακβάλνπλ απφ ην Τπνπξγείν. Δπελδχζεηο πνπ δε ζα νινθιεξψλνληαη κέρξη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο. 

Δπέθηαζε ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο γηα φινπο ηνπο αηηεηέο κπνξεί λα απνθαζηζηεί 

θαη λα θνηλνπνηεζεί πξνο ηνπο αηηεηέο απφ ην ΤΔΔΒΣ κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ ΚΟΑΠ.     

 

Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο επέλδπζεο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ηηκνιφγηα θαη άιια 

παξαζηαηηθά ή θαη κε επηηφπνπ επηζεψξεζή ηνπο.  
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18. Παξαθνινχζεζε Πνξείαο Τινπνίεζεο ησλ Έξγσλ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη κέζσ αλαιπηηθψλ 

εθζέζεσλ πξνφδνπ (ελδηάκεζεο & ηειηθήο πηζηνπνίεζεο - νινθιήξσζεο). Σα 

ζρεηηθά έληππα – ππνδείγκαηα ζα απνζηέιιεη ε Αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ (Παξάξηεκα XV, XVI,XVII θαη XVIII). 

 

Ο έιεγρνο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

δηνηθεηηθψλ θαη επηηφπησλ ειέγρσλ, πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε δε 

επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη θάζε απαηηνχκελε λφκηκε άδεηα ή 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ αθνξά ηελ επέλδπζε. 

 

Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ζε δπν θάζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

 

Υξφλνο Τπνβνιήο Αλαιπηηθψλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Χο ε Παξάγξαθνο 17 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΔΧΝ ΦΑΔΗ 
ΔΡΓΟΤ 

ΔΚΘΔΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
30% ηνπ έξγνπ θαη ην αξγφηεξν ζε 12 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
επηζηνιήο έγθξηζεο 

Α’ ΦΑΖ Δλδηάκεζε  Έθζεζε 
Πξνφδνπ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, 
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ην αξγφηεξν ζε 24 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
επηζηνιήο έγθξηζεο 

Β’ ΦΑΖ Σειηθή Έθζεζε 
Οινθιήξσζεο  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο 

ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

επελδπηηθνχ ηνπ έξγνπ, κε ειάρηζην πνζφ €10.000 θαη λα ππνβάιεη ηελ Δλδηάκεζε 

Έθζεζε Πξνφδνπ. ηε ζπλέρεηα θαη ην αξγφηεξν ζε 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ γηα ρνξεγία θαη λα ππνβάιεη ηελ Σειηθή Έθζεζε 

Οινθιήξσζεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί ε Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ ν αηηεηήο πξέπεη 

λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ην Τπνπξγείν γηα ηνπο ιφγνπο κε πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο ζε πνζνζηφ 30%. Ζ Τπεξεζία ζα απνθαζίζεη θαηά πφζν ε θαζπζηέξεζε 

είλαη αηηηνινγεκέλε έηζη ψζηε λα δνζεί ή φρη έγθξηζε γηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο 

ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ 24 κελψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 17 ηνπ 

παξφληνο εληχπνπ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί ε Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ θαη δελ έρεη 

ελεκεξσζεί ην Τπνπξγείν, ε Τπεξεζία εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ 

θαη εάλ δηαπηζηψζεη φηη  δελ πξαγκαηνπνηήζεθε  ηθαλνπνηεηηθή πξφνδνο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ έξγνπ θαη δελ ηεθκεξησζεί ε πξφζεζε ηνπ 

αηηεηή γηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε έγθξηζε ζα αθπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο, ην έξγν ζα απεληάζζεηαη απφ ην Καζεζηψο θαη ζα 

απνδεζκεχνληαη νη ζρεηηθνί πφξνη.  

 

19. Σξφπνο θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο 

 

19.1 Ζ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρνξεγίαο κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηξείο (3) θάζεηο φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα.  

 

Καηαβνιή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

ΦΑΔΗ 

Τινπνίεζεο Έξγνπ  

 
Πηζηνπνηεζέλ Έξγν 

Γεκφζηα 
Υξεκαηνδφηεζε 

Α ΦΑΖ  Τπνγξαθή ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηεζεο 

Πξνθαηαβνιή πνπ ζα 
θαιχπηεη κέρξη 50% ηεο 

εγθξηκέλεο δεκφζηαο 
ελίζρπζεο  

Β ΦΑΖ Μεηά ηελ πινπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε 
δαπαλψλ πέξαλ ηνπ 30% θαη κέρξη 

60% ηνπ έξγνπ 
 

Υνξεγία πνπ αληηζηνηρεί ζην 
πηζηνπνηεκέλν επηιέμηκν 

θφζηνο, αθαηξνπκέλεο ηπρφλ 
πξνθαηαβνιήο θαη λννπκέλνπ 

φηη ην πνζφ ηεο επηιέμηκεο 
επέλδπζεο ππεξβαίλεη ην 
θαηψηαην φξην επέλδπζεο 

ησλ €20.000 θαη €10.000 γηα 
ηνπο Γηθαηνχρνπο Α θαη Β, 

αληίζηνηρα 

Γ ΦΑΖ Μεηά ηελ  νινθιήξσζε θαη 
πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ,  
ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηεο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

Υνξεγία επί ηνπ ππφινηπνπ 
επηιέμηκνπ θφζηνπο πνπ 

πινπνηήζεθε θαη 
πηζηνπνηήζεθε αθαηξνπκέλνπ 

ηπρφλ ππνινίπνπ ηεο 
πξνθαηαβνιήο 
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19.2 Γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνθαηαβνιήο (Α Φάζε) δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

δηελέξγεηα δαπαλψλ, απαηηείηαη φκσο ε ππνβνιή γξαπηνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ 

Γηθαηνχρν (πξφηππν ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν) – Παξάξηεκα XIX.  

 

Ζ πξνθαηαβνιή ζα θαηαβάιιεηαη ζε πνζνζηφ πνπ δε ζα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

δεκφζηαο ελίζρπζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ζα ππνβάιεη 

ηξαπεδηθή εγγχεζε (Ννκηθή Βάζε Καλ. 1305/2013 – Άξζξν 63) ππέξ ηνπ ΚΟΑΠ 

ζε πνζνζηφ 100% ηνπ χςνπο ηεο πξνθαηαβνιήο. Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζα 

ιήγεη έμη κήλεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεσλ, 

δειαδή 30 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο επηζηνιήο, αιιά ζα 

απνδεζκεχεηαη φηαλ εμαθξηβσζεί απφ ηνλ ΚΟΑΠ, κεηά ηελ πινπνίεζε, ηνλ ινγηζηηθφ 

έιεγρν θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ επελδχζεσλ γηα ηηο νπνίεο παξαρσξήζεθε 

πξνθαηαβνιή, φηη ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή δαπάλε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επέλδπζε, ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο. Ζ 

ηξαπεδηθή εγγχεζε ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2020 θαη λα είλαη κε 

βάζε ην ζπλεκκέλν έληππν / ππφδεηγκα (Παξάξηεκα XX).  

 

Σα ζρεηηθά έληππα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξαπεδηθή εγγχεζε είλαη ζηα Παξαξηήκαηα 

XIX-XXIII. ια ηα πξναλαθεξφκελα έληππα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη απαξαίηεηα 

ζην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζην νπνίν 

ππνβιήζεθαλ αξρηθά νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Γηα νηηδήπνηε ππνβάιιεηαη, 

πξέπεη απαξαίηεηα ην πξσηφηππν λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ πξσηφηππν θάθειν ηεο 

αίηεζεο. 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ππνβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα παξνρή 

πξνθαηαβνιήο. Ζ πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα θσηνηππείηαη θαη ην 

αληίγξαθν ηεο λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ πξσηφηππν θάθειν αίηεζεο. Οη πξσηφηππεο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, κε ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο θαη αθνχ 

γίλνπλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη (βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο XXI) θαη 

ζπκπιεξσζνχλ ν ζρεηηθφο Καηάινγνο Διέγρνπ (ειέγρεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ 

Λεηηνπξγφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη 

επαιεζεχεηαη απφ Τπεχζπλν ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο) θαη ν Τπνινγηζκφο 

Πιεξσηέαο Δλίζρπζεο Πξνθαηαβνιήο, πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηνλ ΚΟΑΠ. Ζ 

Μνλάδα Δθαξκνγήο ζπκπιεξψλεη ην έληππν «Καηαζέζεηο εγγπήζεσλ γηα παξνρή 

πξνθαηαβνιήο» (Παξάξηεκα XXII) ην νπνίν επίζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ ΚΟΑΠ 
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ζπλνδεχνληαο ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη πξέπεη λα παξαδίδνληαη δηα ρεηξφο ζηνλ 

Τπεχζπλν Λεηηνπξγφ ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ ΚΟΑΠ. Σν έληππν απηφ πξέπεη λα 

απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο Τπεχζπλνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ Καζεζηψηνο 

4.2 ηεο Μνλάδα Δθαξκνγήο ζηνλ Τπεχζπλν Λεηηνπξγφ ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ ΚΟΑΠ. 

Ο Καηάινγνο Διέγρνπ θαη ν Τπνινγηζκφο Πιεξσηέαο Δλίζρπζεο Πξνθαηαβνιήο 

ηππψλεηαη, ζπκπιεξψλεηαη θαη παξακέλεη ζηνλ πξσηφηππν θάθειν ηεο αίηεζεο. 

  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, ζηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο 

αηηήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί, παξαηεξεζνχλ πξνβιήκαηα θαη πξέπεη λα γίλεη 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο ή γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα νινθιεξσζνχλ αηζίσο θαη 

ζα πξέπεη λα γίλεη απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ 

Μνλάδα Δθαξκνγήο αλαιφγσο θαη ν Καηάινγνο Διέγρνπ «Απνδεζκεχζεηο Ζ / ΚΑΗ 

Καηαπηψζεηο Δγγπήζεσλ» (Παξάξηεκα XXIII). Σν έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο XXIII 

ζπκπιεξψλεηαη επίζεο θαη παξαδίδεηαη δηα ρεηξφο ζηνλ Τπεχζπλν Λεηηνπξγφ ηνπ 

Καζεζηψηνο ηνπ ΚΟΑΠ. Σν έληππν απηφ πξέπεη λα απνζηέιιεηαη θαη ειεθηξνληθά 

ζηνλ Τπεχζπλν Λεηηνπξγφ ηνπ Καζεζηψηνο ζηνλ ΚΟΑΠ απφ ηνπο Τπεχζπλνπο 

Λεηηνπξγνχο ηνπ Καζεζηψηνο 4.2 ζηελ Μνλάδα Δθαξκνγήο. Ο θαηάινγνο ειέγρνπ 

ηππψλεηαη, ζπκπιεξψλεηαη θαη παξακέλεη ζηνλ πξσηφηππν θάθειν ηεο αίηεζεο.  

 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνθαηαβνιή πνπ θαηαβάιιεηαη ζε Γηθαηνχρν Έξγνπ πνπ 

εληάζζεηαη ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη 

απφ ηνλ Γηθαηνχρν ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ θαη λα δηθαηνινγείηαη κε 

εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηνπ Καζεζηψηνο.  

 

19.3 Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ηεο Β Φάζεο ζα γίλεηαη νηθνλνκηθφο θαη θπζηθφο 

έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο 

θαη νη απνδείμεηο πιεξσκήο ηνπο. Ννείηαη φηη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο ζα 

θαηαηίζεληαη φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζζνχλ θαη 

πνπ αθνξνχλ ην έξγν ηεο επέλδπζεο.  

  

19.4 Ζ θαηαβνιή ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ ηεο ρνξεγίαο (Γ Φάζε) ζα γίλεηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα πάληα κε 

ην εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ πξφγξακκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ 
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κεηά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξψησλ πσιήζεσλ. Ζ εθθίλεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηξηψλ 

ηηκνινγίσλ πψιεζεο. Ννείηαη φηη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο ζα θαηαηίζεληαη 

φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ην έξγν ηεο επέλδπζεο. ε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη επνρηαθφ ραξαθηήξα (π.ρ. ειαηνηξηβεία) 

θαη ε νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο δελ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, ε επηβεβαίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα γίλεηαη 

κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο ζηα πιαίζηα ησλ εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ. 

 

19.5 Ο εγθεθξηκέλνο ζηφρνο απαζρφιεζεο πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, πξέπεη λα θαιπθζεί θαηά ην 100%. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ζηφρνο ηεο απαζρφιεζεο δελ θαιπθζεί θαηά 100% ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

επαλαβαζκνινγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη αλ ε λέα βαζκνινγία είλαη θάησ απφ ηηο 

55 κνλάδεο ή κε ηελ λέα ζεηξά θαηάηαμεο ε αίηεζε επξίζθεηαη εθηφο ηνπ θαηαιφγνπ 

ησλ πξνηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Καζεζηψο ηφηε απηή απεληάζζεηαη θαη 

απαηηείηαη εληφθσο ε επηζηξνθή ηπρφλ θαηαβιεζείζαο ρνξεγίαο.  

 

19.6 εκεηψλεηαη φηη ε θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο εγθξηκέλεο ρνξεγίαο 

κπνξεί λα γίλεη ζε κηα κφλν θάζε λννχκελνπ φηη ε επηρείξεζε νινθιεξψζεη έγθαηξα 

ην επελδπηηθφ ηεο πξφγξακκα, εμαζθαιίζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαη 

πηζηνπνηεζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο. 

 

19.7 ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά κηθξφηεξε 

ηεο εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί επί ηνπ 

πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο ηνπ έξγνπ (ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ην ειάρηζην χςνο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Παξάγξαθν 

10). ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά ςειφηεξε ηεο 

εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ππνινγίδεηαη επί ηεο εγθξηζείζαο δαπάλεο. 

 

19.8 Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 30% ή θαη πεξηζζφηεξν ηεο εγθξηζείζαο ρνξεγίαο 

ζα πξέπεη ην επηιέμηκν θφζηνο ηεο επέλδπζεο λα είλαη ίζν ή θαη κεγαιχηεξν 

ησλ € 20.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Α θαη € 10.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Β φπσο 

απηφ θαίλεηαη ζηελ Παξάγξαθν 10(ii).  
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19.9 Καηά ην ζηάδην επαιήζεπζεο ηεο επέλδπζεο ε Τπεξεζία Βηνκεραλίαο & 

Σερλνινγίαο δχλαηαη λα αλαζεσξήζεη ην ηειηθφ επηιέμηκν θφζηνο ησλ εγθξηκέλσλ 

δαπαλψλ, λννπκέλνπ φηη δελ μεπεξλά ην ζπλνιηθφ εγθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ.  

 

19.10 ε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 17 ζε βαζκφ πνπ ε επηρείξεζε λα κελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη λφκηκα θαη λα παξάμεη / δηαζέζεη ην πξντφλ ηεο, ηφηε απηή ράλεη ην 

ζρεηηθφ δηθαίσκα θαη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο απέληαμεο ηεο απφ ην Καζεζηψο 

θαη επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηπρφλ θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλν κε 

ηφθν, πνπ ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε επηηνθίνπ πνπ ζα ηζρχεη ζχκθσλα κε 

ηελ Κππξηαθή / Κνηλνηηθή λνκνζεζία, απφ ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ηνπ.  

 

19.11 Ζ ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ 

γηα θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρνξεγίαο (Γ Φάζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη ην 

αξγφηεξν ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ 

πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εγθξηηηθή επηζηνιή. ε 

πεξίπησζε θσιχκαηνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα 

παξάηαζε θαη αλάινγε απφθαζε ζα ιακβάλεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο 

Βηνκεραλίαο & Σερλνινγίαο.  

 

19.12 Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Καζεζηψο, πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο 

ελίζρπζεο πνπ αλαινγεί γηα επελδχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Β θαη Γ 

Φάζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κεηαμχ άιισλ:  

 

 πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ. 
 

 Αληίγξαθα ησλ: 

(α) ζειίδσλ ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ (Detailed Ledger Report) ζηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλεο νη λέεο επελδχζεηο. 

(β) θαηαζηάζεσλ ηνπ/σλ ηξαπεδηθνχ/σλ ινγαξηαζκνχ/σλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο νπνίεο λα θαίλνληαη νη εθθαζαξίζεηο ησλ επηηαγψλ κε 

ηηο νπνίεο πιεξψζεθαλ νη επελδχζεηο.   

 

 Βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε εκεξνκελίεο 

06/05/2010 θαη 20/02/2013, ηα αθφινπζα: 
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 Βεβαίσζε απφ ηελ Τπεξεζία Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Έληππν 

ΦΠΑ 105) φηη ε εηαηξεία έρεη ππνβάιεη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο θαη φηη 

έρεη ηαθηνπνηεκέλεο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Έληππν ΤΚΑ 

Β-7) πνπ λα αλαθέξεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγνδνηνπκέλσλ θαη φηη ε 

εηαηξεία έρεη δηεπζεηήζεη ηηο εηζθνξέο/ηέιε ζηα Σακεία ζηα νπνία 

ππάξρεη ππνρξέσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ/ηειψλ. 

 Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ (Έληππν Δ.Πξ.93) 

πνπ λα αλαθέξεη φηη ε εηαηξεία έρεη ππνβάιεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο θαη έρεη εμνθιήζεη φιεο ηηο νθεηιέο ηεο κε βάζε ηηο 

λνκνζεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ. 

 

19.13 Σξνπνπνίεζε ζηε ζπκπιήξσζε ησλ αξρείσλ DAPF  

 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο πξνθαηαβνιήο (1ε επηινγή) 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ζα δνζνχλ πξνθαηαβνιέο κε ηελ ππνβνιή εθ κέξνπο 

ησλ αηηεηψλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηφηε πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ αλαιφγσο θαη ηα 

αξρεία DAPF ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη θαη ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ΚΟΑΠ γηα 

πιεξσκή. Οη αιιαγέο είλαη νη εμήο: 

 

1. Πεδίν L103: πκπιεξψλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 1. 

2. Πεδίν F402: πκπιεξψλεηαη κε ην πνζφ πνπ αθνξά ε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

3. Πεδίν F403: πκπιεξψλεηαη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο απφ ηνλ δηθαηνχρν.  

4. Σα ππφινηπα πεδία ζπκπιεξψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπκπιεξψλνληαλ 

κέρξη ζήκεξα θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην νηθνλνκηθφ έηνο. 

 

20. Δπηηφπηνο Έιεγρνο 

Οη επηηφπηνη θπζηθνί έιεγρνη ζα θαιχπηνπλ ην 100% ησλ αηηήζεσλ. Ο επηηφπηνο 

έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ Λεηηνπξγφ Βηνκεραληθψλ Δθαξκνγψλ ή θαη άιιν Λεηηνπξγφ 

ηεο Μνλάδαο (πνιηηηθφο / κεραλνιφγνο κεραληθφο) θαη ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ή θαη 

επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αλαιπηηθέο εθζέζεηο πξνφδνπ. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, ν Λεηηνπξγφο εηνηκάδεη έθζεζε ζηελ 

νπνία πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη φιεο νη 
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ηπρφλ παξαηεξήζεηο απφ ηελ επίζθεςε ζηα ππνζηαηηθά ηεο κνλάδαο. Δπίζεο 

ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Λεηηνπξγφ θαη απφ ηνλ αηηεηή ν θαηάινγνο 

ειέγρνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XXIV θαη επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο 

κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ / νρεκάησλ. 

 

ηε ζπλέρεηα ν θάθεινο παξαπέκπεηαη ζε Λεηηνπξγφ γηα νηθνλνκηθφ έιεγρν ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο κνλάδαο. 

 

21. Έθζεζε Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ - Έιεγρνο Αηηήκαηνο Πιεξσκήο  

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αλαιπηηθψλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

επηηφπηνπ ειέγρνπ, αξκφδηνο Λεηηνπξγφο ηεο Μνλάδαο δηελεξγεί νηθνλνκηθφ έιεγρν 

ησλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, βεβαηψζεηο απφ ηνλ 

αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ θιπ), γηα εμαθξίβσζε / επηβεβαίσζε ηνπ χςνπο ηεο 

επέλδπζεο θαη ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο ρνξεγίαο (Παξάξηεκα XXV). Σαπηφρξνλα 

ζπκπιεξψλεηαη θαη ν Καηάινγνο Διέγρνπ Αίηεζεο Πιεξσκήο (Παξάξηεκα XXV).  

Ο πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο ειέγρεη θαη επηβεβαηψλεη ηηο εθζέζεηο επηηφπηνπ θαη 

νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο δηαβηβάδεη ζηνλ Αλψηεξν Λεηηνπξγφ Δκπνξίνπ θαη 

Βηνκεραλίαο (Β.Σ.) γηα ηε δηθή ηνπ έγθξηζε. Σειηθά ν θάθεινο παξαπέκπεηαη ζην 

Γηεπζπληή Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο (Β.Σ.), ν νπνίνο δίλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα 

πιεξσκή ηεο Υνξεγίαο θαη απνζηνιή ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ζηνλ ΚΟΑΠ. 

 

22. Έιεγρνη εθ ησλ πζηέξσλ 

Σα κέηξα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη φξνη ρνξήγεζεο ησλ εληζρχζεσλ εθηείλνληαη 

πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ηειηθήο πιεξσκήο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη κεηά ηελ ηειηθή 

πιεξσκή, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ 

ηειεπηαίνπ κέξνπο ηεο ρνξεγίαο. Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ησλ αηηεηψλ είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ 

ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη. Οη ζρεηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θάζε 

ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ην 1% ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ππέρνπλ ππνρξεψζεηο κεηά ηελ ηειηθή 

πιεξσκή. Σν πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα εμάγεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κε 

βάζε αλάιπζε θηλδχλνπ (75 – 80%) θαη ηπραία επηινγή (20 – 25%). Σα θξηηήξηα ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα XXVI. 

 

Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο θηλδχλνπ, ε εμαγσγή ηνπ δείγκαηνο θαη νη επαθφινπζνη 

έιεγρνη ζα γίλνληαη απφ ηελ Αξκφδηα Μνλάδα Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ. 
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Ο ζθνπφο ησλ εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ είλαη  ε δηαπίζησζε ησλ πην θάησ: 

 Γελ έρεη επεξεαζηεί ε θχζε ηεο επέλδπζεο ή νη φξνη πινπνίεζήο ηεο θαη 

γίλεηαη ρξήζε ηεο επέλδπζεο γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί ε ελίζρπζε.  

 Γελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο θχζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο  

 Γελ έρεη γίλεη δηαθνπή ή κεηεγθαηάζηαζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ειέγρσλ ζπκπιεξψλνληαη ηα 

Παξαξηήκαηα XXVII θαη XXVIII.  

 

23. Γηαβίβαζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ δηθαηνχρσλ ζηνλ Κππξηαθφ 

Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) 

Ο πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο, αθνχ πάξεη ηνλ θάθειν κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ Γηεπζπληή Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο (Β.Σ.), δίδεη νδεγίεο γηα εηνηκαζία θαηαιφγνπ 

δηθαηνχρσλ γηα πιεξσκή. 

 

23.1 Παξαιαβή αηηεκάησλ DAPF    

Ο Αλάδνρνο (εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο), απνζηέιιεη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ηα αξρεία Dapf, θξππηνγξαθεκέλα ζε κνξθή Microsoft excel, κε ηνλ 

αξηζκφ batch θαη ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο, ζηνλ Τπεχζπλν Παξαιαβήο Αηηεκάησλ 

Πιεξσκήο ηνπ ΚΟΑΠ (κε θνηλνπνίεζε ζηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπ), θαζψο θαη ζηνλ 

Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο ηνπ εθάζηνηε αλαδφρνπ. 

ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Καηάινγνο Αηηεκάησλ 

Πιεξσκήο. Τπφςε φηη γηα θάζε ππάιιειν (εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν), πνπ 

νξίδεηαη σο ππεχζπλνο γηα ηελ απνζηνιή ησλ αξρείσλ Dapf, ζα πξέπεη λα νξίδεηαη 

θαη έλαο αληηθαηαζηάηεο. Ζιεθηξνληθφ κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη απφ άιιν 

ππάιιειν, εθηφο ηνπο θαζνξηζκέλνπο ή ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ, θαζψο θαη κήλπκα 

πνπ δελ έρεη θνηλνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο δελ ζα 

γίλεηαη απνδερηφ.  

 

Ο Αλάδνρνο (εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο), απνζηέιιεη ηηο αηηήζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξσκήο αλά παξηίδα (Βatches)  κε ην ρέξη, ζπλνδεπφκελν κε ην 

έληππν παξαιαβήο, (ππνγεγξακκέλν), έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί φηη έρεη 

παξαιεηθζεί ν ζσζηφο αξηζκφο αηηήζεσλ θαζψο θαη νη ζσζηέο αηηήζεηο. Αθνχ 

απνζηαινχλ ζηνλ ΚΟΑΠ, νη αηηήζεηο ηεο θάζε πιεξσκήο, ειέγρνληαη θαη 

παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Μέηξνπ. Αθνχ ειεγρζεί  ε νξζφηεηα 
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απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ, ην ζπγθεθξηκέλν έληππν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ 

Τπεχζπλν ηνπ Μέηξνπ, θαη απνζηέιιεηαη, πίζσ ζηνλ Αλάδνρν.  

 

23.2 Κσδηθνί θξππηνγξάθεζεο ησλ αξρείσλ  DAPF 

Κάζε 6 κήλεο, απνζηέιινληαη κέζσ γξαπηήο επηζηνιήο, απφ ηνλ Τπεχζπλν 

Παξαιαβήο ζε φινπο ηνπο αλαδφρνπο (Γηεπζπληή ηνπ εθάζηνηε Σκήκαηνο), 

θαηλνχξγηνη θσδηθνί θξππηνγξάθεζεο. Ο Γηεπζπληήο αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηνλ 

ππεχζπλν ιεηηνπξγφ ηνπ Μέηξνπ, γηα ηελ αιιαγή ησλ θσδηθψλ.  

 

23.3 Απηφκαηα εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηψλ NAF ζην NAVISION  

Σν αξρείν NAF εμάγεηαη απηφκαηα απφ ην AMS θαη εηζάγεηαη απηφκαηα ζην ζχζηεκα 

Navision. Σν ζχζηεκα απνζεθεχεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ αηηεηψλ.  

 

23.4 Δηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηψλ DAPF ζην NAVISION θαη επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ 

Σν αξρείν DAPF εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα Navision. Σν ζχζηεκα δηεμάγεη απηφκαηεο 

επαιεζεχζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

- ηη ν αηηεηήο ππάξρεη ζην κεηξψν ηνπ ζπζηήκαηνο 

- ηη δελ ππάξρνπλ θελά αλάκεζα ζηηο ζπλαιιαγέο 

- ηη δελ ππάξρνπλ δηπιέο ζπλαιιαγέο 

ηαλ νη επαιεζεχζεηο είλαη νξζέο, ηφηε ην Navision απηφκαηα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δθηππψλεηαη ην Payment Proof List - Simple κε θίιηξα ην L100 

– Paying Agency θαη Batch Number. ην ζεκείν ―Checked on‖ αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία, ζην ζεκείν ―Checked by‖ αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Τπεχζπλνπ ηεο 

Μνλάδαο Παξαιαβήο, ν νπνίνο ππνγξάθεη ζην ζεκείν ―Signature‖. Πξνσζείηαη ην 

Payment Proof List – Simple θαη νη θάθεινη κε ηα πεξηερφκελα ηνπο ζηνλ αξκφδην 

Λεηηνπξγφ ηνπ Πξψηνπ ηαδίνπ Έγθξηζεο Πιεξσκψλ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ νη επαιεζεχζεηο αλαθέξνπλ ιάζε, ηφηε ην Navision εκθαλίδεη ηα 

ιάζε ζηελ νζφλε. Σφηε απνζηέιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ην Import Error Report (είηε κε 

email είηε ελεκεξψλνπκε ηειεθσληθφο γηα ην ιάζνο), φπνπ θαη ηνπ δεηείηαη λα πξνβεί 

ζηηο αλάινγεο δηνξζψζεηο θαη λα ζηείιεη θαηλνχξγην αξρείν DAPF. 

 

Μαδί κε ην DAPF ε Μνλάδα Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ πξέπεη λα απνζηέιιεη ζηνλ 

ΚΟΑΠ ηελ πξσηφηππε αίηεζε, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο 
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θαηαιφγνπο ειέγρσλ γηα θάζε αίηεζε μερσξηζηά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε θαηάιιειν θάθειν. Ο πξσηφηππνο θάθεινο ζα θπιάγεηαη απφ ηνλ 

ΚΟΑΠ ζε αζθαιηζκέλν ρψξν ζηνλ νπνίν πξφζβαζε ζα έρνπλ κφλν 

εμνπζηνδνηεκέλνη ιεηηνπξγνί. Θα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ, απφ ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο.  

 

24. Γηαρείξηζε Αηηήκαηνο Πιεξσκήο απφ ηνλ ΚΟΑΠ 

 

24.1 Έιεγρνη 

Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δχν ππαιιήινπο ηνπ Σκήκαηνο Έγθξηζεο Πιεξσκψλ 

θαη είλαη νη εμήο (Παξάξηεκα ΥXIX): 

 

 Έιεγρνο Καηαιφγσλ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ 

 Έιεγρνο Καηαιφγσλ Δπηηνπίνπ Διέγρνπ  

 Έιεγρνο ζσζηήο θαηαρψξεζεο ησλ πεδίσλ F 

 Έιεγρνο ησλ αλσηάησλ νξίσλ ελίζρπζεο  

 Έιεγρνο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ελίζρπζεο γηα λα επηβεβαησζεί ε ζσζηή 

ρξέσζε ηνπ Σακείνπ ΔΓΣAA πνπ είλαη ην 53% ηνπ ζπλφινπ ηεο ελίζρπζεο.  

 

Οη πην πάλσ αλαθεξφκελνη έιεγρνη γίλνληαη απφ ηνλ πξψην ππάιιειν (ADT). Ο 

δεχηεξνο ππάιιεινο (ADO) επαιεζεχεη ηνπο πην πάλσ ειέγρνπο. 

 

24.2 Δπηπξφζζεηνη Έιεγρνη απφ ΚΟΑΠ 

 Σν Σκήκα Έγθξηζεο Πιεξσκψλ δχλαηαη λα δηελεξγεί επηπξφζζεηνπο ειέγρνπο 

εάλ θαη εθφζνλ θξίλεη φηη απηνί απαηηνχληαη θαη εηδηθφηεξα πξηλ ηελ θαηαβνιή 

εμαηξεηηθά κεγάισλ πνζψλ ζε έλα δηθαηνχρν. 

 Σν Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δχλαηαη λα δηελεξγεί επίζεο δεηγκαηνιεπηηθφ 

έιεγρν κε βάζε αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο, κε βάζε ην Κνηλνηηθφ Κεθηεκέλν. 

 

24.3 Γηαβίβαζε ζην Σκήκα Δθηέιεζεο Πιεξσκψλ ηνπ ΚΟΑΠ 

Σν Σκήκα Έγθξηζεο Πιεξσκψλ ηνπ ΚΟΑΠ, αθνχ βεβαησζεί φηη έρεη γίλεη φιε ε 

απαηηνχκελε εξγαζία ππνγξάθεη ηελ εμνπζηνδφηεζε πιεξσκήο θαη ηε δηαβηβάδεη ζην 

Σκήκα Δθηέιεζεο Πιεξσκψλ ηνπ ΚΟΑΠ.  ε πεξίπησζε απφξξηςεο νπνηνπδήπνηε 

αηηήκαηνο, ν ΚΟΑΠ ελεκεξψλεη ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχ γηα ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο. 
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24.4 Λνγηζηηθφο Έιεγρνο 

Θα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ν ΚΟΑΠ θαη ζα εκβάδεηαη (πηζηψλεηαη) 

ην πνζφ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ.  

 

25. Μεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί 

ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

λνκηθή βάζε ηνπ Καζεζηψηνο, πξνλννχληαη κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί γηα 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ζηελ αηηνχκελε θαη κεηξνχκελε απφ ηελ 

Αξκφδηα Αξρή πνζφηεηα, ηελ κε εθηέιεζε ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αηηεηή πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Καζεζηψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δφινπ εθ 

κέξνπο ηνπ αηηεηή. 

 
25.1 Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ (ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθ ησλ πζηέξσλ 

έιεγρνπο) 

Οη δηάθνξεο κεηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ δηνηθεηηθνχο, επηηφπηνπο ή θαη εθ ησλ 

πζηέξσλ ειέγρνπο θαη επηβάιινληαη αλά δξάζε, επεμεγνχληαη αλαιπηηθά ζην έληππν 

αλάιπζεο πνζνχ δξάζεσλ πνπ ηππψλεηαη απφ ην κεραλνγξαθηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Καζεζηψηνο θαη ηνπνζεηείηαη ζε θάζε θάθειν αίηεζεο.  

 
25.2 Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ φηαλ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

αηηνχκελνπ θαη ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο 

Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πιεξσκήο εμεηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη ηα πνζά ηα νπνία 

είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε. Καζνξίδνληαη ηα εμήο: 

α) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν κε βάζε κφλνλ ηελ 

αίηεζε πιεξσκήο (πνζφ αηηήκαηνο πιεξσκήο). 

β) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν αθνχ εμεηαζηεί ε 

επηιεμηκφηεηα ηεο αίηεζεο πιεξσκήο (επηιέμηκν πνζφ πνπ ζα ιεθζεί ππφςε 

γηα ηελ ρνξεγία).  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ α) ππεξβαίλεη ην 

πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ β) θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 10 %, 

εθαξκφδεηαη κείσζε ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ β). Σν πνζφ ηεο 
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κείσζεο ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ αιιά δελ ππεξβαίλεη 

ηελ πιήξε αλάθηεζε ηεο ζηήξημεο. 

 

Σν πνζνζηφ ηεο απφθιηζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
 

                             

              
     

Χζηφζν, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο εάλ ν δηθαηνχρνο είλαη ζε ζέζε λα θαηαδείμεη ζε 

βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ φηη δελ επζχλεηαη γηα ηελ έληαμε ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ ή εάλ 

ε Μνλάδα Δθαξκνγήο/ ν ΚΟΑΠ θξίλεη κε άιιν ηξφπν πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί φηη ν ελ 

ιφγσ δηθαηνχρνο δελ ππέρεη επζχλε. 

Σέηνηεο δηαθνξέο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξέο ζηα πνζά πνπ ππάξρνπλ ζηα 

ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη θαη ζηηο εγθξηζείζεο δαπάλεο. Γηαθνξέο κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ επίζεο απφ ηε κέηξεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ εηδηθά γηα αλεγέξζεηο 

δηαθφξσλ ππνζηαηηθψλ, ηζνπεδψζεηο θαη γεληθφηεξα ρσξνηαμηθέο δξάζεηο. Ζ έγθξηζε 

γηα ηέηνηεο δξάζεηο γίλεηαη κε βάζε ησλ ηεηξαγσληθψλ, ηξερφλησλ ή θπβηθψλ κέηξσλ 

(αλαιφγσο ηεο δξάζεσο) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ επηηφπηνπ 

ειέγρνπ δηαθέξεη απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε θαη ην αίηεκα ηεο πιεξσκήο, ηφηε 

γίλνληαη αλαινγηθέο κεηψζεηο ζην πνζφ ρνξεγίαο, πνπ έρεη θαη ζαλ απνηέιεζκα θαη 

ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεγαιχηεξε ηνπ 

10%, φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ.  

25.3 Πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αίηεζε / 

ζπκκεηνρή ζην Μέηξν 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ππνρξέσζε πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ αίηεζε / ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα 

επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο επηδφηεζεο πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε 

πξνζαπμεκέλν, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο. 

Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε εθ πξνζέζεσο, ε ππφ 

εμέηαζε πξάμε απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηα ηπρφλ πνζά πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί αλαθηψληαη πξνζαπμεκέλα, θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο. 

Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ηε ιήςε ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ηδίνπ 

Καζεζηψηνο γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο θαη ην επφκελν.  
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ε ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο, φπσο π.ρ. δφινο, παξαπνίεζε θξαηηθψλ εγγξάθσλ, ν 

ΚΟΑΠ ζα πξνρσξά θαη ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ αηηεηψλ κε θαηαγγειία ζηελ 

Αζηπλνκία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ηε καθξνρξφληα 

ηνπ ππνρξέσζε / δέζκεπζε γηα δηαηήξεζε ησλ επηδνηεκέλσλ δξάζεσλ κέζσ ηνπ 

Καζεζηψηνο, γηα 5 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ζα ηνπ γίλεη 

απφ ηνλ ΚΟΑΠ, ηφηε ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα επηζηξέςεη ην πνζφ πνπ αλαινγεί 

ζην κέξνο ησλ δξάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ηεξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξφλνηα, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ησλ πνηλψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, πξνζαπμεκέλν, 

θαηά πεξίπησζε θαηά ηνπο ηφθνπο.   

25.4 Πεξηπηψζεηο κε επηβνιήο πνηλψλ 

Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία: 

 ζάλαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ 

 καθξνρξφληα αληθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο εξγαζία 

 ζνβαξή θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή δεκηά ζηελ 

εθκεηάιιεπζε 

 απαιινηξίσζε ηνπ ζπλφινπ ή ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

εθφζνλ δελ ήηαλ πξνβιέςηκε θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο· 

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε πξνθαλή ζθάικαηα 

 φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε ζθάικα ηεο αξκφδηαο αξρήο ή άιιεο 

αξρήο θαη εθφζνλ ην ζθάικα δελ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί εχινγα απφ ην 

πξφζσπν ην νπνίν αθνξά ε δηνηθεηηθή θχξσζε 

 φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν κπνξεί λα πείζεη ηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ 

επζχλεηαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ή εάλ ε αξκφδηα αξρή 

πεηζζεί άιισο φηη δελ επζχλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 

 

Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πξέπεη 

λα ππνβάιινληαη γξαπηψο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε 

εληφο 10  εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ κπνξεί ν δηθαηνχρνο ή ν 

πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο ηνπ (Παξάξηεκα XXX) λα πξάμεη αλαιφγσο.  
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26. Κνηλνπνίεζε Παξαηππηψλ  

ιεο νη πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ πνπ ζα εληνπίδνληαη, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά 

ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη πξνο ην 

Σκήκα ΚΟΑ & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε βάζε ηελ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο 

παξαηππηψλ πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη 

εγθξίζεθε απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ ΚΟΑΠ. Σν Σκήκα ΚΟΑ & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε 

ηελ ζεηξά ηνπ θνηλνπνηεί ηηο δηαπηζησζείζεο παξαηππίεο ζηελ Τπεξεζία 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο. 

O ΚΟΑΠ θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο παξαηππίεο εθ κέξνπο ησλ αηηεηψλ πνπ 

δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1848/2006 ηεο Δπηηξνπήο, 

ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο θαη ηελ αλάθηεζε ησλ 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλήο 

γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

απηφ. Ζ έλλνηα ηεο "παξαηππίαο" είλαη εθείλε πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 2988/95, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαηππία 

ζπληζηά θάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ πνπ πξνθχπηεη απφ πξάμε ή 

παξάιεςε ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε πξαγκαηηθφ ή ελδερφκελν απνηέιεζκα λα 

δεκησζεί ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ είηε κε ηε κείσζε ή καηαίσζε εζφδσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο πνπ εηζπξάηηνληαη απεπζείαο γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο ΔΔ, είηε κε αδηθαηνιφγεηε δαπάλε γηα ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Γηα θάζε παξαηππία, ν ΚΟΑΠ παξέρεη πξνο ηελ Δπηηξνπή (Δπξσπατθή Τπεξεζία 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)) ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

ηνπ Καλνληζκνχ (EK) αξηζ.1848/2006. Μεηαμχ φισλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν Καλνληζκφ, θνηλνπνηνχληαη επίζεο πξνο 

ηελ Δπηηξνπή ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηηεηψλ. Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αηηεηψλ δχλαηαη επίζεο λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ OLAF 

ζχκθσλα θαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22εο Ηνπλίνπ 

1995 ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ έλαληη νξηζκέλσλ δηθαηνχρσλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΓΣΔ. Ζ OLAF κε ηε ζεηξά ηεο δχλαηαη 

λα θνηλνπνηήζεη ηα δεδνκέλα απηά ζηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 θαη ην άξζξν 7 ησλ θαλφλσλ 

εθαξκνγήο ηνπ. 
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27. Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

Οη αηηεηέο ελεκεξψλνληαη φηη ζηνλ ΚΟΑΠ ηεξείηαη αξρείν Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ ηνπ 2001. Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ 

απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ ζθνπψλ πνπ 

ππεξεηεί.  

 

θνπνί ηνπ ΚΟΑΠ είλαη: 

(α) ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Σακείνπ Πιεξσκψλ,  

(β) ε πξφιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α),  

(γ) ε αλάθηεζε πνζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζεκείν (α), νη νπνίεο απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο.  

Σελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ έρεη ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ 

Πιεξσκψλ, Μηραήι Κνπηζφθηα 20 (γσλία Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι Κνπηζφθηα) 2000 

Λεπθσζία, ηει.: 000357-22557777, Φαμ: 00357-22557755. 

Απνδέθηεο ηνπ αξρείνπ ή κέξνπο απηνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ πεξηέρεη, είλαη: Αλάδνρνη ηνπ ΚΟΑΠ, Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, ξγαλν 

Πηζηνπνίεζεο ΚΟΑΠ, Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), 

ξγαλα θαη Δπηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη άιινη 

Γεκφζηνη Οξγαληζκνί, Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

28. Γεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηηεηψλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) 

ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 111 θαη 112 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ν ΚΟΑΠ ππνρξενχηαη λα 

δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ 

θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) 

θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σα ζηνηρεία ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: Σν νλνκαηεπψλπκν (γηα 

θπζηθά πξφζσπα), ηελ πιήξε εηαηξηθή επσλπκία (γηα λνκηθά πξφζσπα), ηελ 

επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή ηνπο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα), ηνλ 

δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ηα αληίζηνηρα πνζά 
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ησλ εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ 

έηνο θαη ηε θχζε θαη πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιφγσ Δλσζηαθνί Καλνληζκνί. Σα 

δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Έλσζεο. 

 

29. Δλζηάζεηο 

Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο απνξξίπηνληαη ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο ή πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαιφγνπο γηα έληαμε ηνπο ζην Καζεζηψο ιφγσ 

ρακειήο βαζκνινγίαο ή πνπ κέξνο ησλ επελδχζεσλ ηνπο έρεη απνξξηθζεί γηαηί 

ζεσξήζεθε κε επηιέμηκν, έρνπλ ην δηθαίσκα φπσο κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο ελεκεξσηηθήο 

επηζηνιήο ηνπ ΚΟΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο, λα ππνβάινπλ γξαπηή έλζηαζε 

πνπ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν.  

 

ηελ επηζηνιή ζα πξέπεη λα δεηείηαη επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, 

παξαζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχεηαη φηη δελ έπξεπε λα 

απνξξηθζεί ή  δελ βαζκνινγήζεθε ζσζηά. 

 

Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή (Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ) πνπ ζα 

απαξηίδεηαη απφ Λεηηνπξγνχο ηνπ ΤΔΔΒΣ θαη έλα εθπξφζσπν ηνπ ΚΟΑΠ θαη ε νπνία 

ζα νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε πξφηαζε έηπρε ίζεο θαη 

δίθαηεο κεηαρείξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο θαη ηελ 

Τπεξεζία. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ απνξξίςεηο ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ 

ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ εμεηάδεη ην πεξηερφκελν ηνπ 

θαθέινπ ηεο αίηεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ππήξμε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή 

ιάζνο θαη απνθαζίδεη εάλ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε έλζηαζε ηνπο.  
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ηηο πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ αηηήζεηο νη νπνίεο πιεξνχζαλ ηηο ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη απνξξίθζεθαλ είηε ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο ή γηα άιιν ιφγν, ε 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ εμεηάδεη ηνπο ιφγνπο ηεο θάζε έλζηαζεο ζε ζρέζε κφλν κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ  ηεο αίηεζεο θαη δελ απνδέρεηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ.  

 

Ζ ππνβνιή δηεπθξηλήζεσλ ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα πεξαηηέξσ 

ηεθκεξίσζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή.   

 

Δλζηάζεηο πνπ  ηπρφλ λα ππνβιεζνχλ εθ παξαδξνκήο ζηα Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ, ζα 

δηαβηβάδνληαη θαη απηέο ζην Τπνπξγείν γηα εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. 

 

Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, δηαηεξεί πιήξε 

απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ελεξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνθήξπμε θαη πινπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο. 

 

Αηηεηέο πνπ δηαθσλνχλ κε ηηο δξάζεηο θαη πνζφηεηεο πνπ εγθξίζεθαλ θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπκθσλία δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ έλζηαζε ζην ΤΔΔΒΣ ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε αίηεζε ηνπο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο XXXI.    

 

30. Δξκελείεο – Θεζκνί – Σξνπνπνηήζεηο  

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο,  Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, κεηά απφ εηζήγεζε 

ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, εξκελεχεη, ζπκπιεξψλεη θαη ηξνπνπνηεί φπνπ 

παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα, ηνπο φξνπο θαη πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο θαη εηζάγεη 

ζεζκνχο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπίηξνπν ηνπ 

Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαη ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, γηα ηα ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 
Μάξηηνο 2016 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  
Παξάξηεκα Ι ηεο Σπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

 

Πξνβιεπόκελνο ζην άξζξν 32 ηεο 
ζπλζήθεο (1)  

Kιάζε ηεο  
νλνκαηνινγίαο ησλ Βξπμειιώλ  

(2)  
Πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ  

Κεθάιαην 1  Εώα δώληα  
Κεθάιαην 2  Κξέαηα θαη βξώζηκα παξαπξντόληα 

ζθαγίσλ  
Κεθάιαην 3  Ιρζείο, καιαθόζηξαθα θαη καιάθηα  
Κεθάιαην 4  Γάια θαη πξντόληα γαιαθηνθνκίαο. Ωά 

πηελώλ. Μέιη θπζηθόλ  
Κεθάιαην 5  
05.04  Έληεξα, θύζηεηο θαη ζηόκαρνη δώσλ, 

νιόθιεξα ή εηο ηεκάρηα, πιελ ησλ εμ 
ηρζύσλ ηνηνύησλ  

05.15  Πξντόληα δσηθήο πξνειεύζεσο, κε 
αιιαρνύ θαηνλνκαδόκελα ή 
πεξηιακβαλόκελα. Με δώληα δώα ησλ 
θεθαιαίσλ 1 θαη 3, αθαηάιιεια δηά ηελ 
αλζξώπηλε θαηαλάισζε  

Κεθάιαην 6  Φπηά δώληα θαη πξντόληα αλζνθνκίαο  
Κεθάιαην 7  Λαραληθά, θπηά, ξίδαη θαη θόλδπινη, άπαληα 

εδώδηκα  
Κεθάιαην 8  Καξπνί θαη νπώξαη εδώδηκνη. Φινηνί 

εζπεξηδνεηδώλ θαη πεπόλσλ  
Κεθάιαην 9  Καθέο, ηέηνλ θαη αξηύκαηα (κπαραξηθά), 

εμαηξέζεη ηνπ καηέ (θιάζηο 09.03)  
Κεθάιαην 10  Γεκεηξηαθά  
Κεθάιαην 11  Πξντόληα αιεπξνπνηίαο, βύλε, άκπια, 

γινπηέλε, ηλνπιίλε  
Κεθάιαην 12  Σπέξκαηα θαη θαξπνί ειαηώδεηο. Σπέξκαηα, 

ζπόξνη ζπνξάο θαη δηάθνξνη θαξπνί. 
Βηνκεραληθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά. 
Άρπξα θαη ρνξηνλνκαί.  

Κεθάιαην 13  
ex 13.03  Πεθηίλε  
Κεθάιαην 15  
15.01  Λίπνο ρνίξεηνλ ππό ηελ νλνκαζίαλ 

“saindoux” θαη ινηπά ρνίξεηα ιίπε, 
ιακβαλόκελα δηά πηέζεσο ή ηήμεσο. Λίπε 
πνπιεξηθώλ ιακβαλόκελα δηά πηέζεσο ή 
ηήμεσο  
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15.02  Λίπε βννεηδώλ, πξνβαηνεηδώλ θαη 
αηγνεηδώλ, αθαηέξγαζηα ή ηεηεγκέλα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιηπώλ ησλ 
ιεγνκέλσλ πξώηεο εθζιίςεσο  

15.03  Σηεαηίλε, ειαηνζηεαηίλε, έιαηνλ ηνπ ππό 
ηελ νλνκαζία “saindoux” ρνηξείνπ ιίπνπο 
θαη ειαηνκαξγαξίλε, άλεπ πξνζζήθεο 
γαιαθηνκαηνπνηώλ νπζηώλ, άλεπ 
αλακείμεσο ή παξαζθεπήο ηηλόο  

15.04  Λίπε θαη έιαηα ηρζύσλ θαη ζαιαζζίσλ 
ζειαζηηθώλ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα  

15.07  Έιαηα θπζηθά κόληκα, ξεπζηά ή αινηθώδε, 
αθαζάξηζηα θεθαζαξκέλα ή εμεπγεληζκέλα  

15.12  Έιαηα θαη ιίπε δσηθά ή θπηηθά 
πδξνγνλσκέλα, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, 
αιι’ νπρί πεξαηηέξσ επεμεηξγαζκέλα  

15.13  Μαξκαξίλε, απνκίκεζηο ρνηξείνπ ιίπνπο 
(simili saindoux) θαη έηεξα βξώζηκα ιίπε 
παξαζθεπαζκέλα  

15.17  Υπνιείκκαηα πξνθύπηνληα εθ ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ ή ησλ 
δσηθώλ ή θπηηθώλ θεξώλ  

Κεθάιαην 16  Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ, ηρζύσλ, 
καιαθνζηξάθσλ θαη καιαθίσλ  

Κεθάιαην 17  
17.01  Σάθραξηο ηεύηισλ θαη ζαθραξνθαιάκνπ, εηο 

ζηεξεάλ θαηάζηαζηλ  
17.02  Έηεξα, ζάθραξα, ζηξόπηα. Υπνθαηάζηαηα 

ηνπ κέιηηνο, έζησ θαη κεκεηγκέλα κεηά 
θπζηθνύ κέιηηνο. Σάθραξα θαη κειάζζαη 
θεθαπκέλαη.  

17.03  Μειάζζαη, έζησ θαη απνρξσκαηηζκέλαη  
17.05(*)  Σάθραξα, ζηξόπηα θαη κειάζζαη, άπαληα 

αξσκαηηζκέλα ή ηερληθώο θερξσζκέλα 
(πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηα βαλίιιεο ή 
βαληιιίλεο αξσκαηηζκέλεο ζαθράξεσο) 
εμαηξνπκέλσλ ησλ ρπκώλ νπσξώλ κεηά 
πξνζζήθεο ζαθράξεσο εηο πάζαλ 
αλαινγίαλ  

Κεθάιαην 18  
18.01  Καθάνλ εηο βαιάλνπο θαη ζξαύζκαηα 

βαιάλσλ, αθαηέξγαζηα ή πεθξπγκέλα  
18.02  Κειύθε, θινηνί, κεκβξάλαη θαη απνξξίκκαηα 

θαθάνπ  
Κεθάιαην 20  Παξαζθεπάζκαηα νζπξίσλ, ιαραληθώλ, 

νπσξώλ θαη εηέξσλ θπηώλ ή κεξώλ θπηώλ  
Κεθάιαην 22  
22.04  Γιεύθνο ζηαθπιώλ, κεξηθώο δπκσζέλ, έζησ 

θαη αλ ε δύκσζηο αλεζηάιε θαζ’ νηνλδήπνηε 
έηεξνλ ηξόπνλ, εμαηξέζεη ηεο δηά 
πξνζζήθεο νηλνπλεύκαηνο  
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22.05  Οίλνη εθ λσπώλ ζηαθπιώλ. Γιεύθνο εθ 
λσπώλ ζηαθπιώλ, νύηηλνο ε δύκσζηο 
αλεζηάιε ηε πξνζζήθε νηλνπλεύκαηνο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζηειηώλ)  

22.07  Μειίηεο, απίηεο, πδξόκειη θαη έηεξα πνηά 
πξνεξρόκελα εθ δπκώζεσο  

ex 22.08(*)  
ex 22.09(*)  

Αηζπιηθή αιθνόιε, κεηνπζησκέλε ή κε, 
νηνπδήπνηε αιθννινκεηξηθνύ ηίηινπ, 
ιακβαλόκελε από γεσξγηθά πξντόληα 
πεξηιακβαλόκελα ζην παξάξηεκα Ι ηεο 
ζπλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
απνζηαγκάησλ, εδύπνησλ θαη εηέξσλ 
νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ζπλζέησλ 
αιθννινύρσλ παξαζθεπαζκάησλ 
(θαινπκέλσλ ζπκπεππθλσκέλσλ 
εθρπιηζκάησλ) δηα ηελ Παξαζθεπή πνηώλ  

ex 22.10(*)  Όμνο εδώδηκνλ θαη ππνθαηάζηαηα απηνύ 
εδώδηκα  

Κεθάιαην 23  Υπνιείκκαηα θαη απνξξίκκαηα ησλ 
βηνκεραληώλ εηδώλ δηαηξνθήο. Τξνθαί 
παξεζθεπαζκέλαη δηα δώα  

Κεθάιαην 24  
24.01  Καπλόο αθαηέξγαζηνο ή κε 

βηνκεραλνπνηεκέλνο. Απνξξίκκαηα θαπλνύ  
Κεθάιαην 45  
45.01  Φειιόο, θπζηθόο αθαηέξγαζηνο θαη 

απνξξίκκαηα θειινύ. Φειιόο εηο 
ζξαύζκαηα, θόθθνπο ή θόληλ  

Κεθάιαην 54  
54.01  Λίλνλ, αθαηέξγαζηνλ, κνπζθεπκέλνλ, 

απνθινησκέλνλ, θηεληζκέλνλ ή άιισο πσο 
θαηεηξγαζκέλνλ, κε όκσο 
λεκαηνπνηεκέλνλ: Σηππία θαη απνξξίκκαηα 
(πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθ ηεο μάλζεσο 
λεκάησλ, πθαζκάησλ ή ξαθώλ 
πξνεξρνκέλνπ ιίλνπ)  

Κεθάιαην 57  
57.01  Κάλλαβηο (Cannabis, sativa) αθαηέξγαζηνο, 

κνπζθεπκέλε, απνθινησκέλε, θηεληζκέλε ή 
άιισο θαηεηξγαζκέλε, αιιά κε 
λεκαηνπνηεκέλε. Σηππία θαη απνξξίκκαηα 
θαλλάβεσο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πξνεξρνκέλσλ εθ ηεο μάλζεσο λεκάησλ, 
πθαζκάησλ ή ξαθώλ)  

(*) Κιάζε πνπ πξνζηέζεθε από ην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνύ αξηζ. 7α ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηαο, ηεο 18
εο 

Γεθεκβξίνπ 1959 (ΔΔ 7 ηεο 30.1.1961, ζ. 
71/61)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 

ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 

Πην θάησ πεξηγξάθνληαη ηα κε επηιέμηκα πξντφληα/δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο 4.2 «Μεηαπνίεζε, Δκπνξία θαη/ή Αλάπηπμε 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» 

 

 

1. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

2. Οίλνο* 

3. Ξχδη θαη ππνθαηάζηαηα μπδηνχ* 

 

*Οη θαηεγνξίεο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Παξάξηεκα  VII, Μέξνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1308/2013 (νίλνη, θνπκαληαξία, 

μχδη θιπ) δελ θαιχπηνληαη απφ ην Καζεζηψο 4.2. Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο 

βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ. Σα πξντφληα απηά 

θαιχπηνληαη απφ ην Μέηξν ΔΠΑ 3α πνπ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζηνλ νηλνπνηεηηθφ 

ηνκέα. 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
 

ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΜΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 06.05.2003 ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ 2003/361/ΔΚ 

 

ΣΙΣΛΟ I  

ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΧΝ, ΜΗΚΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔΑΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

Άξζξν 1 

Δπηρείξεζε 

Δπηρείξεζε ζεσξείηαη θάζε µνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνµηθή ηεο µνξθή, πνπ 

αζθεί νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα, σο ηέηνηεο λννχληαη ηδίσο νη µνλάδεο πνπ αζθνχλ 

βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, αηνµηθά ή νηθνγελεηαθά, πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή 

ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά µηα νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Άξζξν 2 

Αξηζµφο απαζρνινχµελσλ θαη νηθνλνµηθά φξηα πξνζδηνξίδνληα ηηο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ 

1. Ζ θαηεγνξία ησλ πνιχ µηθξψλ, µηθξψλ θαη µεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 

απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνµέλνπο 

θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνµµχξηα επξψ ή 

ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνµµχξηα επξψ. 

 

2. ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, σο µηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία 

απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνµµχξηα 

επξψ. 

 

3. ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, σο πνιχ µηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε 

νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ δέθα εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 

εθαηνµµχξηα επξψ. 
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Άξζξν 3 

 

Σχπνη επηρεηξήζεσλ πνπ ιαµβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ αξηζµνχ 

απαζρνινχµελσλ θαη ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πνζψλ 

 

1. «Αλεμάξηεηε επηρείξεζε» είλαη θάζε επηρείξεζε πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζπλεξγαδφµελε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ή σο ζπλδεδεµέλε 

επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3. 

 

2. «πλεξγαδφµελεο επηρεηξήζεηο» είλαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλδεδεµέλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη µεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ππάξρεη ε αθφινπζε ζρέζε: µηα επηρείξεζε (αλάληε επηρείξεζε) θαηέρεη, ε 

ίδηα ή απφ θνηλνχ µε µία ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξαγξάθνπ 3, ην 25% ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ 

µηαο άιιεο επηρείξεζεο (θαηάληε επηρείξεζε). 

 

Χζηφζν, µηα επηρείξεζε µπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αλεμάξηεηε, µε έρνπζα δειαδή 

ζπλεξγαδφµελεο επηρεηξήζεηο, αθφµε θαη εάλ ην φξην ηνπ 25 % θαιχπηεηαη ή 

ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ είλαη, µεµνλσµέλα ή απφ θνηλνχ, 

ζπλδεδεµέλνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 µε ηελ νηθεία επηρείξεζε: 

α) δεµφζηεο εηαηξείεο ζπµµεηνρψλ, εηαηξείεο επηρεηξεµαηηθνχ θεθαιαίνπ, θπζηθά 

πξφζσπα ή νµάδεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ζπζηεµαηηθά δξαζηεξηφηεηεο 

ζε επελδχζεηο επηρεηξεµαηηθνχ θηλδχλνπ («business angels») θαη επελδχνπλ ίδηα 

θεθάιαηα ζε µε εηζεγµέλεο ζην ρξεµαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο 

επέλδπζεο ζε µηα ίδηα επηρείξεζε δελ ππεξβαίλεη 1 250 000 επξψ· 

β) παλεπηζηήµηα ή εξεπλεηηθά θέληξα µε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ· 

γ) ζεζµηθνί επελδπηέο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ηαµείσλ πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο· 

δ) απηφλνµεο ηνπηθέο αξρέο µε εηήζην πξνυπνινγηζµφ µηθξφηεξν απφ 10 

εθαηνµµχξηα επξψ θαη ιηγφηεξν απφ 5 000 θαηνίθνπο. 

 

3. «πλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο» είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ µεηαμχ ηνπο 

µηα απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 
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α) µηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ ησλ µεηφρσλ ή 

ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο· 

β) µηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσµα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ µειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο· 

γ) µηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσµα λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε 

επηρείξεζε βάζεη ζχµβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη µε απηήλ ή δπλάµεη ξήηξαο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο· 

δ) µηα επηρείξεζε πνπ είλαη µέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη µφλε ηεο, 

βάζεη ζπµθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη µε άιινπο µεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ 

επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ ησλ µεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ 

απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σεθµαίξεηαη φηη δελ ππάξρεη θπξίαξρε επηξξνή, εθφζνλ νη επελδπηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην δελ ππεηζέξρνληαη άµεζα ή έµµεζα 

ζηε δηαρείξηζε ηεο εμεηαδφµελεο επηρείξεζεο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησµάησλ 

πνπ θαηέρνπλ µε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο µεηφρσλ ή εηαίξσλ. 

 

πλδεδεµέλεο ζεσξνχληαη επίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ µηα απφ ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην µέζσ µηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ 

ή µε ηνπο επελδπηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ µηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο µέζσ ελφο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή νµάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη 

επίζεο ζπλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην ζχλνιν ή ηµήµα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ίδηα αγνξά ή ζε φµνξεο αγνξέο. 

 

Χο φµνξε αγνξά ζεσξείηαη ε αγνξά ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ βξίζθεηαη 

αµέζσο αλάληε ή θαηάληε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. 

 

4. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην, µηα 

επηρείξεζε δελ µπνξεί λα ζεσξεζεί ΜΜΔ, εάλ ην 25 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ 

ηεο ή ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ ηεο ειέγρεηαη, άµεζα ή έµµεζα, απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δεµφζηνπο νξγαληζµνχο ή δεµφζηνπο θνξείο, µεµνλσµέλα ή απφ 

θνηλνχ. 
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5. Μηα επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη δειψζεηο ζρεηηθά µε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο 

αλεμάξηεηεο, ζπλεξγαδφµελεο ή ζπλδεδεµέλεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζρεηηθά µε ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα αξηζµεηηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2. Ζ δήισζε 

απηή µπνξεί λα ππνβιεζεί αθφµε θαη εάλ ε δηαζπνξά θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεη λα 

θαζνξηζηεί πνηνο ην θαηέρεη εθφζνλ ε επηρείξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη µπνξεί 

εχινγα λα ππνζέζεη φηη δελ αλήθεη, θαηά πνζνζηφ 25 % ή πεξηζζφηεξν, ζε µηα 

επηρείξεζε ή, απφ θνηλνχ, ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεµέλεο 

µεηαμχ ηνπο ή µέζσ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή νµάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Οη 

δειψζεηο απηέο πξαγµαηνπνηνχληαη µε ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ θαη 

εμαθξηβψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εζληθέο ή θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο 

ξπζµίζεηο. 

 

Άξζξν 4 

ηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ αξηζµνχ απαζρνινχµελσλ θαη ησλ 

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πνζψλ θαη πεξίνδνο αλαθνξάο 

 

1. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ αξηζµνχ 

απαζρνινχµελσλ θαη ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηειεπηαία θιεηζµέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Λαµβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εµεξνµελία θιεηζίµαηνο ησλ ινγαξηαζµψλ. Σν χςνο 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέµελεο αμίαο (ΦΠΑ) θαη 

ρσξίο άιινπο έµµεζνπο δαζµνχο. 

 

2. ηαλ, θαηά ηελ εµεξνµελία θιεηζίµαηνο ησλ ινγαξηαζµψλ θαη ζε εηήζηα βάζε, µηα 

επηρείξεζε βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηα φξηα ηα ζρεηηθά µε ηνλ αξηζµφ 

απαζρνινχµελσλ ή ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, ε 

θαηάζηαζε απηή έρεη σο απνηέιεζµα ηελ απφθηεζε ή ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηεο 

µεζαίαο, µηθξήο ή πνιχ µηθξήο επηρείξεζεο µφλνλ εάλ ην θαηλφµελν επαλαιεθζεί επί 

δχν δηαδνρηθά νηθνλνµηθά έηε. 

 

3. ηελ πεξίπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, νη ινγαξηαζµνί ησλ νπνίσλ δελ 

έρνπλ θιείζεη αθφµε, ηα ζηνηρεία πνπ ιαµβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 

απφ αμηφπηζηεο εθηηµήζεηο πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνµηθνχ 

έηνπο. 
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Άξζξν 5 

Ο αξηζµφο απαζρνινχµελσλ 

 

Ο αξηζµφο απαζρνινχµελσλ αηφµσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζµφ εηήζησλ µνλάδσλ 

εξγαζίαο (ΔΜΔ), δειαδή ζηνλ αξηζµφ εξγαδνµέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ 

εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζµφ απηήο επί νιφθιεξν ην 

ππφςε έηνο. 

 

Σα άηνµα πνπ δελ εξγάζηεθαλ νιφθιεξν ην έηνο, νη εξγαδφµελνη µεξηθήο 

απαζρφιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα, θαη νη εξγαδφµελνη ζε επνρηθή βάζε 

αληηζηνηρνχλ ζε θιάζµαηα ησλ ΔΜΔ. ηνλ αξηζµφ απαζρνινχµελσλ 

πεξηιαµβάλνληαη: 

α) νη µηζζσηνί· 

β) ηα άηνµα πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηήλ 

θαη εμνµνηνχληαη µε µηζζσηνχο µε βάζε ην εζληθφ δίθαην· 

γ) νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεµαηίεο· 

δ) νη εηαίξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζπνξίδνληαη νηθνλνµηθά πιενλεθηήµαηα απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

Οη µαζεηεπφµελνη ή νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε 

ζην πιαίζην ζχµβαζεο µαζεηείαο ή επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο δελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζµφ απαζρνινχµελσλ. Ζ δηάξθεηα ησλ αδεηψλ µεηξφηεηαο 

ή ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ ζπλππνινγίδεηαη. 

 

Άξζξν 6 

 

Καζνξηζµφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

 

1. ηελ πεξίπησζε αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο, ν θαζνξηζµφο ησλ ζηνηρείσλ, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ αξηζµνχ απαζρνινχµελσλ, πξαγµαηνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά µε βάζε ηνπο ινγαξηαζµνχο απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2. ηελ πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ή ζπλδέεηαη µε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

ν θαζνξηζµφο ησλ ζηνηρείσλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ αξηζµνχ απαζρνινχµελσλ, 

γίλεηαη µε βάζε ηνπο ινγαξηαζµνχο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ή - εθφζνλ 
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ππάξρνπλ - ηνπο ελνπνηεµέλνπο ινγαξηαζµνχο ηεο επηρείξεζεο, ή ηνπο 

ελνπνηεµέλνπο ινγαξηαζµνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηιαµβάλεηαη θαη ε εμεηαδφµελε 

επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. 

 

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνµέλσο ζπλεξγάδνληαη µε ηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία 

ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγία πξνο ην πνζνζηφ ζπµµεηνρήο ζην θεθάιαην ή ζηα 

δηθαηψµαηα ςήθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα δχν απηά πνζνζηά). ε πεξίπησζε 

δηαζηαπξσµέλεο ζπµµεηνρήο, ιαµβάλεηαη ππφςε ην πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ 

απηψλ. ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην πξνζηίζεηαη 

ην 100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνµέλσο ζπλδένληαη άµεζα ή 

έµµεζα µε ηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε θαη ηα νπνία δελ πεξηιαµβάλνληαη ήδε ζηνπο 

ινγαξηαζµνχο βάζεη ελνπνίεζεο. 

 

3. Γηα ηελ εθαξµνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη µε ηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζµνχο 

θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ελνπνηεµέλα εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηα νπνία πξνζηίζεηαη ην 

100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη µε ηηο ζπλεξγαδφµελεο απηέο 

επηρεηξήζεηο, εθηφο εάλ ηα ζηνηρεία ηνπο πεξηιαµβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο. 

 

Γηα ηελ εθαξµνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη 

µε ηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζµνχο θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεµέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. ηα ζηνηρεία απηά πξνζηίζεληαη θαη' 

αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνµέλσο ζπλεξγάδνληαη µε ηηο 

ζπλδεδεµέλεο απηέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε 

απηψλ, εάλ δελ πεξηιαµβάλνληαη ήδε ζηνπο ελνπνηεµέλνπο ινγαξηαζµνχο ζε 

αλαινγία ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλαµε µε ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 

δεχηεξν εδάθην. 

 

4. ηαλ ν αξηζµφο απαζρνινχµελσλ δεδνµέλεο επηρείξεζεο δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ελνπνηεµέλνπο ινγαξηαζµνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' αλαινγία ηα 

ζηνηρεία ηα ζρεηηθά µε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη µε ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, 

θαη πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά µε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη µαδί ηεο. 
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ΣΙΣΛΟ II 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 7 

ηαηηζηηθέο 

 

Ζ Δπηηξνπή ιαµβάλεη ηα απαξαίηεηα µέηξα πξνθεηµέλνπ λα παξνπζηάδεη ηηο 

ζηαηηζηηθέο πνπ θαηαξηίδεη ζχµθσλα µε ηηο παξαθάησ ηάμεηο επηρεηξήζεσλ: 

α) 0 έσο 1 απαζρνινχµελν άηνµν· 

β) 2 έσο 9 απαζρνινχµελα άηνµα· 

γ) 10 έσο 49 απαζρνινχµελα άηνµα· 

δ) 50 έσο 249 απαζρνινχµελα άηνµα. 

 

Άξζξν 8 

Παξαπνµπέο 

 

1. Κάζε θνηλνηηθή θαλνληζηηθή ξχζµηζε ή θάζε θνηλνηηθφ πξφγξαµµα πνπ ζα 

ηξνπνπνηείηαη ή ζα θαηαξηίδεηαη ζην µέιινλ θαη ζα αλαθέξεη ηνπο φξνπο «ΜΜΔ», 

«πνιχ µηθξή επηρείξεζε», «µηθξή επηρείξεζε» ή «µεζαία επηρείξεζε» ή 

νπνηνλδήπνηε άιινλ παξφµνην φξν, πξέπεη λα παξαπέµπεη ζηνλ νξηζµφ πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ζχζηαζε. 

 

2. Καηά ηε δηάξθεηα µηαο µεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ηα ηξέρνληα θνηλνηηθά πξνγξάµµαηα 

πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ηνλ νξηζµφ ΜΜΔ ηεο ζχζηαζεο 96/280/ΔΚ ζα εμαθνινπζήζνπλ 

λα παξάγνπλ ηα απνηειέζµαηά ηνπο θαη ηα επεξγεηήµαηα ππέξ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο ζεσξνχλην σο ΜΜΔ θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο. Γελ ζίγνληαη νη λνµηθέο 

δεζµεχζεηο πνπ αλέιαβε ε Δπηηξνπή βάζεη απηψλ ησλ πξνγξαµµάησλ. 

 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, µέζα ζηα 

πξνγξάµµαηα απηά, ηνπ νξηζµνχ ησλ ΜΜΔ µπνξεί λα γίλεη µφλνλ αλ πηνζεηεζεί ν 

νξηζµφο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ζχζηαζε ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 1. 
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Άξζξν 9 

Αλαζεψξεζε 

 

Με βάζε ηνλ απνινγηζµφ πνπ ζα πξαγµαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηηο 31 Μαξηίνπ 2006 

ζρεηηθά µε ηελ εθαξµνγή ηνπ νξηζµνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ζχζηαζε θαη 

ιαµβαλνµέλσλ ππφςε ελδερφµελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο έβδνµεο 

νδεγίαο 83/349/ΔΟΚ πεξί ηνπ νξηζµνχ ησλ ζπλδεδεµέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, ε Δπηηξνπή πξνζαξµφδεη ζην αλαγθαίν µέηξν ηνλ 

νξηζµφ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ζχζηαζε, θπξίσο δε ηα φξηα γηα ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ θαη ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζµνχ, ψζηε λα ζπλεθηηµεζνχλ ε ππάξρνπζα 

πείξα θαη νη µεηαβαιιφµελεο νηθνλνµηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κνηλφηεηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV 
 

Παξάξηεκα  VII, Μέξνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1308/2013 

Καηεγνξίεο ακπειννηληθψλ πξντφλησλ  

(1) Οίλνο  

«Οίλνο»: ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά κε πιήξε ή κεξηθή αιθννιηθή δχκσζε 

λσπψλ ζηαθπιηψλ, είηε απηά έρνπλ ππνζηεί έθζιηςε είηε φρη, ή γιεχθνπο ζηαθπιηψλ.  

Ο νίλνο έρεη:  

α) αλεμαξηήησο ηεο εθαξκνγήο ή κε ησλ επεμεξγαζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα VIII κέξνο Η ηκήκα Β, απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 8,5 % 

vol., ππφ ηνλ φξν φηη πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ζηαθχιηα πνπ έρνπλ ζπγθνκηζζεί 

ζηηο ακπεινπξγηθέο δψλεο Α θαη Β πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα I ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο, θαη ηνπιάρηζηνλ 9 % vol. γηα ηηο άιιεο ακπεινπξγηθέο δψλεο·  

β) θαηά παξέθθιηζε απφ ηνλ ηζρχνληα ειάρηζην απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν, εθφζνλ 

θέξεη πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε 

θαη αλεμαξηήησο ηεο εθαξκνγήο ή κε ησλ επεμεξγαζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα VIII κέξνο Η ηκήκα Β, απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 4,5 % 

vol.·  

γ) νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν φρη αλψηεξν απφ 15 % vol. Χζηφζν, θαηά παξέθθιηζε:  

— ην αλψηαην φξην ηνπ νιηθνχ αιθννιηθνχ ηίηινπ κπνξεί λα θζάλεη ην 20 % vol. γηα 

ηνπο νίλνπο πνπ παξάγνληαη ρσξίο εκπινπηηζκφ ζε νξηζκέλεο ακπεινπξγηθέο 

πεξηνρέο ηεο Έλσζεο νη νπνίεο ζα πξνζδηνξηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή κε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2·  

— ην αλψηαην φξην ηνπ νιηθνχ αιθννιηθνχ ηίηινπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15 % vol. 

γηα νίλνπο κε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη ρσξίο 

εκπινπηηζκφ·  

δ) κε ηελ επηθχιαμε παξεθθιίζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζεζπηζζνχλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή κε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2, 

νιηθή νμχηεηα, εθθξαδφκελε ζε ηξπγηθφ νμχ, ηνπιάρηζηνλ 3,5 γξακκάξηα αλά ιίηξν, 

ήηνη 46,6 ρηιηνζηντζνδχλακα αλά ιίηξν.  

«Ρεηζίλα»: ν νίλνο πνπ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεσγξαθηθή επηθξάηεηα ηεο 

Διιάδαο απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ επεμεξγαζκέλν κε ξεηίλε ραιεπίνπ πεχθεο. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ξεηίλεο ηεο ραιεπίνπ πεχθεο επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ 

παξαγσγή νίλνπ «Ρεηζίλα» ππφ ηνπο φξνπο ηεο ηζρχνπζαο ειιεληθήο λνκνζεζίαο.  
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Καηά παξέθθιηζε απφ ην ζηνηρείν β) ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ, ηα «Tokaji eszencia» θαη 

«Tokajská esencia» ζεσξνχληαη νίλνη.  

Χζηφζν, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «νίλνο», εάλ:  

α) ζπλνδεχεηαη απφ ην φλνκα θξνχηνπ, κε ηε κνξθή ζχλζεηεο νλνκαζίαο γηα ηελ 

εκπνξία πξντφλησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε δχκσζε θξνχησλ δηαθνξεηηθψλ απφ ηα 

ζηαθχιηα· ή  

β) απνηειεί κέξνο ζχλζεηεο νλνκαζίαο.  

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη νηαδήπνηε ζχγρπζε κε πξντφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

θαηεγνξίεο νίλσλ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

  

(2) Νεαξφο νίλνο πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε θαηάζηαζε δχκσζεο  

«Νεαξφο νίλνο πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε θαηάζηαζε δχκσζεο»: ην πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε 

αιθννιηθή δχκσζε δελ έρεη αθφκε πεξαησζεί θαη ν νπνίνο δελ έρεη αθφκε δηαρσξηζηεί απφ 

ηελ νηλνιάζπε ηνπ.  

 

(3) Οίλνο ιηθέξ  

«Οίλνο ιηθέξ»: είλαη ην πξντφλ:  

α) πνπ έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 15 % vol. θαη φρη αλψηεξν απφ 

22 % vol.·  

β) πνπ έρεη νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 17,5 % vol., εμαηξνπκέλσλ νξηζκέλσλ 

νίλσλ ιηθέξ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν πνπ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή κε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2·  

γ) πνπ παξάγεηαη απφ:  

— γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε·  

— νίλν·  

— ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ· ή  

— γιεχθνο ζηαθπιηψλ ή κείγκα απηνχ κε νίλν, πξνθεηκέλνπ γηα νξηζκέλνπο νίλνπο 

ιηθέξ κε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, νη νπνίνη ζα 

πξνζδηνξηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή κε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 75 παξάγξαθνο 2·  

δ) πνπ έρεη αξρηθφ θπζηθφ αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 12 % vol., εμαηξνπκέλσλ 

νξηζκέλσλ νίλσλ ιηθέξ κε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή 
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έλδεημε, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν πνπ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή κε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2·  

ε) ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί ηα αθφινπζα:  

i) κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ:  

— νπδέηεξε αιθνφιε νηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αιθνφιεο πνπ πξνέξρεηαη απφ απφζηαμε ζηαθίδσλ, κε απνθηεκέλν 

αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96 % vol.·  

— απφζηαγκα νίλνπ ή ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 

52 % vol. θαη φρη αλψηεξν απφ 86 % vol.·  

ii) θαζψο θαη, θαηά πεξίπησζε, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα 

πξντφληα:  

— ζπκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ·  

— ζπλδπαζκφο ελφο απφ ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν ε) ζεκείν 

i) κε γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν γ) πξψηε θαη ηέηαξηε 

πεξίπησζε·  

ζη) ζην νπνίν, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρείνπ ε), γηα νξηζκέλνπο 

νίλνπο ιηθέξ κε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν πνπ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή κε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2, έρνπλ πξνζηεζεί:  

i) νπνηνδήπνηε απφ ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην ζηνηρείν ε) ζεκείν i), 

κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ· ή  

ii) έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα πξντφληα:  

— αιθνφιε απφ νίλν ή απφ ζηαθίδεο κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν 

ηνπιάρηζηνλ 95 % vol. θαη φρη αλψηεξν απφ 96 % vol.·  

— απνζηάγκαηα νίλνπ ή ζηεκθχισλ ζηαθπιηψλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ 

ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52 % vol. θαη φρη αλψηεξν απφ 86 % vol.·  

— απνζηάγκαηα ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52 % 

vol. θαη θαηψηεξν απφ 94,5 % vol.· θαη 

iii) θαηά πεξίπησζε, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα πξντφληα:  

— γιεχθνο ζηαθπιηψλ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε·  

— ζπκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ παξάγεηαη κε απεπζείαο ζέξκαλζε 

θαη, εθηφο ηεο θαηεξγαζίαο απηήο, αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

ζπκππθλσκέλνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ·  

— ζπκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ·  
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— ζπλδπαζκφο ελφο απφ ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην ζηνηρείν ζη) 

ζεκείν ii) κε γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν γ) πξψηε θαη 

ηέηαξηε πεξίπησζε.  

 

(4) Αθξψδεο νίλνο  

«Αθξψδεο νίλνο»: ην πξντφλ:  

α) πνπ παξάγεηαη κε πξψηε ή δεχηεξε αιθννιηθή δχκσζε:  

— απφ λσπά ζηαθχιηα,  

— απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ, ή  

— απφ νίλν·  

β) πνπ, θαηά ηελ εθπσκάηηζε ηνπ δνρείνπ, εθιχεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

πξνεξρφκελν απνθιεηζηηθά απφ ηε δχκσζε·  

γ) πνπ, φηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20 ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππφ 

ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 3 bar, νθεηιφκελε ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα· θαη  

δ) γηα ην νπνίν ν νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο ησλ «cuvées» πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 8,5 % vol.  

 

(5) Αθξψδεο νίλνο πνηφηεηαο  

«Αθξψδεο νίλνο πνηφηεηαο»: ην πξντφλ:  

α) πνπ παξάγεηαη κε πξψηε ή δεχηεξε αιθννιηθή δχκσζε:  

— απφ λσπά ζηαθχιηα·  

— απφ λσπά ζηαθχιηα·  

— απφ νίλν·  

β) πνπ, θαηά ηελ εθπσκάηηζε ηνπ δνρείνπ, εθιχεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

πξνεξρφκελν απνθιεηζηηθά απφ ηε δχκσζε·  

γ) πνπ, φηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20 ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππφ 

ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 3,5 bar, νθεηιφκελε ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα· 

θαη  

δ) γηα ην νπνίν ν νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο ησλ «cuvées» πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 9 % vol.  

(6) Αθξψδεο νίλνο πνηφηεηαο αξσκαηηθνχ ηχπνπ  

«Αθξψδεο νίλνο πνηφηεηαο αξσκαηηθνχ ηχπνπ»: ν αθξψδεο νίλνο πνηφηεηαο:  

α) πνπ παξαζθεπάδεηαη κε απνθιεηζηηθή ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ηελ παξαζθεπή ηεο 

«cuvée», γιεχθνπο ζηαθπιηψλ ή γιεχθνπο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή 
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δχκσζε, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ, 

πεξηιακβαλφκελεο ζε θαηάινγν πνπ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή κε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2.  

Οη αθξψδεηο νίλνη πνηφηεηαο αξσκαηηθνχ ηχπνπ πνπ παξάγνληαη παξαδνζηαθά κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε νίλσλ θαηά ηελ παξαζθεπή ηεο «cuvée» πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή κε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2· 

β) πνπ, φηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20°C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππφ 

ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 3 bar, νθεηιφκελε ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα·  

γ) ηνπ νπνίνπ ν απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 % vol. θαη  

δ) ηνπ νπνίνπ ν νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 % vol.  

 

(7) Αεξηνχρνο αθξψδεο νίλνο  

«Αεξηνχρνο αθξψδεο νίλνο»: ην πξντφλ πνπ:  

α) παξάγεηαη απφ νίλν ρσξίο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή 

έλδεημε·  

β) θαηά ηελ εθπσκάηηζε ηνπ δνρείνπ, εθιχεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνεξρφκελν εμ 

νινθιήξνπ ή ελ κέξεη απφ πξνζζήθε απηνχ ηνπ αεξίνπ· θαη  

γ) φηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20 °C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππφ 

ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 3 bar, νθεηιφκελε ζην δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

 

(8) Ζκηαθξψδεο νίλνο  

«Ζκηαθξψδεο νίλνο»: ην πξντφλ πνπ:  

α) παξάγεηαη απφ νίλν, απφ λέν νίλν πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε ζηάδην δχκσζεο, απφ 

γιεχθνο ζηαθπιηψλ ή απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε ππφ 

ηνλ φξν φηη ηα ελ ιφγσ πξντφληα έρνπλ νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 9 % vol.·».  

β) έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 7 % vol.·  

γ) φηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20°C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππφ 

ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 1 bar θαη φρη αλψηεξε απφ 2,5 bar, ε νπνία νθείιεηαη ζην 

δηαιπκέλν ελδνγελέο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα· θαη  

δ) ζπζθεπάδεηαη ζε δνρεία ρσξεηηθφηεηαο έσο 60 ιίηξα.  

(9) Αεξηνχρνο εκηαθξψδεο νίλνο  

«Αεξηνχρνο εκηαθξψδεο νίλνο»: ην πξντφλ πνπ:  

α) παξάγεηαη απφ νίλν, απφ λέν νίλν πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε ζηάδην δχκσζεο, απφ 

γιεχθνο ζηαθπιηψλ ή απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε·  
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β) έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 7 % vol. θαη νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν 

ηνπιάρηζηνλ 9 % vol.·  

γ) φηαλ δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 20 °C ζε θιεηζηά δνρεία, βξίζθεηαη ππφ 

ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 1 bar θαη φρη αλψηεξε απφ 2,5 bar, ε νπνία νθείιεηαη ζην 

δηαιπκέλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη απφ 

πξνζζήθε θαη  

δ) ζπζθεπάδεηαη ζε δνρεία ρσξεηηθφηεηαο έσο 60 ιίηξα.  

 

(10) Γιεχθνο ζηαθπιηψλ  

«Γιεχθνο ζηαθπιηψλ»: ην πγξφ πξντφλ πνπ παξάγεηαη θπζηθψο ή κε θπζηθέο δηεξγαζίεο απφ 

λσπά ζηαθχιηα. Σν γιεχθνο ζηαθπιηψλ επηηξέπεηαη λα έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ην 1 % vol.  

 

(11) Γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε  

«Γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε»: ην πξντφλ ηεο δχκσζεο γιεχθνπο 

ζηαθπιηψλ, ην νπνίν έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν αλψηεξν απφ 1 % vol. θαη θαηψηεξν 

απφ ηα ηξία πέκπηα ηνπ νιηθνχ θαη’ φγθν αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ.  

 

(12) Γιεχθνο ζηαθπιηψλ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε  

«Γιεχθνο ζηαθπιηψλ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε»: ην πξντφλ ηεο 

κεξηθήο δχκσζεο γιεχθνπο απφ ιηαζηά ζηαθχιηα, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά 

ζάθραξα πξηλ απφ ηε δχκσζε είλαη ηνπιάρηζηνλ 272 γξακκάξηα αλά ιίηξν θαη ν θπζηθφο θαη 

απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο δελ είλαη θαηψηεξνο απφ 8 % vol. Δληνχηνηο, νξηζκέλνη νίλνη 

αληαπνθξηλφκελνη ζηηο απαηηήζεηο απηέο, νη νπνίνη ζα πξνζδηνξηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή κε 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 2, δελ ζεσξνχληαη 

γιεχθνο ζηαθπιηψλ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε. 

 

(13) πκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ  

«πκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ»: ην κε θαξακεισκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ πνπ 

παξάγεηαη κε κεξηθή αθπδάησζε γιεχθνπο ζηαθπιηψλ, κε νπνηαδήπνηε επηηξεπφκελε 

κέζνδν εθηφο απφ ηελ απεπζείαο ζέξκαλζε, θαηά ηξφπνλ ψζηε ε έλδεημε ηνπ 

δηαζιαζηκέηξνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε κέζνδν πνπ ζα θαζνξηζζεί ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 80 παξάγξαθνο 5 πξψην εδάθην θαη ην άξζξν 91 πξψην εδάθην ζηνηρείν δ), ζε 

ζεξκνθξαζία 20 °C, λα κελ είλαη θαηψηεξε απφ 50,9 %.  
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Σν ζπκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ επηηξέπεηαη λα έρεη απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ην 1 % vol.  

 

(14) Γηνξζσκέλν ζπκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ  

Χο «δηνξζσκέλν ζπκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ» λνείηαη:  

α) ην κε θαξακεινπνηεκέλν πγξφ πξντφλ πνπ:  

i) παξάγεηαη κε κεξηθή αθπδάησζε γιεχθνπο ζηαθπιηψλ, κε νπνηαδήπνηε 

επηηξεπφκελε κέζνδν εθηφο απφ ηελ απεπζείαο ζέξκαλζε, θαηά ηξφπνλ ψζηε 

ε έλδεημε ηνπ δηαζιαζηκέηξνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε κέζνδν 

πνπ πξφθεηηαη λα θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 παξάγξαθνο 5 πξψην 

εδάθην θαη ην άξζξν 91 πξψην εδάθην ζηνηρείν δ), ζε ζεξκνθξαζία 20 °C, λα 

κελ είλαη θαηψηεξε απφ 61,7 %·  

ii) έρεη ππνζηεί επηηξεπφκελε θαηεξγαζία κείσζεο ηεο νμχηεηαο θαη 

απνκάθξπλζεο ζπζηαηηθψλ, εθηφο απφ ηα ζάθραξα·  

iii) δηαζέηεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

— pH πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 5 ζηνπο 25 °Brix,  

— νπηηθή ππθλφηεηα ζε κήθνο θχκαηνο 425 nm, γηα πάρνο 1 cm, πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,100 γηα γιεχθνο ζηαθπιηψλ ζπκππθλσκέλν ζηνπο 25 

°Brix,  

— πεξηεθηηθφηεηα ζε ζαθραξφδε κε αληρλεχζηκε κε κέζνδν αλάιπζεο πνπ ζα 

θαζνξηζζεί,  

— δείθηε Folin-Ciocalteau πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 6,00 ζηνπο 25 Brix,  

— νγθνκεηξνχκελε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 15 ρηιηνζηντζνδχλακα αλά 

ρηιηφγξακκν νιηθψλ ζαθράξσλ,  

— πεξηεθηηθφηεηα ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 25 

ρηιηνζηφγξακκα αλά ρηιηφγξακκν νιηθψλ ζαθράξσλ,  

— πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά θαηηφληα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 8 

ρηιηνζηντζνδχλακα αλά ρηιηφγξακκν νιηθψλ ζαθράξσλ,  

— αγσγηκφηεηα ζηνπο 25 Brix θαη 20 °C πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 120 micro-

Siemens/cm,  

— πεξηεθηηθφηεηα ζε πδξνμπκεζπινθνπξθνπξάιε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 25 

ρηιηνζηφγξακκα αλά ρηιηφγξακκν νιηθψλ ζαθράξσλ·  

— παξνπζία κεζντλνζηηφιεο.  

β) ην κε θαξακεινπνηεκέλν ζηεξεφ πξντφλ πνπ:  
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i) παξάγεηαη κε θξπζηάιισζε ηνπ πγξνχ δηνξζσκέλνπ ζπκππθλσκέλνπ 

γιεχθνπο ζηαθπιηψλ ρσξίο ηε ρξήζε δηαιχηε·  

ii) έρεη ππνζηεί επηηξεπφκελε θαηεξγαζία κείσζεο ηεο νμχηεηαο θαη 

απνκάθξπλζεο ζπζηαηηθψλ, εθηφο απφ ηα ζάθραξα·  

iii) παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά έπεηηα απφ αξαίσζε ζε δηάιπκα 

25 °Brix:  

— pH πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 7,5,  

— νπηηθή ππθλφηεηα ζε κήθνο θχκαηνο 425 nm, γηα πάρνο 1 cm, πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,100,  

— πεξηεθηηθφηεηα ζε ζαθραξφδε κε αληρλεχζηκε κε κέζνδν αλάιπζεο πνπ ζα 

θαζνξηζζεί,  

— δείθηε Folin-Ciocalteau πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 6,00,  

— νγθνκεηξνχκελε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 15 ρηιηνζηντζνδχλακα αλά 

ρηιηφγξακκν νιηθψλ ζαθράξσλ,  

— πεξηεθηηθφηεηα ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

ρηιηνζηφγξακκα αλά ρηιηφγξακκν νιηθψλ ζαθράξσλ, 

— πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά θαηηφληα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 8 

ρηιηνζηντζνδχλακα αλά ρηιηφγξακκν νιηθψλ ζαθράξσλ,  

— αγσγηκφηεηα ζηνπο 25 °Brix θαη 20 °C πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 120 micro-

Siemens/cm,  

— πεξηεθηηθφηεηα ζε πδξνμπκεζπινθνπξθνπξάιε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 25 

ρηιηνζηφγξακκα αλά ρηιηφγξακκν νιηθψλ ζαθράξσλ,  

— παξνπζία κεζντλνζηηφιεο.  

Σν δηνξζσκέλν ζπκππθλσκέλν γιεχθνο ζηαθπιηψλ επηηξέπεηαη λα έρεη 

απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1 % vol..  

 

(15) Οίλνο απφ ιηαζηά ζηαθχιηα  

«Οίλνο απφ ιηαζηά ζηαθχιηα»: ην πξντφλ πνπ:  

α) παξάγεηαη ρσξίο εκπινπηηζκφ, απφ ζηαθχιηα πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ζηε 

ζθηά γηα κεξηθή αθπδάησζε·  

β) έρεη νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 16 % vol. θαη απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν 

ηνπιάρηζηνλ 9 % vol.· θαη  

γ) έρεη θπζηθφ αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 16 % vol. (ή 272 γξακκάξηα ζαθράξσλ 

αλά ιίηξν).  
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(16) Οίλνο απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα  

«Οίλνο απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα»: ην πξντφλ πνπ:  

α) παξάγεηαη ρσξίο εκπινπηηζκφ·  

β) έρεη θπζηθφ αιθννιηθφ ηίηιν αλψηεξν απφ 15 % vol. θαη  

γ) έρεη νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 15 % vol. θαη απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν 

ηνπιάρηζηνλ 12 % vol.  

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα νξίδνπλ πεξίνδν παιαίσζεο γηα ην πξντφλ απηφ.  

 

(17) Ξίδη απφ νίλν  

«Ξίδη απφ νίλν»: ην μίδη πνπ:  

α) παξάγεηαη απνθιεηζηηθά κε νμηθή δχκσζε νίλνπ· θαη  

β) έρεη νιηθή νμχηεηα ηνπιάρηζηνλ 60 γξακκάξηα αλά ιίηξν, εθθξαδφκελε ζε νμηθφ 

νμχ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 
 

Κξηηήξηα γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαη Βαζκνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο 4.2  

 
Α.     ΓΗΑ ΝΔΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο  λέαο κνλάδαο – επηρείξεζεο                     
Βαξχηεηα 100 κνλάδεο 
 
(i) Υξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο  (10  κνλάδεο)                                
     
Θα βαζκνινγείηαη ν δείθηεο «Ίδηα θεθάιαηα»: (Κφζηνο επηιέμηκεο επέλδπζεο – χςνο 
αλακελφκελεο ρνξεγίαο). Γηα θάζε 0.1 κνλάδα ηνπ δείθηε κηα κνλάδα βαζκνινγία. 

 
(ii) Χξηκφηεηα έξγνπ (5 κνλάδεο) 
 
Λακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ σξηκφηεηα πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ φπσο εμεχξεζε ρψξνπ, εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, δπλαηφηεηα 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θ.ι.π. 

 
(iii) Βησζηκφηεηα ηεο λέαο κνλάδαο (25 κνλάδεο)                                  
 
Λακβάλνληαη ππφςε: 
 
 Σα ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο1 πνπ ζα 

ππνβάιιεηαη θαη πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο ξεπζηφηεηαο θαη θεξδνδεκηψλ γηα 
κηα πεληαεηία (επηθεξδφηεηα, απφδνζε θεθαιαίνπ, ξεπζηφηεηα, πσιήζεηο, 
θ.η.ι.)  

                          15 κνλάδεο 
 

 Σα πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπο 
ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο  (πνηφηεηα 
πξντφλησλ, ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δπλαηφηεηεο 
πξνψζεζεο ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ζην εμσηεξηθφ, ηηκέο ηνπο ζε 
ζχγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, θ.α.) Δάλ έγηλε θαη νπνηαδήπνηε έξεπλα 
αγνξάο λα επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν ηεο. Ζ εμσζηξέθεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 
ε παξαγσγή λέσλ / θαηλνηφκσλ πξντφλησλ  ζα ζεσξείηαη πιενλέθηεκα. 

 
       10 κνλάδεο 

 
(iv) Θέζεηο Δξγαζίαο (10 κνλάδεο) 
           

 Θέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ   
      
 Γηα θάζε κφληκε ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη 2,5 κνλάδεο.  
 
1 

  Η ςποβολή πλήποςρ ηεσνοοικονομικήρ μελέηηρ από όλερ ηιρ νέερ επισειπήζειρ είναι 
απαπαίηηηη.  Η Επιηποπή Αξιολόγηζηρ και Βαθμολόγηζηρ έσει ηο δικαίυμα να αμθιζβηηήζει 
ή να μη δεσθεί ηα αποηελέζμαηα ηηρ ηεσνοοικονομικήρ μελέηηρ και να αποθαζίζει με ηην δική 
ηηρ κπίζη και εμπειπία. 
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(v) Παξαγσγή ηεο πξψηεο χιεο (3 κνλάδεο) 
 

 Οη επελδπηέο κε πξνηεξαηφηεηα ηνπο παξαγσγνχο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή θαη 
ηηο   Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ      

3 κνλάδεο 
 

 
(vi) Δκπεηξίεο θαη πξνζφληα ηδηνθηεηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο (10 
κνλάδεο) 
            

 

 Οη εκπεηξίεο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο απφ αληίζηνηρα έξγα  ή 
άζθεζε άιιεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο                             

5 κνλάδεο 
 

 Σν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο 
λέαο επηρείξεζεο  
 

5 κνλάδεο 

  
(vii) Τπνδνκέο ηεο πξνηεηλφκελεο  επηρείξεζεο (5 κνλάδεο) 
 

 Δπίπεδν νξγάλσζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ, επάξθεηα μερσξηζηψλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο, 
θηι.) 
 

2 κνλάδεο 
 

 Δπίπεδν / ηξφπνο νξγάλσζεο ηκεκάησλ θαη ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο 
ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

            2 κνλάδεο 

 
 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο  
(πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ISO 9001,ISO 14000, HACCP θ.ι.π) 

                    1 κνλάδα 

 
 
(viii) Ζ ηερλνινγία ηεο  επέλδπζεο ( 10 κνλάδεο)                                            
         
Λακβάλνληαη ππφςε: 
 

 Σν επίπεδν ηερλνινγίαο ηεο λέαο επέλδπζεο(θηίξηα, κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο) 
    

5 κνλάδεο    
 

 Ζ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο πξντφλησλ            
5 κνλάδεο 
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(ix) Ζ ζπκβνιή ηεο λέαο επέλδπζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο   
        (5 κνλάδεο)                                                                
           
                                                                      

 Δμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

3 κνλάδεο 
 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 
2 κνλάδεο 

 
 

(x)  Σφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο (10 κνλάδεο)                                          
           

  
Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε λφκηκεο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ θαη φζν πην 
καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα ζα εμαζθαιίδνπλ κέρξη θαη δέθα (10) κνλάδεο. Ζ 
βαζκνινγία ζα κεηψλεηαη αλάινγα, φζν απηέο γεηηληάδνπλ κε ηα αζηηθά θέληξα. 
 
 
 

(xi) Πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη κε ηε λέα επέλδπζε (7 κνλάδεο) 
           
Πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη επελδχζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή, 
επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία / εκπνξία, 
 

 Πξντφλησλ Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) ή/θαη Πξντφλησλ 
Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.)                                          
                                                                                                        1 κνλάδα 

 

 Παξαδνζηαθψλ θαη Βηνινγηθψλ πξντφλησλ                                                           
        3  κνλάδεο 

 
 

 Πξντφλησλ κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ                                                            
                    3 κνλάδεο 

 
 
 

Β.      ΓΗΑ ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
 
 

Β.1.  Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
 
Βαξχηεηα  50 κνλάδεο 
 
 
(i) Πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ή/θαη κεηεγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο (10 
κνλάδεο) 
 
Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε λφκηκεο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ  θαη  
φζν πην καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα ζα εμαζθαιίδνπλ κέρξη θαη δέθα  (10) κνλάδεο. 
Ζ βαζκνινγία ζα κεηψλεηαη αλάινγα φζν απηέο γεηηληάδνπλ κε ηα αζηηθά θέληξα 
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 (ii) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηειεπηαίαο δηεηίαο βάζεη δεηθηψλ (10 κνλάδεο)                                       
  

 Δπηθεξδφηεηα κέρξη               
     2 κνλάδεο 

 Απφδνζε Κεθαιαίνπ κέρξη         
2 κνλάδεο 

 Ρεπζηφηεηα κέρξη                      
2 κνλάδεο 

 Μεηαβνιή πσιήζεσλ κέρξη      
2 κνλάδεο 

 Κεθαιαηνπρηθή δνκή κέρξη    
2 κνλάδεο 

               

(iii) Τπνδνκέο ηεο επηρείξεζεο (10 κνλάδεο)                                           
   

 Δπίπεδν νξγάλσζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ, χπαξμε θαη επάξθεηα μερσξηζηψλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη 
απνζήθεπζεο, θηι.) 
                                                                                                                        
                                                                                                        2 κνλάδεο 

 Δπίπεδν πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ                                                                 
                                                                                                                  
             2 κνλάδεο 

 

 Δπίπεδν / ηξφπνο νξγάλσζεο ηκεκάησλ                                                          
                                                                                                               
                2 κνλάδεο 

 

 Δπίπεδν ρξήζεο πιεξνθνξηθήο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 
                             2 κνλάδεο 
 

 

 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο  
(πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ISO 9001,ISO 14000, HACCP θ.ι.π) 
                         2 κνλάδεο 

 
 

(iv) Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε  (10 κνλάδεο)  
    

 Δπάξθεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ σο πξνο ηε κφξθσζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζε 
ζρέζε κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο.                                                                                                                                 

                                                                                                                     
                  3 κνλάδεο 

 

 Δκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο απφ αληίζηνηρα έξγα                                          
                                                                                                                    
             4 κνλάδεο 
 

 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ / επαγγεικαηηθή εκπεηξία                            
                                                                                                                 
     

                     3 κνλάδεο 
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(v) Παξαγσγή ηεο πξψηεο χιεο (3 κνλάδεο) 
 

 Οη επελδπηέο κε πξνηεξαηφηεηα ηνπο παξαγσγνχο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή 
θαη ηηο Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ                                                                                             
                                                                                                                 

           3  κνλάδεο 
 

 
(vi) Πξντφληα πνπ παξάγνληαη (7 κνλάδεο) 
 

 Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) ή/θαη Πξντφληα 
Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) 

1 κνλάδα 
 

 Παξαδνζηαθά θαη Βηνινγηθά πξντφληα 
3 κνλάδεο 

 
 Πξντφληα κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

3 κνλάδεο 

 
 
Β.2. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ   
Βαξχηεηα  50 κνλάδεο 
 
(i) Βησζηκφηεηα ηεο λέαο επέλδπζεο  (25 κνλάδεο)                                                 
        
Λακβάλνληαη ππφςε: 
 

 α) Σα ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο2 πνπ ζα 
ππνβάιιεηαη.     
 
β) Οη πξνβιεπφκελνη ινγαξηαζκνί απνηειεζκάησλ θαη ηακεηαθήο ξνήο γηα κηα 
πεληαεηία απφ ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
επελδχζεσλ κέρξη €100.000.                          10 κνλάδεο 

 

 Σα πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπο ζηελ 
αγνξά ζε ζρέζε κε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο. Ζ εμσζηξέθεηα ηεο 
επηρείξεζεο θαη ε παξαγσγή λέσλ/θαηλνηφκσλ/πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλσλ 
πξντφλησλ θαη πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζα ζεσξείηαη 
πιενλέθηεκα.                                                                                          

                                                                                                                      4 κνλάδεο 
  

 

 Σν κέγεζνο ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 
εηαηξείαο                                                                                               

                                                                                                                      3 κνλάδεο 
 
 
 
 
2
 Σημειώνεηαι όηι η ςποβολή ηεσνοοικονομικήρ μελέηηρ είναι απαπαίηηηη όηαν η επένδςζη 

όλυν ηυν επιλέξιμυν δαπανών είναι ίζη ή τηλόηεπη από €100.000. Η Επιηποπή έσει ηο 
δικαίυμα να αμθιζβηηήζει ή να μη δεσθεί ηα αποηελέζμαηα ηηρ ηεσνοοικονομικήρ μελέηηρ και 
να αποθαζίζει με ηην δική ηηρ κπίζη και εμπειπία. 
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 Σν πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζηε λέα επέλδπζε 
(ίδηα/δαλεηαθά θεθάιαηα)                                                       

 
                                                                                                                4 κνλάδεο       

                                                                                                                                                                                                                                                                   
            

 Ζ ηάζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη νη πξννπηηθέο ηνπο                                          
                                                        4 κνλάδεο 

 
(ii) Χξηκφηεηα έξγνπ (5 κνλάδεο) 
 

Λακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ σξηκφηεηα πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ φπσο εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, δπλαηφηεηα 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θ.ι.π. 

 
 
(iii) Σερλνινγία ηεο λέαο επέλδπζεο ( 10 κνλάδεο)  
           
Λακβάλνληαη ππφςε: 
 

 Δπίπεδν ηερλνινγίαο ηεο λέαο επέλδπζεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε 
ηεο επηρείξεζεο   

 5 κνλάδεο 
 

 Ζ ζπκβνιή ηεο λέαο επέλδπζεο ζηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο θαη 
ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο                                                                                            
                                                                                                          5 κνλάδεο 

 

 
(iv) Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (5 κνλάδεο) 

 
Ζ  δεκηνπξγία επίιεθησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Γηα θάζε κφληκε ζέζε πνπ 
δεκηνπξγείηαη 2.5 κνλάδεο.    

 
 
 

 (v)  Ζ ζπκβνιή ηεο λέαο επέλδπζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο (5 κνλάδεο) 
            

 Δμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  

3 κνλάδεο 
 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 
      2 κνλάδεο 

 
 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 4.2, Έθδνζε 1   72 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 
ΠΡΧΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
Ν140(1)2005 (Άξζξν 9) 

ΔΡΓΑ ΠΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΔΣΟΗΜΑΕΔΣΑΗ ΜΔΛΔΣΖ 
ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 
1. Γηπιηζηήξηα αξγνχ πεηξειαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

παξάγνπλ ιηπαληηθά απφ αξγφ πεηξέιαην, θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

αεξηνπνίεζε θαη πγξνπνίεζε άλζξαθα ή αζθαιηνχρσλ ζρηζηφιηζσλ. 

2. Θεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο κε ζεξκηθή ηζρχ 

απφ 50 MW θαη άλσ θαη ππξεληθνί ζηαζκνί άιινη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάιπζεο ή ηνπ παξνπιηζκνχ ηνπο: 

Ννείηαη φηη νη ππξεληθνί ζηαζκνί θαη νη άιινη ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο παχνπλ 

λα ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηνη, φηαλ αθαηξεζνχλ κφληκα απφ ηνλ ηφπν ηεο 

εγθαηάζηαζεο φια ηα ππξεληθά θαχζηκα θαη ηα άιια ζηνηρεία πνπ είλαη 

ξαδηελεξγψο κνιπζκέλα. 

3. (α) Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ 

    (β) Δγθαηαζηάζεηο: 

(i) γηα ηελ παξαγσγή ή ηνλ εκπινπηηζκφ ππξεληθψλ θαπζίκσλ, 

(ii) γηα ηελ επεμεξγαζία ή επαλεπεμεξγαζία αθηηλνβνιεκέλσλ 

ππξεληθψλ θαπζίκσλ ή πνιχ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, 

(iii) γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ, 

(iv) απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, 

(λ) απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνζήθεπζε (φηαλ απηή πξνγξακκαηίδεηαη γηα 

πεξηζζφηεξν απφ δέθα ρξφληα) αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ 

ή ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ζε ρψξν δηαθνξεηηθφ απφ ην ρψξν 

παξαγσγήο. 

4.(α)Οινθιεξσκέλεο κεηαιινπξγηθέο βηνκεραλίεο γηα ηελ παξαγσγή  

αθαηέξγαζηνπ ρπηνζηδήξνπ, ραιθνχ θαη ράιπβα. 

  (β) Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αθαηέξγαζησλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 

απφ κεηαιιεχκαηα, ζπκππθλψκαηα ή δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο, κε 

κεηαιινπξγηθέο, ρεκηθέο ή ειεθηξνιπηηθέο δηεξγαζίεο. 

5. Γηάιπζε εξγνζηαζίσλ ή απνζεθψλ πνπ επεμεξγάδνληαη ή πεξηέρνπλ 

επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο ή θαη επηθίλδπλα απφβιεηα. 

6. Γεσηξήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε ππξεληθψλ απνβιήησλ. 
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7. Δγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ή/θαη ηειηθήο δηάζεζεο 

απνβιήησλ ακηάληνπ. 

8. Οινθιεξσκέλεο ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο, δειαδή εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

παξαγσγή ζε βηνκεραληθή θιίκαθα νπζηψλ κε κεζφδνπο ρεκηθήο κεηαηξνπήο, 

ζηηο νπνίεο παξαηάζζνληαη πνιιέο κνλάδεο πνπ ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά 

κεηαμχ ηνπο θαη πξννξίδνληαη γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

(α) ηελ παξαγσγή βαζηθψλ νξγαληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, 

(β) ηελ παξαγσγή βαζηθψλ αλφξγαλσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, 

(γ) ηελ παξαγσγή θσζθνξνχρσλ, αδσηνχρσλ ή θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ 

(απιά ή ζχλζεηα ιηπάζκαηα), 

(δ) ηελ παξαγσγή βαζηθψλ θπηνυγεηνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη βηνθηφλσλ 

(ε) ηελ παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κε ρεκηθέο ή 

βηνινγηθέο κεζφδνπο, 

(ζη) ηελ παξαγσγή εθξεθηηθψλ πιψλ. 

9. (α) Έξγα θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ. 

(β)Αεξνιηκέλεο, δειαδή θαζνξηζκέλεο εθηάζεηο μεξάο ή λεξψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνησλδήπνηε θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, πνπ πξννξίδνληαη γηα νιηθή ή κεξηθή ρξήζε γηα ηελ άθημε, 

αλαρψξεζε θαη επίγεηα δηαθίλεζε αεξνζθαθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ειηθνπηέξσλ. 

(γ) Έξγα θαηαζθεπήο απηνθηλεηνδξφκσλ, δειαδή δξφκσλ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ θαη θαηαζθεπαζκέλσλ γηα νδηθή θπθινθνξία πνπ δελ 

εμππεξεηνχλ παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, είλαη εθνδηαζκέλνη, εθηφο απφ εηδηθά 

ζεκεία ή πξνζσξηλά, κε ρσξηζηέο ισξίδεο γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο 

θπθινθνξίαο, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ δηαρσξηζηηθή 

ισξίδα πνπ δελ πξννξίδεηαη γηα θπθινθνξία ή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 

απφ άιια κέζα, δε δηαζηαπξψλνληαη ζην ίδην επίπεδν κε άιιν δξφκν, 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, γξακκή ηξακ ή πεδφδξνκν θαη ζεκαηνδνηνχληαη 

σο απηνθηλεηφδξνκνη. 

(δ) Οδνί ηαρείαο θπθινθνξίαο, δειαδή νδνί πνπ είλαη πξννξηζκέλεο γηα 

νδηθή θπθινθνξία θαη είλαη πξνζβάζηκεο κφλν απφ εηδηθέο δηαζηαπξψζεηο ή 

ειεγρφκελεο ζπλδέζεηο θαη ζηηο νπνίεο, εηδηθά, απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε 

ζην νδφζηξσκα. 

(ε) Έξγα θαηαζθεπήο λέσλ νδψλ κε ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξεο ισξίδεο 
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θπθινθνξίαο ή επζπγξάκκηζεο ή δηαπιάηπλζεο πθηζηάκελσλ νδψλ κε δχν 

ή ιηγφηεξεο ισξίδεο θπθινθνξίαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηέζζεξηο 

ισξίδεο ή πεξηζζφηεξεο, φηαλ ε λέα νδφο ή ην λέν ή επζπγξακκηζκέλν ή 

δηεπξπκέλν απηφ ηκήκα ηεο νδνχ ζπλερέο κήθνο 4 κέηξσλ ή κεγαιχηεξν. 

10. (α) Δζσηεξηθέο πισηέο νδνί θαη ιηκέλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζηηο 

εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ζθαθψλ άλσ ησλ 

1350 

(β) Δκπνξηθνί ιηκέλεο, απνβάζξεο θνξηνεθθφξησζεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ μεξά θαη εμσηεξηθνί ιηκέλεο (εθηφο ησλ γηα ηα πνξζκεία) φπνπ κπνξνχλ 

λα πξνζεγγίζνπλ ζθάθε άλσ ησλ 1 350 ηφλσλ. 

11. Δγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, νη 

νπνίεο αθνξνχλ νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε δηάζεζεο ή/θαη αλάθηεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα ΗΗΑ θαη ΗΗΒ αληίζηνηρα ηνπ πεξί ηεξεψλ θαη 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Νφκνπ [Νφκνο ηνπ 2002]. 

12. Έξγα άληιεζεο ππφγεησλ λεξψλ ή έξγα ηερλεηήο αλαπιήξσζεο 

ππφγεησλ λεξψλ, φηαλ ν φγθνο αληινχκελνπ ή αλαπιεξνχκελνπ λεξνχ 

ηζνχηαη κε ή ππεξβαίλεη ηα 250 000 θπβηθά κέηξα ην ρξφλν. 

13. (α) Έξγα γηα ηελ εθηξνπή πδάηηλσλ πφξσλ απφ κηα πδξνινγηθή ιεθάλε ζε 

άιιε, φηαλ ν φγθνο ηνπ εθηξεπφκελνπ λεξνχ ππεξβαίλεη ηα 500 000 θπβηθά 

κέηξα ην ρξφλν. 

(β) ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, έξγα γηα ηελ εθηξνπή πδάηηλσλ πφξσλ 

απφ κηα πδξνινγηθή ιεθάλε ζε άιιε, φηαλ ε πνιπεηήο κέζε ξνή ηεο ιεθάλεο 

άληιεζεο ππεξβαίλεη ηα 10 000 000 θπβηθά κέηξα ην ρξφλν θαη φπνπ ν 

φγθνο ηνπ λεξνχ ππεξβαίλεη ην 5 % ηεο ξνήο απηήο: 

Ννείηαη φηη ε εθηξνπή πφζηκνπ λεξνχ κέζσ αγσγψλ δελ εκπίπηεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

14. Φξάγκαηα θαη ηακηεπηήξεο. 

15. Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 2 000 

ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ, δειαδή έρνπλ απνηθνδνκήζηκν νξγαληθφ θνξηίν πνπ 

παξνπζηάδεη βηνκεραληθέο αλάγθεο ζε νμπγφλν πέληε εκεξψλ ίζεο πξνο 

16. Έξγα δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

17. Δγθαηαζηάζεηο 

(α) άληιεζεο πεηξειαίνπ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 

ηφλσλ ηελ εκέξα, 
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(β) άληιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, δπλακηθφηεηαο άλσ 

ησλ100000 θπβηθψλ κέηξσλ ηελ εκέξα, 

(γ) γηα ηελ παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζάιαζα 

18. σιελαγσγνί πδαηνπξνκήζεηαο άξδεπζεο πνπ έρνπλ δηάκεηξν πέξαλ 

ησλ εμήληα εθαηνζηνκέηξσλ. 

19. Αγσγνί κεηαθνξάο αεξίνπ, πεηξειαίνπ ή ρεκηθψλ νπζηψλ, κε δηάκεηξν 

άλσ ησλ 400 ρηιηνζηνκέηξσλ θαη κήθνο κεγαιχηεξν ησλ 10000 κέηξσλ. 

20. Δγθαηαζηάζεηο εληαηηθήο εθηξνθήο πνπιεξηθψλ ή ρνίξσλ κε δπλακηθφηεηα 

κεγαιχηεξε απφ, 

(α) 85 000 γηα θνηφπνπια πάρπλζεο ή 60 000 γηα σνηφθεο θφηεο, 

(β) 3000 γηα ρνίξνπο πάρπλζεο (άλσ ησλ ργξ.) ή 

(γ) 500 γηα ρνηξνκεηέξεο. 

21. θαγεία κε εκεξήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ζθαγίσλ πέξαλ ησλ 50 

ηφλσλ. 

22. Ηρζπνθαιιηέξγεηεο κε παξαγσγή κεγαιχηεξε ησλ 50 ηφλσλ ςαξηψλ ην 

ρξφλν. 

23. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο: 

(α) παξαγσγήο ραξηνπνιηνχ απφ μχιν ή παξφκνηα ηλψδε πιηθά, 

(β) παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, κε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο άλσ 

ησλ 25 ηφλσλ ηελ εκέξα. 

24. Καηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ θαη 

θαηαζθεπή θηλεηήξσλ νρεκάησλ. 

25. Ναππεγεία θαη θαξλάγηα. 

26. Δξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αεξνζθαθψλ. 

27. Μεηαιιεία, νξπρεία θαη εμφξπμε ηχξθεο. 

28. Λαηνκεία ζε έθηαζε κεγαιχηεξε ησλ δχν εθηαξίσλ. 

29. Καηαζθεπή ελαέξησλ αγσγψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηάζε 

100 kV θαη άλσ θαη κήθνο άλσ ησλ 2 000 κέηξσλ θαη ππνζηαζκνί κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

30. Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ, πεηξνρεκηθψλ ή ρεκηθψλ 

πξντφλησλ κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 500 ηφλσλ. 

31. Αλεκνγελλήηξηεο κε ηζρχ πάλσ απφ 1 MW θαη θσηνβνιηατθά κε ηζρχ 

πάλσ απφ 100KW. 

32. Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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33. ηαζκνί αθαιάησζεο ή πθάικπξνπ λεξνχ. 

34. Ληκελνβξαρίνλεο θαη θπκαηνζξαχζηεο. 

35. Υηνλνδξνκηθέο πίζηεο, κεραληζκνί αλάβαζεο θαη ζρεηηθά έξγα ππνδνκήο. 

36. Μαξίλεο ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αιηεπηηθνί ιηκέλεο θαη θαηαθχγηα. 

37. Γήπεδα γθνιθ, εμαηξνπκέλσλ ησλ «κίλη» γθνιθ. 

38. Δγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξάγνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη ή 

πξνγξακκαηίδεηαη λα παξάγνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη γελεηηθά 

δηαθνξνπνηεκέλνη νξγαληζκνί. 

39. Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επίγεησλ δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ νη νπνίεο  

πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο θαηαζθεπέο δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο 

πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ησλ ελ ιφγσ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

40. Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ξαδηνθσληθψλ ή/θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο θαηαζθεπέο ξαδηνζηαζκψλ εθπνκπήο 

ξαδηνθσληθνχ ή/θαη ηειενπηηθνχ ζήκαηνο απφ ην ρψξν ησλ ελ ιφγσ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο θαηαζθεπέο ξαδηνζηαζκψλ 

εθπνκπήο ξαδηνθσληθνχ ή/θαη ηειενπηηθνχ αλαινγηθνχ ζήκαηνο. 

41. Διαηνηξηβεία. 

42. θνπεπηήξηα. 

43. Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ή/ θαη ηειηθήο δηάζεζεο δσηθψλ απνβιήησλ. 

44. Δγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο. 

45. Κάζε κεηαβνιή ή επέθηαζε ησλ έξγσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξφλ 

Παξάξηεκα, φηαλ ε επέθηαζε θαζεαπηήλ εκπίπηεη ζηα θαηψηαηα φξηα, αλ 

ηπρφλ ππάξρνπλ, θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα. 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Ν140(1)2005 (Άξζξν 9) 

ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΠΡΧΣΟ ΣΑΓΗΟ 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΗΚΖ 

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

1. Γεσξγία, δαζνθνκία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα 

(α) Έξγα αγξνηηθνχ αλαδαζκνχ. 

(β) Έξγα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε αθαιιηέξγεηεο γεο ή πεξηνρψλ γηα 

εληαηηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο 
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(γ) Έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ γηα ηε γεσξγία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ. 

(δ) Έξγα γηα ηελ εθηξνπή πδάηηλσλ πφξσλ απφ κηα πδξνινγηθή ιεθάλε 

ζε άιιε. 

(ε) σιελαγσγνί πδαηνπξνκήζεηαο θαη άξδεπζεο, φηαλ ηνπνζεηνχληαη 

εληφο Πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

(ζη) Αξρηθή δάζσζε θαη απνδάζσζε κε ζθνπφ ηε κεηαηξνπή ζε άιιν 

ηχπν ρξήζεο γεο. 

(δ) Δγθαηαζηάζεηο εληαηηθήο θηελνηξνθίαο (εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα) 

(ε) Δληαηηθή ηρζπνθαιιηέξγεηα (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξψην 

Παξάξηεκα). 

2. Δμνξπθηηθή βηνκεραλία 

(α) Λαηνκεία (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα) 

(β) Τπφγεηα κεηαιιεία θαη νξπρεία. 

(γ) Δμφξπμε νξπθηψλ κε βπζνθφξεζε πνηακψλ θαη ηεο 

(δ) Γεσηξήζεηο βάζνπο σο αθνινχζσο: 

(i) Γεσζεξκηθέο γεσηξήζεηο, 

γεσηξήζεηο γηα χδξεπζε (πδξνγεσηξήζεηο), εμαηξνπκέλσλ ησλ 

γεσηξήζεσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

(ε) Δγθαηαζηάζεηο επηθαλείαο ηεο βηνκεραλίαο εμφξπμεο ιηζάλζξαθα, 

πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κεηαιιεπκάησλ θαη πεηξσκάησλ, 

θαζψο θαη αζθαιηνχρσλ ζρηζηνιίζσλ. 

3. Δλεξγεηαθή βηνκεραλία 

(α) Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, αηκνχ θαη χδαηνο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην 

Παξάξηεκα) 

(β) Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε κεηαθνξά αεξίνπ, αηκνχ θαη 

χδαηνο, κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ελαέξηα θαιψδηα (εθφζνλ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα) 

(γ) Δπηθαλεηαθή απνζήθεπζε θπζηθνχ αεξίνπ. 

(δ) Απνζήθεπζε εχθιεθησλ αεξίσλ ζε ππφγεηεο δεμακελέο. 

(ε) Δπηθαλεηαθή απνζήθεπζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. 
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(ζη) Βηνκεραληθή κπξηθεηνπνίεζε ιηζάλζξαθα θαη ιηγλίηε. 

(δ) Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα) 

(ε) Αλεκνγελλήηξηεο κε ηζρχ πέξαλ ησλ KW θαη ιηγφηεξν απφ 100 KW. 

(ζ) Καηαζθεπή ελαέξησλ αγσγψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

ηάζε κηθξφηεξε ησλ 100 KV θαη ππνζηαζκνί κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

4. Παξαγσγή θαη επεμεξγαζία κεηάιισλ 

(α) Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ρπηνζηδήξνπ ή ράιπβα (πξσηνγελνχο ή 

δεπηεξνγελνχο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρπηεξίσλ ζπλερνχο ηήμεο. 

(β) Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, κε έιαζε ελ 

ζθπξειάηεζε ή επίζεζε πξνζηαηεπηηθψλ ζηξσκάησλ ηεγκέλσλ 

κεηάιισλ. 

(γ) Υπηήξηα ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ. 

(δ) Δγθαηαζηάζεηο ηήμεο κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ θαη θξακάησλ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξντφλησλ αλάθηεζεο (εμεπγεληζκφο, ρχηεπζε θ.ιπ.). 

(ε) Δγθαηαζηάζεηο επηθαλεηαθήο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ θαη πιαζηηθψλ 

πιψλ κε ειεθηξνιπηηθέο ή ρεκηθέο δηεξγαζίεο. 

(ζη) Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ. 

(δ) Βαζηά θνίιαλζε κε ρξήζε εθξεθηηθψλ.  

(ε) Δγθαηαζηάζεηο θξχμεο θαη πεξίηεμεο κεηαιιεπκάησλ. 

5. Βηνκεραλία νξπθηψλ 

(α) Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο νπηάλζξαθα (μεξά απφζηαμε ηνπ 

(β) Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηζηκέληνπ. 

(γ) Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ακηάληνπ θαη θαηαζθεπήο πξντφλησλ κε 

βάζε ηνλ 

ακίαλην (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα) 

(δ) Ταινπξγία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο ηλψλ γπαιηνχ. 

(ε) Δγθαηαζηάζεηο ηήμεο νξπθηψλ πιψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαγσγήο νξπθηψλ ηλψλ. 

(ζη) Παξαγσγή θεξακηθψλ εηδψλ κε ςήζηκν θαη ηδίσο θεξακηδηψλ, 

πιίλζσλ, ππξίκαρσλ πιίλζσλ, πιαθηδίσλ, ςεπδνπνξζειάλεο ή 

πνξζειάλεο. 
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6. Υεκηθή βηνκεραλία (έξγα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην 

Παξάξηεκα) 

(α) Δπεμεξγαζία ελδηάκεζσλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπή ρεκηθψλ 

πξντφλησλ. 

(β) Παξαζθεπή θπηνθαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, 

ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ, ειαζηνκεξψλ θαη ππεξνμηδίσλ. 

(γ) Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ, πεηξνρεκηθψλ θαη 

ρεκηθψλ πξντφλησλ. 

7. Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

(α) Βηνκεραλία θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ. 

(β) Κνλζεξβνπνηία δσηθψλ θαη θπηηθψλ πξντφλησλ. 

(γ) Παξαζθεπή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

(δ) Επζνπνηία θαη παξαγσγή βχλεο. 

(ε) Εαραξνπιαζηηθή θαη Παξαζθεπή ζηξνπηνχ. 

(ζη) θαγεία. 

(δ) Βηνκεραλίεο παξαγσγήο ακχινπ. 

(ε) Δξγνζηάζηα παξαγσγήο ηρζπάιεπξνπ θαη ηρζπειαίνπ. 

(ζ) Εαραξνπξγεία. 

8. Κισζηνυθαληνπξγία, βηνκεραλία δέξκαηνο, μχινπ θαη ραξηηνχ 

(α) Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

(εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα) 

(β) Δγθαηαζηάζεηο πξνεπεμεξγαζίαο (δξαζηεξηφηεηεο πιχζεο, 

ιεχθαλζεο, κεξζεξηζκνχ) ή βαθήο ηλψλ θαη πθαζκάησλ. 

(γ) Δγθαηαζηάζεηο δέςεο δεξκάησλ. 

(δ) Δξγνζηάζηα παξαγσγήο θαηεξγαζίαο θπηηαξίλεο. 

9. Βηνκεραλία Διαζηηθνχ 

Παξαγσγή θαη θαηεξγαζία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειαζηνκεξή. 

10. Έξγα ππνδνκήο 

(α) Έξγα αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ. 

(β) Έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο: 

(i) Δκπνξηθά θέληξα θαη κεγάιεο ππεξαγνξέο κε επηθάλεηα 

πέξαλ ησλ 2 500 η.κ. 

(ii) Απηφλνκνη ρψξνη ζηάζκεπζεο κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε 

ησλ 300 νρεκάησλ. 
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(iii) Γήπεδα πνδνζθαίξνπ θαη ζηάδηα κε ρσξεηηθφηεηα 

κεγαιχηεξε ησλ 2 000 θαζήκελσλ 

(iv)πγθξφηεκα θηλεκαηνγξαθηθψλ νζνλψλ αηζνπζψλ κε 

πεξηζζφηεξεο ησλ έμη νζφλσλ 

(λ) ρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε δπλακηθφηεηα 

κεγαιχηεξε ησλ 500 ζπνπδαζηψλ. 

(vi) Παλεπηζηεκηνππφιεηο. 

(vii) Νανί θαη άιινη ρψξνη ιαηξείαο. 

(γ) Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

κεηαθφξησζεο γηα ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη ζπλδπαζκέλσλ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην 

Παξάξηεκα) 

(δ) Καηαζθεπή αεξνδξνκίσλ (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην 

Παξάξηεκα) 

(ε) Καηαζθεπή ιηκέλσλ θαη ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ (εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα). 

(ζη) Καηαζθεπή εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ (εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξψην Παξάξηεκα), έξγα δηεπζέηεζεο 

πδαηνξεπκάησλ θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα. 

(δ) Έξγα θαηαζθεπήο λέσλ νδψλ κε ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξεο ισξίδεο 

θπθινθνξίαο ή επζπγξάκκηζεο ή δηαπιάηπλζεο πθηζηάκελσλ νδψλ κε 

δχν ή ιηγφηεξεο ισξίδεο θπθινθνξίαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 

ηέζζεξηο ισξίδεο ή πεξηζζφηεξεο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Πξψην 

(ε) Έξγα θαηαζθεπήο, δηαπιάηπλζεο θαη ελ γέλεη αλαβάζκηζεο δξφκσλ, 

(i) ζε νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ ε θάιπςε ηεο πεξηβάιινπζαο 

θπζηθήο βιάζηεζεο είλαη πέξαλ ηνπ 50% ζε ζπλερέο κήθνο 

δξφκνπ ηνπιάρηζηνλ 1 000 κέηξσλ  

(ii) κέζα ζηε δψλε πξνζηαζίαο ηεο παξαιίαο ή ζε πεξηνρέο ή 

ηνπία πνπ έρνπλ θεξπρζεί ή ραξαθηεξηζηεί πξνζηαηεπφκελα 

ζχκθσλα κε νπνηνδήπνηε λφκν" 

(iii) πνπ εχινγα αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ θνίηε ή ηα πξαλή 

πνηακνχ ή ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θπζηθήο, ηζηνξηθήο, 

πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο ή θπζηθνχο 
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δηαδξφκνπο εηδψλ παλίδαο ή νηθνηφπνπο κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ 

ή πεξηνρέο κε ελδεκηθά είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο, 

πγξνβηφηνπνπο, ακκφινθνπο, θξεκλνχο, ζπειηέο, αμηφινγνπο 

γεσκνξθνινγηθνχο θαη απνιηζσκαηνθφξνπο ζρεκαηηζκνχο, 

θαξάγγηα, εθβνιέο πνηακψλ, ακκνπδηέο ή ηε θπζηθή 

αθηνγξακκή. 

(ζ) Μηθξά εκπινπηηζηηθά αλαρψκαηα ή θαη δήκκαηα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ζηνπο πνηακνχο κε ζπξκαηνθηβψηηα (ηχπνπ gabions) 

κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ πδάησλ, αλ απηά 

θαηαζθεπαζηνχλ ζε νξεηλέο ή θαη δαζψδεηο πεξηνρέο. 

(η) Έξγα δηεπζέηεζεο θαη ξχζκηζεο ηεο θνίηεο πνηακψλ θαη ρεηκάξξσλ. 

(ηα) Σξνρηφδξνκνη (ηξακ), ππεξπςσκέλνη ή ππφγεηνη ζηδεξφδξνκνη, 

ελαέξηνη ζηδεξφδξνκνη ή παξεκθεξείο ζηδεξφδξνκνη εηδηθνχ ηχπνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ. 

(ηβ) Πεηξειαηαγσγνί θαη αγσγνί αεξίνπ (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζην Πξψην Παξάξηεκα). 

(ηγ) Τδξαγσγνί κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 2000 κέηξσλ. 

(ηδ) Παξάθηηα έξγα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο θαη έξγα πνπ 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηεο αθηήο, φπσο κε ηελ 

θαηαζθεπή αλαρσκάησλ, κφισλ θαη άιισλ έξγσλ πξνζηαζίαο απφ ηε 

ζάιιαζα (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα), εθηφο 

απφ ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηψλ. 

(ηε) Αλάθηεζε εδαθψλ απφ ηε ζάιαζζα. 

(ηζη) Έξγα άληιεζεο ππφγεησλ λεξψλ θαη ζπζηήκαηα ηερλεηήο 

αλαπιήξσζεο ππφγεησλ λεξψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην 

Παξάξηεκα. 

(ηδ) Έξγα γηα ηελ εθηξνπή πδάηηλσλ πφξσλ απφ κηα πδξνινγηθή ιεθάλε 

ζε άιιε ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξψην Παξάξηεκα. 

11. Σνπξηζκφο θαη αλαςπρή 

(α) Παξαζεξηζηηθνί νηθηζκνί θαη μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα εθηφο 

νηθηζηηθψλ 

δσλψλ θαη ζρεηηθά έξγα ππνδνκήο. 

(β) Μφληκνη θαηαζθελσηηθνί ρψξνη θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο 

(γ) Θεκαηηθά 
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(δ) Εσνινγηθνί θήπνη. 

12. Άιια έξγα 

(α) Μφληκεο πίζηεο αγψλσλ θαη δνθηκψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 

(β) Δγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηάζεζε απνβιήησλ (εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη 

ζην Πξψην Παξάξηεκα). 

(γ) ηαζκνί θαζαξηζκνχ ιπκάησλ (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Πξψην 

Παξάξηεκα). 

(δ) Υψξνη απφζεζεο ιάζπεο απφ ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ θαη 

ιπκάησλ. 

(ε) Απνζήθεπζε παιαηνζηδήξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

άρξεζησλ 

νρεκάησλ. 

(ζη) Κιίλεο δνθηκψλ θηλεηήξσλ, ζηξνβίισλ ή αεξησζεηψλ. 

(δ) Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηερλεηψλ νξπθηψλ ηλψλ. 

(ε) Δγθαηαζηάζεηο αλάθηεζεο ή θαηαζηξνθήο εθξεθηηθψλ νπζηψλ. 

(ζ) Γηαιπηήξηα πινίσλ. 

(η) Κεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε πξνζηαηεπφκελεο ή θαη δαζηθέο 

πεξηνρέο. 

(ηα) Μνλάδεο εκθηάισζεο λεξνχ. 

(ηβ) Δθηξνθεία Θεξακάησλ. 

(ηγ) Γηαρσξηζκφο πέξαλ ησλ πελήληα νηθνπέδσλ. 

13. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε έξγσλ πνπ απαξηζκνχληαη 

ζην Πξψην Παξάξηεκα ή ζην παξφλ Παξάξηεκα ηα νπνία έρνπλ ήδε εγθξηζεί, 

εθηειεζηεί ή εθηεινχληαη θαη ηα νπνία ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

14. Έξγα ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ή 

θπξίσο ηελ αλάπηπμε θαη ηε δνθηκή λέσλ κεζφδσλ ή πξντφλησλ θαη δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ 

 
ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή δεκφζηα ζηήξημε ππεξβαίλεη ηηο €50.000 νη 
δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη φπσο ηνπνζεηήζνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, κεηαιιηθή επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ  150 εθ Υ 100 εθ. ζχκθσλα κε ην πξφηππν θαη ην παξάδεηγκα 
πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ παξάξηεκα. 

ΟΓΖΓΟ ΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο • Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Δηζαγσγή 

θνπφο ηνπ παξφληνο νδεγνχ γξαθηθήο παξνπζίαζεο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 
ρξήζηεο λα αλαπαξάγνπλ ζσζηά ην επξσπατθφ έκβιεκα. ηε ζπλέρεηα, 
αλαθέξνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εκβιήκαηνο θαη 
πξνζδηνξίδνληαη ηα ηππνπνηεκέλα ρξψκαηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ ζπκβφινπ 

Με ππφβαζξν ην θπαλφ ηνπ νπξαλνχ, δψδεθα ρξπζά αζηέξηα ζρεκαηίδνπλ 
θχθιν αλαπαξηζηψληαο ηελ έλσζε ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο. Σν πιήζνο ησλ 
αζηεξηψλ είλαη δψδεθα θαη δελ αιιάδεη, επεηδή δψδεθα είλαη ην ζχκβνιν ηεο 
ηειεηφηεηαο θαη ηεο ελφηεηαο. 

Πεξηγξαθή ζπξενχ 

Δπάλσ ζε γαιάδην πεδίν, θχθινο δψδεθα ρξπζψλ αζηεξηψλ πνπ νη θνξπθέο 
ηνπο δελ έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο. 

Γεσκεηξηθή πεξηγξαθή 

Σν ζχκβνιν έρεη ηε κνξθή θπαλήο νξζνγψληαο ζεκαίαο, κε κήθνο κηάκηζε 
θνξά ην χςνο. Γψδεθα ρξπζά αζηέξηα ηνπνζεηεκέλα ζε ίζεο απνζηάζεηο 
ζρεκαηίδνπλ αφξαην θχθιν κε θέληξν ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ 
νξζνγσλίνπ. Ζ αθηίλα ηνπ θχθινπ είλαη ίζε πξνο ην έλα ηξίην ηνπ χςνπο. 
Καζέλα απφ ηα αζηέξηα έρεη πέληε θνξπθέο επξηζθφκελεο ζηελ πεξηθέξεηα 
αφξαηνπ θχθινπ κε αθηίλα ίζε πξνο ην έλα δέθαην φγδνν ηνπ χςνπο. ια ηα 
αζηέξηα είλαη φξζηα, δειαδή κε ηε κία θνξπθή θαηαθφξπθε θαη δχν θνξπθέο 
ζε επζεία γξακκή θαζέησο πξνο ηνλ ηζηφ ηεο ζεκαίαο. Ο θχθινο είλαη 
δηαηεηαγκέλνο νχησο ψζηε ηα αζηέξηα λα θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ησλ 
αθέξαησλ σξψλ φςεσο σξνινγίνπ. Σν πιήζνο ησλ αζηεξηψλ δελ 
κεηαβάιιεηαη. 
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Καλνληζκφο γηα ηα ρξψκαηα 

Έκβιεκα 

Παληνληθφ αλαθιαζηηθφ θπαλφ (Pantone Reflex Blue) γηα ηελ επηθάλεηα ηνπ 
νξζνγσλίνπ, παληνληθφ θίηξηλν (Pantone Yellow) γηα ηα αζηέξηα. Ζ δηεζλήο 
ζεηξά ρξσκάησλ «Παληνληθή» δηαηίζεηαη επξέσο, κε επθνιία αθφκε θαη ζε κε 
επαγγεικαηίεο. 

 

Σεηξαρξσκία 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ηεηξαρξσκία, δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
δχν ηππνπνηεκέλα ρξψκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη αλάγθε λα 
αλαδεκηνπξγεζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ ρξσκάησλ ηεο ηεηξαρξσκίαο. 
Σν παληνληθφ θίηξηλν (Pantone Yellow) απνθηάηαη κε ηε ρξήζε 100 % θίηξηλνπ 
δηεξγαζίαο (Process Yellow). Αλακεηγλχνληαο 100 % θπαλφ δηεξγαζίαο 
(Process Cyan) θαη 80 % εξπζξφ δηεξγαζίαο (Process Magenta) 
επηηπγράλεηαη ρξψκα ζε κεγάιν βαζκφ φκνην πξνο ην παληνληθφ αλαθιαζηηθφ 
θπαλφ (Pantone Reflex Blue). 

Γηαδίθηπν 

Σν παληνληθφ αλαθιαζηηθφ θπαλφ (Pantone Reflex Blue) αληηζηνηρεί ζηνλ 
ρξσκαηηζκφ παιέηαο ηνπ δηθηχνπ RGB: 0/51/153 (δεθαεμαδηθφ: 003399) θαη 
ην παληνληθφ θίηξηλν (Pantone Yellow) αληηζηνηρεί ζηνλ ρξσκαηηζκφ ηεο 
παιέηαο ηνπ δηθηχνπ RGB: 255/204/0 (δεθαεμαδηθφ: FFCC00). 
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Μνλνρξσκία 

Αλ δηαηίζεηαη κφλν κειαλφ, λα ραξαρζεί ην νξζνγψλην κε καχξν θαη λα 
εθηππσζνχλ ηα αζηέξηα ζε αζπξφκαπξν. 

ε πεξίπησζε πνπ ην κφλν δηαζέζηκν ρξψκα είλαη ην θπαλφ (πξέπεη βεβαίσο 
λα είλαη αλαθιαζηηθφ θπαλφ), λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 100 %, ηα δε αζηέξηα 
αλαπαξάγνληαη ζε αξλεηηθφ ιεπθφ θαη ην πεδίν θαηά 100 % θπαλφ. 

 

Αλαπαξαγσγή ζε έγρξσκν ππφβαζξν 

Σν ζχκβνιν αλαπαξάγεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε ιεπθφ ππφβαζξν. Να 
απνθεχγεηαη ππφβαζξν ζε πνηθίια ρξψκαηα θαη νπσζδήπνηε θάπνην πνπ 
δελ ηαηξηάδεη κε ην θπαλφ. Αλ δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα παξά 
έγρξσκν ππφβαζξν, λα ηνπνζεηεζεί γχξσ απφ ην νξζνγψλην ιεπθφ 
πεξηζψξην κε πιάηνο ίζν πξνο ην 1/25 ηνπ χςνπο ηνπ νξζνγσλίνπ. 

 

Παξαδείγκαηα θαθήο αλαπαξαγσγήο 

1.Σν έκβιεκα αλαπαξάγεηαη αλάπνδα (ζηξακκέλν πξνο ηα θάησ): 
 

 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 4.2, Έθδνζε 1   86 

 

2. Καθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αζηεξηψλ: 
 

 
 
3.Καθή δηάηαμε ησλ αζηεξηψλ ζηνλ θχθιν: ηα αζηέξηα πξέπεη λα δηαηάζζνληαη 
φπσο νη αξηζκνί ησλ σξψλ ζε έλα ξνιφη: 
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Ύςνο  
(Σνπιάρηζηνλ 

1Μ) 

ΠΡΟΣΤΠΟ                            
Αλαινγίεο πηλαθίδαο: Ύςνο : Μήθνο (1:1.5)  (κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 1 x1.5 m) 
 

Μήθνο  
(=1.5 x Όςνο) 

Σνπιάρηζηνλ 1.50 Μ 

 
ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020 - ΚΑΘΔΣΧ 4.2 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ Ή / ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

  

                       
    
ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ   ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ                                                                                              ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
 
 
 

 

Δςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ: 
Η Δςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ 

«…………………………….  Τίηλος ηοσ προηεινόμενοσ επενδσηικού ζτεδίοσ .…………………………… » 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗII 
Οξεηλέο Πεξηνρέο  

( Τςφκεηξν ≥ 800 m ή πςφκεηξν 500-800 m θαη θιίζε 15%) 

α/α Κσδηθφο  Κνηλφηεηα 

1 1200 Καμπί 

2 1201 Φαρμακάσ 

3 1202 Απλίκι Ορεινισ 

4 1203 Λαηανιάσ 

5 1204 Γοφρρθ 

6 1205 Φικάρδου 

7 1206 Άγιοσ Επιφάνειοσ Ορεινισ 

8 1300 Ραλαιχώρι Μόρφου 

9 1301 Αςκάσ 

10 1302 Άλωνα 

11 1303 Φτερικοφδι 

12 1304 Ρολφςτυποσ 

13 1305 Λαγουδερά 

14 1306 Σαράντι 

15 1307 Λιβάδια Λευκωςίασ 

16 1308 Αλθκινοφ 

17 1309 Ρλατανιςτάςα 

18 1310 Ραλαιχώρι Ορεινισ 

19 1400 Σπιλια 

20 1402 Αγία Ειρινθ Λευκωςίασ 

21 1403 Καννάβια 

22 1404 Κακοπετριά 

23 1406 Γαλάτα 

24 1407 Σινάοροσ 

25 1408 Καλιάνα 

26 1420 Ρεδουλάσ 

27 1421 Μυλικοφρι 

28 1422 Μουτουλλάσ 

29 1423 Οίκοσ 

30 1424 Καλοπαναγιώτθσ 

31 1425 Γερακιζσ 

32 1426 Τςακκίςτρα 

33 1427 Κάμποσ 

34 4316 Μελίνθ 

35 4317 Οδοφ 

36 4318 Άγιοι Βαβατςινιάσ 

37 4319 Βαβατςινιά 

38 5132 Σανίδα 

39 5133 Ρραςτιό Κελλακίου 

40 5136 Κελλάκι 

41 5142 Άγιοσ Ραφλοσ 

42 5143 Άγιοσ Κωνςταντίνοσ 
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43 5144 Συκόπετρα 

44 5145 Λουβαράσ 

45 5146 Καλό Χωριό Λεμεςοφ 

46 5147 Ζωοπθγι 

47 5305 Άγιοσ Αμβρόςιοσ Λεμεςοφ 

48 5306 Άγιοσ Θεράπων 

49 5307 Λόφου 

50 5311 Δωροσ 

51 5312 Λάνεια 

52 5313 Σιλίκου 

53 5315 Τριμικλθνθ 

54 5316 Άγιοσ Μάμασ 

55 5317 Κοφκα 

56 5318 Μονιάτθσ 

57 5320 Δωρα 

58 5322 Άρςοσ Λεμεςοφ 

59 5323 Κιςςοφςα 

60 5324 Μαλια 

61 5325 Βάςα( Κοιλανίου) 

62 5326 Βουνί 

63 5327 Ρζρα Ρεδι 

64 5328 Μανδριά Λεμεςοφ 

65 5329 Ροταμιοφ 

66 5330 Πμοδοσ 

67 5331 Κοιλάνι 

68 5340 Άγιοσ Δθμιτριοσ 

69 5341 Ραλαιόμυλοσ 

70 5342 Ρρόδρομοσ 

71 5343 Καμινάρια 

72 5344 Τρείσ Ελιζσ 

73 5345 Λεμίκου 

74 5350 Κάτω Ρλάτρεσ 

75 5351 Ράνω Ρλάτρεσ 

76 5352 Φοινί 

77 5355 Αμίαντοσ 

78 5360 Άγιοσ Θεόδωροσ Λεμεςοφ 

79 5361 Άγιοσ Ιωάννθσ Λεμεςοφ 

80 5362 Κάτω Μφλοσ 

81 5363 Ροταμίτιςςα 

82 5364 Δφμεσ 

83 5365 Ρελζνδρι 

84 5366 Αγρόσ 

85 5367 Αγρίδια 

86 5368 Χανδριά 

87 5369 Κυπεροφντα 

88 6120 Τςάδα 

89 6202 Μουςερε 



 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 4.2, Έθδνζε 1   90 

 

90 6211 Σαλαμιοφ 

91 6213 Κζδαρεσ 

92 6214 Μζςανα 

93 6215 Ρραιτώρι 

94 6216 Φιλοφςα Κελοκεδάρων 

95 6217 Αρμίνου 

96 6218 Άγιοσ Νικόλαοσ Ράφου 

97 6219 Άγιοσ Ιωάννθσ Ράφου 

98 6222 Ρενταλιά 

99 6224 Γαλαταριά 

100 6225 Κοιλίνεια 

101 6226 Βρζτςια 

102 6227 Στατόσ-Άγιοσ Φώτιοσ 

103 6230 Ράνω Ραναγιά 

104 6304 Μθλιά Ράφου 

105 6306 Φφτθ 

106 6319 Μζλανδρα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX 

 
 
 
 



 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 4.2, Έθδνζε 1   92 

 

ΜΖΣΡΧΟ ΑΗΣΖΣΧΝ ΚΟΑΠ - ΔΝΣΤΠΟ ΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ  ......................................       

Ζκεξ.: ……/………/……….…. 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ: 

Αξηζκφο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ   ……………………. 

Αξ. Πνι. Σαπηφηεηαο   ........................   

λνκα................................................. Δπψλπκν.................................................................... 

λνκα Ννκηθνχ Πξνζψπνπ..........................................................................................…….         

Αξ. Δγγξαθήο Δηαηξείαο / Αξ. Ννκηθνχ Πξνζψπνπ  ............................................................ 

 
Γειψλσ φηη επηζπκψ λα ηξνπνπνηήζσ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Μεηξψνπ Αηηεηψλ πνπ έρσ 

ππνβάιεη, φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν αληίγξαθν θαη 

παξαθαιψ φπσο δηνξζσζεί ε πξνεγνχκελε δήισζε κνπ.  

 

 

Με εθηίκεζε   

 

 

                                                                                                         ...……………………………. 

       

 

 

 

ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ 

ΔΡΓΑΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 

Παξαιαβή Δληχπνπ    

Μεραλνγξάθεζε Δληχπνπ    

 

 

ΦΡΑΓΗΓΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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ΜΖΣΡΧΟ ΑΗΣΖΣΧΝ ΚΟΑΠ - ΔΝΣΤΠΟ ΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ

Οη αιιαγέο πνπ επηζπκψ είλαη νη αθφινπζεο (ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζην ΗΒΑΝ, ζα πξέπεη 
απαξαίηεηα λα πξνζθνκίδεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα):  

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Με εθηίκεζε, 
 

 
 
Τπνγξαθή: ......................................................     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Υ 

 
ΓΖΛΧΖ ΑΜΔΡΟΛΖΠΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ  

 

Γειψλσ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε, νχηε νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο, ή εμ 

αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε ζπλδένκαη νηθνλνκηθά κε ηνλ πην θάησ Αηηεηή: 

ηνηρεία Αηηεηή: 

Ολνκαηεπψλπκν / Δηαηξηθή Δπσλπκία: ...........................................   

Α.Γ.Σ / Αξηζκφο Δγγξαθήο Δηαηξείαο: .............................................. 

 

 Α/Α    Ολνκαηεπψλπκν    Ζκεξνκελία          Τπνγξαθή 
                    / Κσδηθφο Τπαιιήινπ      
 

   
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
   
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
 
...... ................................................... ......./....../....... .............................. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XI 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥII 

Ζ έθζεζε Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο 

πεξηιακβάλεη: 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 ΑΗΣΖΖ  

1.2 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ / ΗΣΟΡΗΚΟ 

1.3 ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1.3.1 Πξνζσπηθφ/ Κχθινο Δξγαζηψλ /πλνιηθφο Ηζνινγηζκφο     

1.3.2 Μέηνρνη Δηαηξείαο 

1.3.2.1 Μέηνρνη (Φπζηθά Πξφζσπα) 

1.3.2.2 πλεξγαδφκελεο/ πλδεδεκέλεο Δηαηξείεο 

1.3.2.3 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο 

2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

2.1 ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

2.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (νηθνλνκηθνί δείθηεο) 

2.3 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΣΔΛΔΥΧΖ 

2.3.1 Δπίπεδν/ηξφπνο νξγάλσζεο ηκεκάησλ 

2.3.2 Δπάξθεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ σο πξνο ηε κφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε  ζε ζρέζε κε ην 

είδνο ηεο επηρείξεζεο 

2.3.3 Δκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο απφ αληίζηνηρα έξγα 

2.3.4 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ/επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

2.4 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 

2.4.1 Οη επελδπηέο κε πξνηεξαηφηεηα ηνπο παξαγσγνχο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή θαη ηηο 

Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ. 

2.5 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ 

3.  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

3.1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

3.2 ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

3.2.1 Απνηειέζκαηα ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο ή/θαη πξνβιεπφκελνη ινγαξηαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο επελδχζεσλ κέρξη €100.000 

3.2.2 Πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπο ζηελ αγνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο 

3.2.3 Σν κέγεζνο ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο 

3.2.4 Σν πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζηε λέα επέλδπζε  
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3.2.5   Ζ ηάζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη νη πξννπηηθέο ηνπο 

4.  ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  

5.  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΘΔΔΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

Ζ έθζεζε Σερληθήο Αμηνιφγεζεο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη: 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

1.2 ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

2. ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

2.1 ΔΠΗΠΔΓΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

2.2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

2.3 ΔΠΗΠΔΓΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

2.4 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

3. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

3.1 ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

3.2  Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖ 

4. Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

4.1 ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

4.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΔΗ 
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Ζ έθζεζε Σερληθήο Αμηνιφγεζεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη: 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 ΣΟΥΟΗ ΔΠΔΝΓΤΖ 

1.2 ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

2. ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

2.1 ΔΠΗΠΔΓΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

2.2 ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

2.3 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

3. Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  

3.1 ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟ/ 

ΚΣΗΡΗΑ  

3.2 Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΝΔΑ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

4. Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

4.1 ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

4.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΔΗ 

 

Ζ έθζεζε Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη: 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 ΑΗΣΖΖ  

1.2. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ / ΗΣΟΡΗΚΟ 

1.3. ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1.3.1 Πξνζσπηθφ/ Κχθινο Δξγαζηψλ /πλνιηθφο Ηζνινγηζκφο     

1.3.2 Μέηνρνη Δηαηξείαο 

1.3.2.1 Μέηνρνη (Φπζηθά Πξφζσπα) 

1.3.2.2 πλεξγαδφκελεο/ πλδεδεκέλεο Δηαηξείεο 

1.3.2.3 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο 

2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΝΔΑ ΜΟΝΑΓΑ 

2.1 ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

2.2 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

2.3 ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ  

2.3.1. Απνηειέζκαηα ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο 

Κχθινο εξγαζηψλ 
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Καηάζηαζε  Kεξδνδεκηψλ  

Καηάζηαζε Σακεηαθήο Ρνήο 

2.3.2 Πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπο ζηελ αγνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο 

3. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

4. ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

5. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ 

5.1. ΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ ΜΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Ζ 

ΚΑΗ ΣΗ ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ. 

6. ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΔΛΔΥΧΖ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

6.1 ΔΠΗΠΔΓΟ/ΣΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑΣΧΝ  

6.2 ΟΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΣΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΧΝ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΠΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ ΔΡΓΑ Ζ 

ΑΚΖΖ ΑΛΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

6.3 ΣΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΗ ΣΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΧΝ ΣΖ 

ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

7.   ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
 

Με ηελ παξνχζα βεβαηνχηαη φηη:  
 
Α) Οη πην θάησ κέηνρνη (θπζηθά πξφζσπα) ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο ……………………………………….. 
ΓΔΝ θαηέρνπλ κεηνρέο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε άιιε επηρείξεζε. 
 
Ολνκαηεπψλπκν κεηφρνπ 
 
1. ………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………………… 
 
3. ………………………………………………………………… 
 
4. ………………………………………………………………… 
 
5. ………………………………………………………………… 
 
Β) Οη πην θάησ κέηνρνη (θπζηθά πξφζσπα) ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο …………………… θαηέρνπλ κεηνρέο ή 
δηθαηψκαηα ςήθνπ ζηηο αθφινπζεο εηαηξείεο:  
 
Ολνκαηεπψλπκν κεηφρνπ                     λνκα εηαηξείαο        Γξαζηεξηφηεηα          % ζπκκεηνρήο  
 
1. ……………………….....................      ……………………..      ……………………            ..………. 
 
2. ……………………….....................      ……………………..      ……………………            .……….. 
 
3. ……………………….....................      ……………………..      ……………………            ...……... 
 
4. ……………………….....................      ……………………..      ……………………            .……….. 
 
5. ……………………….....................      ……………………..      ……………………            .……….. 
 
 
Γειψλσ ππεχζπλα φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν απηφ είλαη αιεζείο θαη γλσξίδσ φηη 
ηπρφλ ςεπδήο δήισζε ζα ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηεο επηρείξεζεο κνπ θαη φηη ζα 
ζηεξεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο άιιεο αίηεζεο κε βάζε ην Καζεζηψο 4.2. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε είλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ θαη πξφζζεηα κέηξα ελαληίνλ ηεο. 
 
 

 
Τπνγξαθή:   
 ……………………….………….. 
λνκα λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο: 
 ……………………….………….. 
Αξ. Σαπηφηεηαο: 
 ……………………….………….. 
θξαγίδα Δηαηξείαο: 
 ……………………….………….. 
Ζκεξνκελία: 
 ……………………….………….. 
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
 

Με ηελ παξνχζα βεβαηνχηαη φηη:  
 
Α) Οη πην θάησ κέηνρνη (θπζηθά πξφζσπα) ηεο εηαηξείαο ………………………………………………….. 
ΓΔΝ θαηέρνπλ κεηνρέο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε άιιε επηρείξεζε. 
 
Ολνκαηεπψλπκν κεηφρνπ 
 
1. ………………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………….. 
 
3. …………………………………………………………………………. 
 
4. …………………………………………………………………………. 
           
Β) Οη πην θάησ κέηνρνη (θπζηθά πξφζσπα) ηεο εηαηξείαο ……………………………. θαηέρνπλ κεηνρέο ή 
δηθαηψκαηα ςήθνπ ζηηο αθφινπζεο εηαηξείεο:  
 
Ολνκαηεπψλπκν κεηφρνπ                   λνκα εηαηξείαο        Γξαζηεξηφηεηα            % ζπκκεηνρήο  
 
1. ……………………….....................    ……………………..    ……………………            ..………. 
 
2. ……………………….....................    ……………………..    ……………………            ..………. 
 
3. ……………………….....................    ……………………..    ……………………            ..………. 
 
4. ……………………….....................    ……………………..    ……………………            ..………. 
 
 
Γειψλσ ππεχζπλα φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν απηφ είλαη αιεζείο θαη γλσξίδσ φηη 
ηπρφλ ςεπδήο δήισζε ζα ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηεο εηαηξείαο 
..................................................... πνπ ππέβαιε κε βάζε ην Καζεζηψο 4.2, θαη φηη ζα ζηεξεζεί ηνπ 
δηθαηψκαηνο ππνβνιήο άιιεο αίηεζεο κε βάζε ην Καζεζηψο απηφ. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 
είλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ θαη πξφζζεηα κέηξα ελαληίνλ ηεο. 
 
 
 
 
Τπνγξαθή:   
 ……………………….………….. 
λνκα λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο: 
 ……………………….………….. 
Αξ. Σαπηφηεηαο: 
 ……………………….………….. 
θξαγίδα Δηαηξείαο: 
 ……………………….………….. 
Ζκεξνκελία: 
 ……………………….………….. 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XIII 

ΓΔΗΓΜΑ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΔΔΒΣ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΔΠΗΣΟΛΖ ΔΛΛΔΗΠΟΝΣΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
 
Αξ. Φαθ.: ….…………………. 

Σει.: ….………………………. 

Φαμ: …..……………………… 

Email: …………………………………………………… 

 

Ζκεξνκελία: ….…………….. 
 
Κπξίνπο, 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
 
Κχξηνη, 

 
Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 

«Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο  
θαη / ή Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» Καζεζηψο 4.2 - 1ε Πξνθήξπμε 

 
Έρσ νδεγίεο λα αλαθεξζψ ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζηε ζρεηηθή αίηεζε γηα ρνξεγία πνπ έρεηε 
ππνβάιεη ζηηο …………../2016, θαη ζαο πιεξνθνξήζσ φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ εμεηάζνπκε 
ζα πξέπεη λα καο παξνπζηάζεηε ηα πην θάησ: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………………... 

6. ………………………………………………………………………………………………………... 

7. ………………………………………………………………………………………………………... 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο, εάλ ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο παξνχζαο επηζηνιήο δελ πξνζθνκίζεηε ηα ειιείπνληα 
δηθαηνινγεηηθά/ ζηνηρεία ή ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα λέα ζηνηρεία θξηζνχλ αλεπαξθή, ζα ζεσξεζεί 
πσο δελ ελδηαθέξεζηε γηα ρνξεγία θαη ε αίηεζε ζαο ζα απνξξηθζεί. 
 

Με ηηκή, 
 
 
 
 
(………………………………..)                                                                                                             
γηα Γεληθφ Γηεπζπληή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XIV 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΑΠΟΤΡΖ ΑΗΣΖΖ / ΓΡΑΔΧΝ,  
ΚΑΘΔΣΧ 4.2 ΠΑΑ 2014 – 2020 

Φπζηθφ Πξφζσπν 
 
(α) Απφζπξζε αίηεζεο (λα ζπκπιεξσζεί γηα απφζπξζε αίηεζεο) 

 
Δγψ ν/ε ………………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

……..………………. δειψλσ ππεχζπλα φηη απνζχξσ ηελ αίηεζε κνπ κε αξηζκφ 

………………………… γηα ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο 4.2.  

 
(β) Απφζπξζε δξάζεσλ (λα ζπκπιεξσζεί γηα απφζπξζε δξάζεσλ) 

 
Δγψ ν/ε ………………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

……..………………. δειψλσ ππεχζπλα φηη δελ ζα πξνβψ ζηελ πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ 

δξάζεσλ πνπ έρσ εγθξηζεί γηα ηελ αίηεζε κνπ κε αξηζκφ ………………………… γηα ζπκκεηνρή 

ζην Καζεζηψο 4.2. 

 

Α/Α Κσδηθφο Γξάζεο θαη Πεξηγξαθή Γξάζεο Δγθεθξηκέλν 
πνζφ 

Λφγνο απφζπξζεο 

    

    

    

    
 

  
 

……………………………………… 
(Ολνκαηεπψλπκν) 

 
 
 

……………………………………… 
(Τπνγξαθή αηηεηή) 

 
 

……………………………………… 
(Ζκεξνκελία) 

 
Να είζαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα απνζχξεηε δξάζεηο θαη φρη νιφθιεξε 
ηελ αίηεζε αθνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελαπνκείλαληεο δξάζεηο αθνξνχλ ζε επέλδπζε κηθξφηεξε απφ 
ην ειάρηζην επηιέμηκν πνζφ επέλδπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ε αίηεζή ζαο, ε αίηεζε 
απηή νπζηαζηηθά απνξξίπηεηαη.  
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΑΠΟΤΡΖ ΑΗΣΖΖ / ΓΡΑΔΧΝ,  
ΚΑΘΔΣΧ 4.2 ΠΑΑ 2014 – 2020 

Ννκηθφ Πξφζσπν 
(α) Απφζπξζε αίηεζεο (λα ζπκπιεξσζεί γηα απφζπξζε αίηεζεο) 

 
Δγψ ν/ε ………………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

……..…………………… σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο……………………………………… 

θαη αθνχ έρσ εμνπζηνδνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δειψλσ ππεχζπλα φηη απνζχξνπκε ηελ αίηεζε 

καο κε αξηζκφ ………………………… γηα ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο 4.2.  

 
(β) Απφζπξζε δξάζεσλ (λα ζπκπιεξσζεί γηα απφζπξζε δξάζεσλ) 

 
Δγψ ν/ε …………………………………………………………………… κε αξηζκφ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ……..………………. σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 

………………………………………………………… θαη αθνχ έρσ εμνπζηνδνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ δειψλσ ππεχζπλα φηη δελ ζα πξνβψ ζηελ πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ πνπ έρσ 

εγθξηζεί γηα ηελ αίηεζε κνπ κε αξηζκφ ………………………… γηα ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο 4.2. 

Α/Α Κσδηθφο Γξάζεο θαη Πεξηγξαθή Γξάζεο Δγθεθξηκέλν 
πνζφ 

Λφγνο απφζπξζεο 

    

    

    
 

  
……………………………………… 

(Ολνκαηεπψλπκν) 
 

 
……………………………………… 

(Τπνγξαθή αηηεηή) 
 
 

……………………………………… 
(Ζκεξνκελία) 

 
 
 

……………………………………… 
(θξαγίδα εηαηξείαο) 

 
Να είζαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα απνζχξεηε δξάζεηο θαη φρη νιφθιεξε 
ηελ αίηεζε αθνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελαπνκείλαληεο δξάζεηο αθνξνχλ ζε επέλδπζε κηθξφηεξε απφ 
ην ειάρηζην επηιέμηκν πνζφ επέλδπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ε αίηεζή ζαο, ε αίηεζε 
απηή νπζηαζηηθά απνξξίπηεηαη.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XV 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΠΗΣΟΛΖ 
 
 

Γεληθφ Γηεπζπληή 
Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 
Λεπθσζία  
 
Κχξηε, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014 – 2020 

Καζεζηψο 4.2  

Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ 
Πξντφλησλ 

 
Δλδηάκεζε Έθζεζε πξνφδνπ 

 

Αλαθεξφκαζηε ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζηελ αίηεζε καο κε αξ.  ………………………. θαη κε ηελ παξνχζα 

ζαο πιεξνθνξνχκε φηη έρνπκε πινπνηήζεη ην ...............% ησλ επελδχζεσλ πνπ καο έρεηε εγθξίλεη.    

 

(ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ εγθξηκέλνπ επελδπηηθνχ έξγνπ 

εληφο ησλ 12 κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη ιφγνη) 

…………………………………………………………………………………………….…….………………………

……………………………………………………………………….. 

 
 
Ολνκαηεπψλπκν:  ...........................................................................  
 
              ή 
 
λνκα επηρείξεζεο:   ...........................................................................  
 
Αξηζκφο αίηεζεο :  ...........................................................................  
 
 
Τπνγξαθή:   ...........................................................................   
 
Ζκεξνκελία:      ...........................................................................  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XVI 

                             λνκα επηρείξεζεο  ……………………….......... 

                      Αξηζκφο Π. Σαπηφηεηαο/ Αξ. Δγγ. …..………………. 

                           Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ..…………………..….. 
              

Γεληθφ Γηεπζπληή 
Τπνπξγείνπ Δλεξγείαο , Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 
Αλδξέα Αξανχδνπ 6,  
1421 Λεπθσζία 
 
Κχξηε, 

ΚΑΘΔΣΧ 4.2, 1ε Πξνθήξπμε 
 Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 
ΑΗΣΖΜΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΥΟΡΖΓΗΑ 

 
Τπνβάιισ, κε ηελ παξνχζα, αίηεκα πιεξσκήο ρνξεγίαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο σο άλσ 
επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 1εο Πξνθήξπμεο ηνπ Καζεζηψηνο 4.2 «Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο 
Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 20014-2020. 
 
αο πιεξνθνξψ ππεχζπλα θαη ελ’ γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ, ησλ θπξψζεσλ θαη ησλ πνηλψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 19 ηνπ ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ αηηεηψλ, φηη έρεη νινθιεξσζεί ην 
………..% ησλ επελδπηηθψλ δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ καο πκθσλίαο Γεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηεζεο, κε αξ……………………...…. θαη εκεξνκελία ……………….. 
 
αο πιεξνθνξψ ππεχζπλα φηη α) νη αγνξέο δελ έγηλαλ απφ ζπγγεληθά πξφζσπα/επηρεηξήζεηο θαη β) φια 
ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε κνλάδα 
πνπ ζα ιάβεη ηελ ελίζρπζε. 
 
Δζσθιείσ αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκψλ (Πίλαθεο Α θαη Β) νη νπνίεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ/ηελ 
ππνθαηλφκελν/ε σο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο/ εηαηξείαο θαη νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί θαη ππνγξαθεί 
απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ηεο επηρείξεζεο καο. Δπηπξφζζεηα, επηζπλάπησ εηο δηπινχλ (πξσηφηππα 
θαη αληίγξαθα) ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά / έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο 
επηιέμηκεο επελδπηηθέο δξάζεηο (φπσο ηηκνιφγηα, απνδείμεηο θαηαζηάζεηο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 
θ.ι.π), φπσο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο θαηαιφγνπο θαη παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζηνπο 
απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ζηελ έγθξηζε πιεξσκήο ηεο αλάινγεο ελίζρπζεο.  ια ηα ζηνηρεία είλαη 
αθξηβή θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο.  
 
…………………………………………… 
Ολνκαηεπψλπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ  
 
…………………………………………… 
Τπνγξαθή  
 
……..………………………….. 
Ζκεξνκελία  
 
………………………………… 
θξαγίδα επηρείξεζεο (φπνπ ηζρχεη) 
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                                                              ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. 

     ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2 
 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκψλ γηα επελδχζεηο ζε  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ Ή / ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 

Όλνκα Δπηρείξεζεο / αηηεηή: ...........................................................................................    Όλνκα ππεχζπλνπ / Σει.:  .............................................. 

 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ 

 
[ 0 ] 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ -(ΔΚΓΟΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ) 
[1] [2] [3] [4] [5] ** [6] [7] [8] [9] 

Α/Α 
 

(Αναθέπαηε ηοςρ Α/Α ηων μησανημάηων  
/εξοπλιζμού από Πίνακα Έγκπιζηρ ηα 

οποία πεπιλαμβάνονηαι ζηο 
  ηιμολόγιο) 

Ζκεξν- 
κελία 

Αξ. ηηκνινγίνπ 
Αμία 

ηηκνινγίνπ 
(κε ΦΠΑ) € 

Αμία 
ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ΦΠΑ) € 

Δπηιέμηκε αμία 
ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ΦΠΑ) € 

Ζκεξν-
κελία 

Αξ. 
απφδεημεο 

Πνζφ 
απφδεημεο 
(κε ΦΠΑ) € 

 
Παξαηεξήζεηο 

            

   
         

            

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

ΤΝΟΛΟ        

 

**ΗΜΔΙΩΗ:  λανθαζμένη καηασώπηζη ηηρ ζηήληρ [5] μποπεί να αποηελέζει αιηία επιβολήρ κςπώζεων με βάζη ηη ζσεηική ππόνοια ηος Εγσειπιδίος Εθαπμογήρ Ενημέπυζη - Αιηηηών ηος Καθεζηώηορ (παπ.19)  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α]  - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  [ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ / ΔΞΟΠΛΗΜΟ] - ειίδα __________  απφ  __________  

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α] 

 ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ /  ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. 
ΚΑΘΔΣΧ 4.2 

 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκψλ γηα επελδχζεηο ζε  ΚΣΗΡΗΑ / ΤΠΟΣΑΣΗΚΑ 
 

Όλνκα Δπηρείξεζεο / αηηεηή: ...........................................................................................    Όλνκα ππεχζπλνπ / Σει.:  .............................................. 

 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ 

 
[ 0 ] 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ -(ΔΚΓΟΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ) 
[1] [2] [3] [4] [5] ** [6] [7] [8] [9] 

Α/Α 
 

(Για Κηίπια, Αναθέπαηε ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΑΠΑΝΩΝ πος  πεπιλαμβάνονηαι ζηο 

 ηιμολόγιο) 

Ζκεξν- 
κελία 

Αξ. ηηκνινγίνπ 
Αμία 

ηηκνινγίνπ 
(κε ΦΠΑ) € 

Αμία 
ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ΦΠΑ) € 

Δπηιέμηκε αμία 
ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ΦΠΑ) € 

Ζκεξν-
κελία 

Αξ. 
απφδεημεο 

Πνζφ 
απφδεημεο 
(κε ΦΠΑ) € 

 
Παξαηεξήζεηο 

            

   
         

            

            

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

ΤΝΟΛΟ        

 
** ΗΜΔΙΩΗ:  λανθαζμένη καηασώπηζη ηηρ ζηήληρ [5] μποπεί να αποηελέζει αιηία επιβολήρ κςπώζεων με βάζη ηη ζσεηική ππόνοια ηος Εγσειπιδίος Εθαπμογήρ Ενημέπυζη - Αιηηηών ηος Καθεζηώηορ   (παπ.19) 

  

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α]  - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  [ΚΣΗΡΗΑ/ΤΠΟΣΑΣΗΚΑ] - ειίδα __________  απφ  __________

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α] 

 ΓΗΑ ΚΣΗΡΗΑ / ΤΠΟΣΑΣΗΚΑ 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. 
ΚΑΘΔΣΧ 4.2 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκψλ γηα επελδχζεηο ζε  ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 
 

Όλνκα Δπηρείξεζεο / αηηεηή: ...........................................................................................    Όλνκα ππεχζπλνπ / Σει.:  .............................................. 

 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ 

 
[ 0 ] 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ -(ΔΚΓΟΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ) 
[1] [2] [3] [4] [5] ** [6] [7] [8] [9] 

Α/Α 
  

Ζκεξν- 
κελία 

Αξ. ηηκνινγίνπ 
Αμία 

ηηκνινγίνπ 
(κε ΦΠΑ) € 

Αμία 
ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ΦΠΑ) € 

Δπηιέμηκε αμία 
ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ΦΠΑ) € 

Ζκεξν-
κελία 

Αξ. 
απφδεημεο 

Πνζφ 
απφδεημεο 
(κε ΦΠΑ) € 

 
Παξαηεξήζεηο 

            

   
         

            

            

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

ΤΝΟΛΟ         

** ΗΜΔΙΩΗ:  λανθαζμένη καηασώπηζη ηηρ ζηήληρ [5] μποπεί να αποηελέζει αιηία επιβολήρ κςπώζεων με βάζη ηη ζσεηική ππόνοια ηος Εγσειπιδίος Εθαπμογήρ Ενημέπυζη - Αιηηηών ηος Καθεζηώηορ (παπ.19) 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α]  - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  [ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ] - ειίδα __________  απφ  __________ 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α] 

 ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. 
ΚΑΘΔΣΧ 4.2 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκψλ γηα επελδχζεηο ζε ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ (Σερλννηθνλνκηθή Μειέηε, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη 
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ) 

Όλνκα Δπηρείξεζεο / αηηεηή: ...........................................................................................    Όλνκα ππεχζπλνπ / Σει.:  .............................................. 

 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ 

 
[ 0 ] 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ -(ΔΚΓΟΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ) 
[1] [2] [3] [4] [5] ** [6] [7] [8] [9] 

Α/Α 
  

Ζκεξν- 
κελία 

Αξ. ηηκνινγίνπ 
Αμία 

ηηκνινγίνπ 
(κε ΦΠΑ) € 

Αμία 
ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ΦΠΑ) € 

Δπηιέμηκε αμία 
ηηκνινγίνπ 

(ρσξίο ΦΠΑ) € 

Ζκεξν-
κελία 

Αξ. 
απφδεημεο 

Πνζφ 
απφδεημεο 
(κε ΦΠΑ) € 

 
Παξαηεξήζεηο 

            

   
         

            

            

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

ΤΝΟΛΟ         

** ΗΜΔΙΩΗ:  λανθαζμένη καηασώπηζη ηηρ ζηήληρ [5] μποπεί να αποηελέζει αιηία επιβολήρ κςπώζεων με βάζη ηη ζσεηική ππόνοια ηος Εγσειπιδίος Εθαπμογήρ Ενημέπυζη - Αιηηηών ηος Καθεζηώηορ (παπ.19) 

      ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α]  - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  [ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ] - ειίδα __________  απφ  __________ 

ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ  

ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α] 
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
 

Αναλςηική καηάζηαζη ςλοποίηζηρ επενδύζεων ζε καινούπια Μησανήμαηα, Δξοπλιζμό, Οσήμαηα ή/και γενικά έξοδα πος εγκπίθηκαν για σοπηγία  

(με βάζη ηον πίνακα έγκπιζηρ  - Παπάπηημα ΙΙ ςμθωνίαρ Γημόζιαρ Υπημαηοδόηηζηρ) 

 

 

Αρ.Φακ:  
 

        
    

 

Πνομα Επιχείρθςθσ:         
 

Πνομα υπεφκυνου / τθλ.:   

          
ΒΑΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΡΙΗ (.Δ.Ε) ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ -  ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ 
ΧΡΗΗ 

  
  

[1] [2] [3] [4] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - *ΠΟΟΣΗΣΑ+ 
ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ  
ΚΟΣΟ € 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ        
(ΕΚΔΟΣΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ) 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΟ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) € 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

         

  
 

      

         

         

         

         

          

         

ΤΝΟΛΟ Ε 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ/ΕΞΟΠΛΙΜΟ/ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΑ/ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   
ΕΓΚΙΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ) € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΛΕΞΙΜΩΝ 
ΡΟΣΩΝ  [3]                                                
(χωρίσ ΦΡΑ)   

ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Β - ειίδα __________  απφ  __________ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ [B] 
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                                                    ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ  ΠΗΝΑΚΔ ΠΛΖΡΧΜΧΝ [Α], [Β]: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ** Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζηήιεο : [5] (πίλαθα Α) θαη [3] (Πίλαθα Β) ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνηνχ ππνβιεζνχλ θαζψο ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ηνπο κπνξεί λα 

απνηειέζεη αηηία επηβνιήο θπξψζεσλ κε βάζε ηελ ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Δγρεηξηδίνπ Δθαξκνγήο – Δλεκέξσζε Αηηεηψλ  ηνπ Μέηξνπ  (παξ.19)  

 ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΑ Ή ΔΠΗΚΔΤΑΜΔΝΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ / ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΝΑ ΜΖΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 ιεο νη ζειίδεο ησλ Πηλάθσλ ζα πξέπεη λα αξηζκνχληαη (θάησ δεμηά) 

 ηο Σέλορ ηος Παπαπηήμαηορ Ι επιζςνάπηονηαι βοηθηηικά ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ζςμπληπωμένων Πινάκων [Α] και [Β]. 

 
Γηα  ΠΗΝΑΚΑ [Α] – ΠΛΖΡΧΜΧΝ 
 

α. Απνηειεί ηελ Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκψλ γηα ηηο αγνξέο πνπ δηελεξγήζεθαλ / ηηκνιφγηα πνπ πιεξψζεθαλ θαη ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μερσξηζηά γηα θάζε κία απφ ηηο 
ηξείο (4) θαηεγνξίεο επελδχζεσλ: [κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο], [θηίξηα],  [Μεηαθνξηθά Μέζα] θαη [Γεληθά Έμνδα], φπνπ εθαξκφδεηαη. 
β Γηα θάζε ηηκνιφγην πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ ζηήιε [0] - «ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ»,  θάησ απφ ηελ αλαγξαθή ηνπ πξνκεζεπηή (ηηκνινγίνπ) ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
αλαθνξά θαη ζηνπο Α/Α ησλ Μεραλεκάησλ/Δμνπιηζκνχ ηνπ Πίλαθα Έγθξηζεο (ζπλεκκέλνο πίλαθαο Β βάζεη πκθσλίαο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο) πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην ηηκνιφγην. 

γ. Γηα ηα εηζαγφκελα κεραλήκαηα ε αμία θαιχπηεη ηηκή CIF (Cost, Insurance, Freight  -  Κφζηνο, Αζθάιηζηξν, Ναχινο). 
δ. ε φηη αθνξά ηελ πιεξσκή / εμφθιεζε εηζαγφκελσλ κεραλεκάησλ, ζηε ζηήιε  [7] «ΑΡ. ΑΠΟΓΔΙΞΗ», λα αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί ησλ απνδείμεσλ πιεξσκήο ηεο ηξάπεδαο 

ζαο. 
ε. Γηα ηηο επελδχζεηο ζε θηήξηα ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ην βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ην θφζηνο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ηεο έθζεζεο πξνφδνπ (επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ πξφηππν βεβαίσζεο σο Παξάξηεκα XVIΗΗ) 
ζη. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζην ίδην ηηκνιφγην πεξηιακβάλνληαη επελδχζεηο (αγνξέο) πνπ δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ρνξεγία, ην πνζφ ηεο ζηήιεο [4] ζα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο 
ζηήιεο [5]. 

δ. Να ζεκεηψλεηαη ζηε ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ ηπρφλ κεράλεκα πνπ δελ εμνθιήζεθε νιηθψο ή πνπ αγνξάζζεθε κε ελνηθηαγνξά (Finance), ηεο νπνίαο ε εμφθιεζε εθθξεκεί. 
 
Γηα ΠΗΝΑΚΑ [Β]  - ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ   
 

1.  Απνηειεί ηελ Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Τινπνίεζεο Δπελδχζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ κε βάζε ηε πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, θαη ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μερσξηζηά γηα 
θάζε επέλδπζε ζε [Μεραλήκαηα/ Δμνπιηζκφ],  [Μεηαθνξηθά Μέζα]  θαη  [Γεληθά Έμνδα]. 

2. ηε ζηήιε [3] «ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟ», λα θαηαρσξείηαη ην επηιέμηκν πνζφ ηηκνινγίνπ πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν Μεράλεκα / Δμνπιηζκφ πνπ εγθξίζεθε.  

 
 
 

   Γηα Καηεγνξίεο Δπελδχζεσλ 
ΠΗΝΑΚΑ Α 
ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

ΠΗΝΑΚΑ Β 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ / ΔΞΟΠΛΗΜΟ  √ √ 

ΚΣΗΡΗΑ / ΤΠΟΣΑΣΗΚΑ √  

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ   √ √ 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ √ √ 

Γηα ηελ νξζή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πιεξσκήο ζα πξέπεη  
λα ππνβάιινληαη ζπκπιεξσκέλνη θαη νη δχν (2)  πίλαθεο (Α θαη Β) 
φπσο θαίλεηαη ζηνλ δηπιαλφ πίλαθα θαη κε βάζε ηηο αθφινπζεο 
ζεκεηψζεηο: 
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ΓΖΛΧΖ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ / ΔΛΔΓΚΣΖ   

 
 

ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΖ / ΔΛΔΓΚΣΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Δκείο νη πην θάησ ππνγξάθνληεο, εθπξφζσπνο θαη εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο επηρείξεζεο, βεβαηψλνπκε φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ 
θαίλνληαη ζηηο πην πάλσ θαηαζηάζεηο (Πίλαθεο Α θαη Β) είλαη αιεζή θαη ζχκθσλα κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη. 
Δπίζεο βεβαηψλνπκε φηη ε επηρείξεζε/εηαηξεία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζαλ θπζηθφ/λνκηθφ πξφζσπν, λα δηεμάγεη θαλνληθά ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη φιεο νη επελδχζεηο  (κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο, ή/θαη θηίξηα, ή/θαηΜεηαθνξηθά Μέζα, ή/θαη Γεληθά Έμνδα) πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη / βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε θαη είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα ινγηζηηθά ηεο 
βηβιία. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ επελδχζεσλ απηψλ ηεξνχληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν.  
 
 
Α.    ΟΝΟΜΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ               Τπνγξαθή                                                            Ζκεξνκελία                              Σειέθσλν 
 

 

 

        ........................................................................                 .................................... ...............................                    ......................................................   ............................................ 

 
 
 
Β.     ΟΝΟΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ                       Τπνγξαθή                                                            Ζκεξνκελία                              Σειέθσλν 
 
 

 

 

         ......................................................                ....................................................                    .........................................      …………………………. 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΔΝΓΗΑΜΔΖ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 
ΣΔΛΗΚΖ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 
ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ 
ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ 
/ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ / ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 
ΜΔΑ / ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

   

   Άδεηα Οηθνδνκήο (πξσηφηππε)   

  Αληίγξαθα ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ 
ηηο αξκφδηεο αξρέο (φςεηο, θαηφςεηο) 

  

  Βεβαίσζε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία λα 
θαίλνληαη αλαιπηηθά νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε 
ζρέζε κε απηέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ην εκβαδφ ηνπ 
θαιπκκέλνπ ρψξνπ   

  

  πκθσλία ή θαη άιιν έγγξαθν αλάζεζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
κε ηνλ εξγνιάβν ή/θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 

  

  Δπίζεκε Δπηκέηξεζε, σο κέξνο ηεο πκθσλίαο, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη θαη ζηήιε εθηειεζζείζαο εξγαζίαο 

  

  Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Δξγνζηαζίσλ 
Νφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

  

  Άδεηα/Βεβαίσζε Απφξξηςεο Απνβιήησλ απφ ην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο 

  

  Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο φηη έρεη ππνβιεζεί ε 
ζρεηηθή Μειέηε Δθηίκεζεο ή Πξνθαηαξθηηθή Έθζεζε 
Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ (φπνπ εθαξκφδεηαη) 

  

  Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο απφ Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο     

  Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Ηαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο  

  

  Πηζηνπνηεηηθή έγθξηζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηνλ 
Πεξί Εσνηξνθψλ Νφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο 

  

  Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο( ISO, HACCP θ.ι.π)   

  Πηζηνπνηεηηθφ απφ Δγθεθξηκέλν Φνξέα Διέγρνπ/Πηζηνπνίεζεο 
γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ (φπνπ εθαξκφδεηαη) 

  

  Αληίγξαθν ησλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ (πηπρίν / δίπισκα) 
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ/ηδηνθηεηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

  

    

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ 
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ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ 
ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ /  
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ / ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 
ΜΔΑ / ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

   

  Άδεηα Οηθνδνκήο (πξσηφηππε)   

  Αληίγξαθα ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο (φςεηο,  θαηφςεηο) 

  

  Βεβαίσζε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία λα θαίλνληαη 
αλαιπηηθά νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 
έρνπλ εγθξηζεί θαη ην εκβαδφ ηνπ θαιπκκέλνπ ρψξνπ   

  

  πκθσλία ή θαη άιιν έγγξαθν αλάζεζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ 
εξγνιάβν ή/θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 

  

  Δπίζεκε Δπηκέηξεζε, σο κέξνο ηεο πκθσλίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
θαη ζηήιε εθηειεζζείζαο εξγαζίαο 

  

  Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Δξγνζηαζίσλ Νφκν 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  

  

  Άδεηα Απφξξηςεο Απνβιήησλ  απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο   

  Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο φηη έρεη ππνβιεζεί ε ζρεηηθή 
Μειέηε Δθηίκεζεο ή Πξνθαηαξθηηθή Έθζεζε Δπηπηψζεσλ ζην 
Πεξηβάιινλ (φπνπ εθαξκφδεηαη) 

  

  Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο απφ Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο    

  Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Ηαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 

  

  Πηζηνπνηεηηθή έγθξηζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί 
Εσνηξνθψλ Νφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Πεξηβάιινληνο 

  

  Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο( ISO, HACCP θ.ι.π)   

  Πηζηνπνηεηηθφ απφ Δγθεθξηκέλν Φνξέα Διέγρνπ/Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ 
παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ (φπνπ εθαξκφδεηαη) 

  

  Αληίγξαθν ησλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ (πηπρίν / δίπισκα) ησλ 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ/ηδηνθηεηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

  

 
Ελδηάκεζε Πηζηνπνίεζε: Η Έθζεζε Πξνόδνπ γηα ηελ ελδηάκεζε πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ππνβάιιεηαη όηαλ πινπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο πνπ έρεη 
εγθξηζεί γηα ρνξεγία. Τα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ην αίηεκα πιεξωκήο ηεο ρνξεγίαο.  
 
Τειηθή Πηζηνπνίεζε: Η Έθζεζε Πξνόδνπ γηα ηελ ηειηθή πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ππνβάιιεηαη όηαλ πινπνηεζεί νιόθιεξν ην επελδπηηθό πξόγξακκα πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ρνξεγία. 
Τα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ην αίηεκα πιεξωκήο ηεο ρνξεγίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XVII 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΠΗΣΟΛΖ ΓΗΑ ΝΔΔ ΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
 

 

Γεληθφ Γηεπζπληή 

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 

Λεπθσζία 

 

Κχξηε,                             

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014 – 2020 

Καζεζηψο 4.2  

 

Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο 
Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

 
Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο πιεξνθνξψ φηη, κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο 

επέλδπζεο γηα ηελ νπνία καο έρεηε εγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε ρνξεγίαο, ε επηρείξεζε καο  έρεη 

δεκηνπξγήζεη  …………… λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο.   

 

Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζήκεξα ζηελ επηρείξεζε καο αλέξρεηαη ζηα 

……………. άηνκα.  

 
 
 
Ολνκαηεπψλπκν:  ...........................................................................  
 
              ή 
 
λνκα επηρείξεζεο: ...........................................................................  
 
Αξηζκφο αίηεζεο:  ...........................................................................  
 
 
 
Τπνγξαθή:   ...........................................................................   
 
Ζκεξνκελία:   ...........................................................................  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XVIII 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ 

 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Με ηελ παξνχζα βεβαηνχηαη φηη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή 

…………………………………………….. κε αξηζκφ ηαπηφηεηαο / αξηζκφ εγγξαθήο εηαηξείαο 

……………………………………………………………………………… πνπ βξίζθνληαη  ζηελ 

πεξηνρή  ……………………………………………………………………. 

έρνπλ αλεγεξζεί ζχκθσλα κε ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη ηνπο φξνπο ηεο Άδεηαο Οηθνδνκήο.  

 Σν εκβαδφ ηνπ θαιπκκέλνπ ρψξνπ ηεο νηθνδνκήο είλαη  ……………. η.κ. 

i. Αλέγεξζε λέαο νηθνδνκήο, …………………η.κ. 

ii. Δπέθηαζε πθηζηάκελεο νηθνδνκήο, ……………..η.κ. 

iii. Γηακφξθσζε/Γηαξξχζκηζε πθηζηάκελεο νηθνδνκήο, ……………..η.κ. 

Σν θηίξην έρεη αλεγεξζεί ζε πνζνζηφ ……………….%, θαη ην θφζηνο θαίλεηαη αλαιπηηθά πην θάησ: 

1.  ……………………………………………………………………......................................... 

2.  ……………………………………………………………………......................................... 

3.  ……………………………………………………………………......................................... 

4.  ……………………………………………………………………......................................... 

5.  ……………………………………………………………………......................................... 

6……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ζ παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη γηα θάζε λφκηκε ρξήζε. 

 

……………………………………. 

Τπνγξαθή θαη θξαγίδα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥIX 
Γεληθφ Γηεπζπληή 
Τπνπξγείνπ Δλεξγείαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
Αλδξέα Αξανχδνπ 6,  
1421 Λεπθσζία 
 

ΚΑΘΔΣΧ 4.2, 1ε Πξνθήξπμε 
 «Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο θαη/ή Δκπνξίαο Γεσξγηθψλ 

Πξντφλησλ» 
 ΑΗΣΖΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

 
Τπνβάιισ, κε βάζε ηελ πξφλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 18.2 ηνπ Δγρεηξηδίνπ Δθαξκνγήο - 
Δλεκέξσζε Αηηεηψλ, αίηεζε πξνθαηαβνιήο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο σο άλσ 
επηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηεο 1εο Πξνθήξπμεο ηνπ Καζεζηψηνο 4.2, γηα ηνπο πην θάησ ιφγνπο: 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Παξαθαιψ φπσο εμεηαζηεί ε αίηεζε κνπ θαη ππνινγηζζεί ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο ζηα 
πιαίζηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο, 
δεζκεχνκαη λα θαηαζέζσ εληφο 10 εκεξψλ, ηξαπεδηθή εγγχεζε  χςνπο 100% ηνπ πνζνχ ηεο 
πξνθαηαβνιήο, ππέξ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. 
 
 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

Ολνκαηεπψλπκν  
θαη ππνγξαθή αηηεηή (αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν) 
ή εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξφζσπνπ (αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν) 
 
 
 
 
…………………………………… 
θξαγίδα 
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ΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ  
 

(Δπηζηνιφραξην ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο )  
 
 

Ζκεξνκελία 
 
……/……/……. 
 

Πξνο: 
Δπίηξνπν Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 
Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 
 

Αμηφηηκε Κχξηε, 
 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή γηα επξψ €…………….. κε ηζρχ απφ  ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
πξνθαηαβνιήο πνπ είλαη ε ……………. θαη ιήμε ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2020, πνπ αθνξά ηελ αίηεζε κνπ 
κε αξ. ……………….  γηα ζπκκεηνρή ηνπ Καζεζηψηνο 4.2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
2014 – 2020.  
 

ε αληάιιαγκα ελίζρπζεο πνπ ζα θαηαβιεζεί σο πξνθαηαβνιή ζηελ / ζηνλ …………………………., κε 
αξηζκφ εγγξαθήο εηαηξείαο / αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ……………. (ζην εμήο «ν Αηηεηήο») θαη’ εθαξκνγή 
ησλ κέηξσλ δηεπθφιπλζεο πινπνίεζεο ηνπ Καζεζηψηνο 4.2 θαη θαηφπηλ παξάθιεζεο ηνπ Αηηεηή γηα 
παξνρή εγγχεζεο ζε ζαο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ πην πάλσ Καζεζηψηνο, ησλ φξσλ 
ζπκκεηνρήο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε πξνο απηφλ, εγγπψκεζα άλεπ φξσλ θαη 
εηο νιφθιεξν, έλαληη ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ, κέρξη πνζνχ €…………………….  
(να αναθέπεηαι και ηο ποζό ολογπάθυρ). 
 

Με ηελ παξνχζα αλαιακβάλνπκε, ακεηάθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, λα ζαο θαηαβάινπκε ακέζσο θαη 
αλεμάξηεηα απφ νπνηαλδήπνηε έλζηαζε ή ακθηζβήηεζε απφ κέξνπο ηνπ Αηηεηή, ην πνζφ πνπ ζα 
απαηηήζεηε κε βάζε ηελ παξνχζα κέρξη κέγηζηνπ πνζνχ €………… (να αναθέπεηαι και ηο ποζό 
ολογπάθυρ). 
 

Ζ απαίηεζε ζαο γηα πιεξσκή κε βάζε ηελ παξνχζα ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο πξνο εκάο θαη λα 
αλαθέξεη φηη ν Αηηεηήο παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνθαηαβνιή ηεο 
ελίζρπζεο πξνο απηφλ θαη φηη δεηάηε πιεξσκή κε βάζε ηελ παξνχζα εγγπεηηθή. 
 

Ζ εγγχεζε απηή ιήγεη κε ηελ έγγξαθε δήισζε ζαο γηα απαιιαγή ηνπ Αηηεηή θαη ηελ επηζηξνθή ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνο εκάο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιήγεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2020 θαη νπνηαδήπνηε 
απαίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία 

 
Με ππφιεςε, 
 

(Υξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα) ΥΥΥΥΥΥΥΥ  
(Γηεχζπλζε) 
 
(λνκα ππαιιήινπ πνπ ππνγξάθεη)   
(Τπνγξαθή ππαιιήινπ θαη ζθξαγίδα ηνπ  
Υξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XX 
 

Υαξηφζεκα ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ πάλσ ππνγξαθή θαη 
εκεξνκελία  

ή 
Δπίζεκε ζθξαγίδα απφ ηνλ Έθνξν ραξηνζήκσλ ε νπνία 
λα γξάθεη ηελ αμία ησλ ραξηνζήκσλ, εκεξνκελία θαη λα 
θαίλεηαη ην φλνκα θαη ε ππνγξαθή ηνπ ππαιιήινπ 

ή  
θξαγίδα ―Υαξηφζεκα Πιεξσκέλα‖, ζηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ ην Υξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα έρεη έγθξηζε απφ ηνλ 
Έθνξν.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥXI 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ  
 

Α/Α Γηελεξγνχκελνο Έιεγρνο ΝΑΗ ΟΥΗ Γ/Δ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 
Δθδφζεθε απφ αλαγλσξηζκέλν 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. 

    

2 Δίλαη πξνο φθεινο ηνπ ΚΟΑΠ.     

3 
Έρεη ζπληαρζεί ζε επηζηνιφραξην ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

    

4 
Τπάξρεη ζθξαγίδα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ηδξχκαηνο.  

    

5 
Δθδφζεθε ρξνληθά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηνπ Καζεζηψηνο 4.2. 

    

6 

Ζ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
πξνθαηαβνιήο αλαθέξεηαη νξζά ζηελ 
εγγπεηηθή θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο είλαη 6 
κήλεο κεηά ηελ ιήμε πξνζεζκίαο πινπνίεζεο.  

    

7 
Σν ιεθηηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ εγγχεζε είλαη 
ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ εγθξίζεθε 
απφ ηνλ ΚΟΑΠ γηα ζχζηαζε εγγπεηηθψλ. 

    

8 
Τπάξρνπλ επηθνιιεκέλα ραξηφζεκα ή έρεη 
ηεζεί θαηάιιειε ζθξαγίδα φηη ηα ραξηφζεκα 
είλαη πιεξσκέλα. 

    

9 
Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο αλαθέξεηαη νξζά θαη 
ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ηφζν αξηζκεηηθά φζν 
θαη νινγξάθσο. 

    

10 
Ζ εγγχεζε θαιχπηεη ην 100% ηνπ χςνπο ηεο 
πξνθαηαβνιήο  

    

11 Γίλεηαη νξζή αλαθνξά ζην Καζεζηψο.     

12 
Αλαθέξεηαη νξζά ν αξηζκφο ηεο αίηεζεο πνπ 
αθνξά. 

    

13 

Δπηβεβαηψλεηαη ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ηνπ 
αηηεηή / ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο θαη 
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

    

14 
Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ππνινγίζηεθε θαη είλαη 
νξζφ.  

    

 
Βεβαηψλεηαη φηη νη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γειψλσ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε, νχηε νπνηαδήπνηε εμ 
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε ζπλδένκαη νηθνλνκηθά κε ηνλ αηηεηή. 
 

Παξαηεξήζεηο: 

………………………………………………………………………………………….………………… 

 

..................................................................................................................................................... 
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Διέγρζεθε απφ:      
             
λνκα ιεηηνπξγνχ: …............................................................................................  
 
         
Τπνγξαθή: ……………………………         
 
 
Ζκεξνκελία: ……..............................                  
 
 
Δπαιεζεχηεθε απφ:  
 
λνκα ιεηηνπξγνχ:  …............................................................................................              
 
  
Τπνγξαθή: …..............................................       
 
 
Ζκεξνκελία: …………………………………  
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ΚΑΘΔΣΧ 4.2, 1ε Πξνθήξπμε 
 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΛΖΡΧΣΔΑ ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 
 

ΟΝΟΜΑ ΑΗΣΖΣΖ: ……………............................................................................ 
 

ΑΡ. ΑΗΣΖΖ: …………………………………. 
 

Α/Α 
Καηεγνξία επηιέμηκσλ  
επελδπηηθψλ δαπαλψλ 

Πνζφ  
πκθσλίαο 

Δλίζρπζε  
(40%) 

Αίηεζε πξνθαηαβνιήο 
 (Ναη / Όρη) 

1 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο       

2 
Μεραλήκαηα θαη 
Δμνπιηζκφο       

3 Ορήκαηα       

4 Γεληθά Έμνδα       

  χλνιν       

  

Δγθεθξηκέλν πνζφ 
πξνθαηαβνιήο 
 (κέρξη 50% ηνπ πνζνχ 
ηεο ελίζρπζεο)       

 

Βεβαηψλεηαη φηη φινη νη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία θαη εμ φζσλ γλσξίδσ δελ ππάξρεη θακία ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε θαη 
νπνηνδήπνηε έλλνκν ζπκθέξνλ αλαθνξηθά κε ηνλ αηηεηή. 

 
Διέγρζεθε απφ:      Δπαιεζεχηεθε απφ: 

 
   λνκα ιεηηνπξγνχ: …............................... λνκα ιεηηνπξγνχ:  ….....................................                   
         

Τπνγξαθή:…................................     Τπνγξαθή: ….................................       
 
Ζκεξνκελία:……..........................           Ζκεξνκελία:  .................................... 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν / λνκα εηαηξείαο 

…………………………………………………… 

Αξηζκφο Σαπηφηεηαο / Αξ. Δγγξαθήο       

…………………………………………………… 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο 

…………………………………………………… 
 

Ζκεξνκελία 

……………………………….
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXII 



 

ΠΑΑ 2014-2020, Καζεζηψο 4.2, Έθδνζε 1   127 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXIIΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXIV 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΠΗΣΟΠΗΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΠΛΖΡΧΜΖ 
………………… ΓΟΖ 

Α/Α  ΝΑΗ ΟΥΗ Γ.Δ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 

Ζ επέλδπζε έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ηφπν πνπ 
είρε ππνδεηρζεί ζηελ αίηεζε / ν 
εμνπιηζκφο θαη ηα κεραλήκαηα 
βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο 
εθκεηάιιεπζεο 

    

2 
Οη πξαγκαηνπνηεζέληεο δξάζεηο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ 
πνπ εγθξίζεθαλ / αγνξάζηεθαλ.  

    

3 

Σνπνζεηήζεθε κεηαιιηθή 
επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα (κε βάζε 
ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία) γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλνιηθή 
δεκφζηα ζηήξημε ππεξβαίλεη ηηο 
€50.000. 

    

4 

Τπάξρεη επαγγεικαηηθφο 
δηαδηθηπαθφο ηζηφηνπνο πνπ 
αλαθέξεη ζχληνκε πεξηγξαθή 
ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδνηνχκελε 
πξάμε, φπνπ επηζεκαίλεηαη ε 
ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ 
ηελ Έλσζε.  

    

 
Βεβαηψλεηαη φηη νη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γειψλσ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε, νχηε νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο 
ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε ζπλδένκαη νηθνλνκηθά κε ηνλ αηηεηή. 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Ο αηηεηήο έρεη ελεκεξσζεί γηα ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηα ππνζηαηηθά ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ ζηηο ……………………  

 
.......................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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Διέγρζεθε απφ: 
 
λνκα Τπαιιήινπ: ........................................................................................................................ 
 
Τπνγξαθή: .............................................................   Ζκεξνκελία:  ............................................. 
 
Παξαηεξήζεηο αηηεηή:  
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 
Ζκεξνκελία : ...../..../...........        Τπνγξαθή αηηεηή:  .............................................................. 
 
*ην παξφλ έληππν ζα επηζπλάπηεηαη έθζεζε επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη αλαιπηηθνί πίλαθεο 
κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ / νρεκάησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXV 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014 –2020 

Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή 
Αλάπηπμεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

 
Καζεζηψο 4.2 

ΔΚΘΔΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΟΝΟΜΑ:                                   Αξ. Φαθ.: ……………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ζ επηθχξσζε ηεο απφθαζεο γηα παξαρψξεζε ρνξεγίαο εγθξίζεθε απφ ην Γεληθφ Γηεππζπληή ζηηο 

………………. (εξ. ………..)  θαη ε πκθσλία πνπ ππεγξάθε ζηηο ………………. (εξ. ………..) θαιχπηεη ηηο 

πην θάησ επελδχζεηο: 

 
 
Κηίξηα                                             € ………….             
 
Μεραλήκαηα/Δμνπιηζκφο                                € …………. 
 

Ορήκαηα                                                               € ………….. 
           Σερλννηθνλνκηθή Μειέηε                  € …………. 
 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο   € …………. 
 
χλνιν Γεληθψλ Δμφδσλ                               € …………. 
                                                                             __________ 

                                ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ               € ………….. 

 

Ζ ρνξεγία πνπ εγθξίζεθε αλέξρεηαη ζηηο € ……………  
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ΤΦΟ ΔΠΔΝΓΤΖ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ:   
               
Α ΦΑΖ  
 
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ  Δξ.   ……………………..           € ………………..                                                       
 
 

 

Β ΦΑΖ                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΟΡΖΓΗΑ ΠΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΣΑΗ: 

             €…………………. @ 40%  =  € …....………                                                             ΜΔΗΟΝ ΠΟΟ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ   € …....……… 

    

                                      ΤΝΟΛΟ   =               € ……………. 

 

 

Γ ΦΑΖ                                                          100%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

 

ΔΓΚΡΗΖ 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ 

ΔΚΘΔΖ 
ΠΡΟΟΓΟΤ                       

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ 
ΛΟΓΗΣΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ 
ΔΠΗΣΟΠΗΟ  
ΔΛΔΓΥΟ 

ΚΣΗΡΗΑ                

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

ΟΥΖΜΑΣΑ     

ΣΔΥΝ.ΜΔΛΔΣΖ     

ΤΣ.ΠΟΗΟΣΖΣΑ     

ΤΝΟΛΟ     

 

 
                    ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

 

ΔΓΚΡΗΖ 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ 

ΔΚΘΔΖ 
ΠΡΟΟΓΟΤ                       

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ 
ΛΟΓΗΣΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ 
ΔΠΗΣΟΠΗΟ  
ΔΛΔΓΥΟ 

ΚΣΗΡΗΑ                

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

ΟΥΖΜΑΣΑ     

ΣΔΥΝ.ΜΔΛΔΣΖ     

ΤΣ.ΠΟΗΟΣΖΣΑ     

ΤΝΟΛΟ     
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 ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΟΡΖΓΗΑ ΠΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΣΑΗ:             

                                        Δπέλδπζε                                       Υνξεγία    

Έγθξηζε                         €…………                                       €………… 

                        

Α Φάζε (πξνθαηαβνιή) €…………    @ 40% @ 50%  =     €…………  

Β Φάζε                           €…………                                      €………… 

Γ Φάζε                           €…………                                       €………… 

 

                                               ΤΝΟΛΟ   €…………                    

 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΡΘΡΟΤ 25 ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ 
  

--   Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ φηαλ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ αηηνχκελνπ θαη ηνπ 

επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο. 

   

Δπηιέμηκε Γαπάλε κε βάζε ηελ/ηηο Δθζέζεηο Πξνφδνπ                   €………… 

      Δπηιέμηκε Γαπάλε κεηά ηνλ Λνγηζηηθφ θαη Δπηηφπην Έιεγρν         €………… 

                      Γηαθνξά  (……%)                                                            (€………..) 

 

ΠΟΗΝΖ: ΝΑΗ/ΟΥΗ (βι. εξ…………) 

 

Υνξεγία γηα Γ ΦΑΖ                         €………… 

Γηαθνξά                              €………………                   @ 40%  =     (€………...) 

 

Σειηθή Γηθαηνχκελε Υνξεγία        €…………. 

 

                          

 
 

                             

                        ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

 

 

 

ΔΓΚΡΗΖ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ 
ΣΔΛΗΚΖ 
ΔΚΘΔΖ 

ΠΡΟΟΓΟΤ                       

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ 
ΛΟΓΗΣΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ 
ΔΠΗΣΟΠΗΟ  
ΔΛΔΓΥΟ 

Α Φάζε                

Β Φάζε       

Γ Φάζε     

ΤΝΟΛΟ     
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Σα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκφο/ νρήκαηα θαζψο θαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επηζεσξήζεθαλ ζηηο 

………………….. απφ ηνπο θ. ……………………….. θαη θ. …………………………, Λεηηνπξγνχο 

Βηνκεραληθψλ Δθαξκνγψλ ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραλίαο & Σερλνινγίαο. 

 
Δπηζπλάπηνληαη: 
 
Α) ρεηηθέο Δθζέζεηο    Δξ……………….. 
Β) Καηάινγνο Γηελεξγνχκελσλ Διέγρσλ   Δξ…………….. 
 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ησλ κεραλεκάησλ ειέρζεζαλ απφ ηελ/ηνλ 
θα/θ.…………………….  θαη αληίγξαθα ηνπο ππάξρνπλ ζην θάθειν. 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΗΣΖΖ ΠΛΖΡΧΜΖ 
 

Α/Α Πεξηγξαθή ΝΑΗ ΟΥΗ Γ/Δ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 
Δπηιεμηκφηεηα δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηε ΓΥ  

        

2 Γελ ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ησλ εγθξηκέλσλ 
πνζψλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ΓΥ 

        

3 ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλεηαη ν 
ΦΠΑ 

        

4 Σα πνζνζηά επηδφηεζεο είλαη 40% ηνπ πνζνχ 
ηεο επέλδπζεο. 

        

5 Έρεη επαιεζεπζεί ε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο 
ζηελ θαηάζηαζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη 
έρνπλ επηβεβαησζεί νη θαηαρσξήζεηο ζην Γεληθφ 
Καζνιηθφ 

        

6 Δηνηκάζηεθε έθζεζε Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ         

7 Έρεη δηελεξγεζεί επηηφπηνο έιεγρνο (αλαθνξά 
ζηνλ θαηάινγν δηελεξγνχκελσλ επηηφπησλ 
ειέγρσλ θαη ζηελ έθζεζε επηηφπηνπ ειέγρνπ) 

        

8 Γηαπηζηψζεθε δηαθνξά κεηαμχ αηηνχκελνπ θαη 
επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο ε νπνία δελ 
ππεξβαίλεη ην 10%. 

        

9 Γηαπηζηψζεθε δηαθνξά κεηαμχ αηηνχκελνπ θαη 
επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο ε νπνία ππεξβαίλεη 
ην 10% θαη σο εθ ηνχηνπ εθαξκφδεηαη κείσζε 
ζην πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Γηθαηνχρν 
(πνηλή) 

        

10 Γηαπηζηψζεθε δηαθνξά κεηαμχ αηηνχκελνπ θαη 
επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο ε νπνία ππεξβαίλεη 
ην 10% αιιά δελ ζα επηβιεζεί πνηλή (αλαθνξά 
ζε ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα) 

        

  ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ / ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ         

  ● Άδεηα Οηθνδνκήο         
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  ● Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα (θαηφςεηο, φςεηο)         

  ● Σίηινο ηδηνθηεζίαο  / πκθσλία Μίζζσζεο 
Οηθνπέδνπ / Γεο  

        

  ● Πηζηνπνίεζε εθηειεζζείζαο εξγαζίαο απφ ηνλ 
αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ 

        

  ● Έθζεζε Πξνφδνπ / Αίηεκα Πιεξσκήο         

  ● Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκψλ         

  ● Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο απφ Κηεληαηξηθέο 
Τπεξεζίεο 

        

  ● Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ / Βεβαίσζε απφ 
ην Σκήκα Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
Γεκφζηαο Τγείαο (Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία)  

        

  ● Άδεηα Απφξξηςεο Απνβιήησλ ή Βεβαίσζε φηη 
δελ απαηηείηαη ε ελ ιφγσ  Άδεηα απφ ην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο 

        

  ● Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο φηη 
έρεη ππνβιεζεί ε ζρεηηθή Μειέηε Δθηίκεζεο ή 
Πξνθαηαξθηηθή Έθζεζε Δπηπηψζεσλ ζην 
Πεξηβάιινλ  

        

  ● Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζχκθσλα κε ηνλ 
Πεξί Δξγνζηαζίσλ Νφκν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ  

        

  ● Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο θαη εγθαηάζηαζεο 
ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί Εσνηξνθψλ Νφκν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Πεξηβάιινληνο 

        

  ● Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο φπσο ISO, HACCP 
ή άιια 

        

  ● Πηζηνπνηεηηθφ απφ Δγθεθξηκέλν Φνξέα 
Διέγρνπ/Πηζηνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή 
βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

        

  ● Βεβαίσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 
απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε  
(Έληππν ΤΚΑ Β-7)   

        

  ● Βεβαίσζε απφ ηνπο αηηεηέο γηα ηνλ αξηζκφ 
ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
ηειηθήο έθζεζεο πξνφδνπ θαη ηε δεκηνπξγία 
λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο  

        

  ● Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο (Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο)- Έληππν Δ. Πξ.93)  

        

  ● Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο (ΦΠΑ)  
(Έληππν ΦΠΑ 105)  

        

  ● Δμφθιεζε ελνηθίνπ γηα νηθφπεδν εληφο 
Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο 
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  ● Ζκεξνκελία αίηεζεο          

  ● Καηαιεθηηθή εκεξνκελία πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ 

        

 
 
Βεβαηψλεηαη φηη νη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γειψλσ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε, νχηε 
νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε ζπλδένκαη 
νηθνλνκηθά κε ηνλ αηηεηή. 

 
λνκα αξκφδηνπ ιεηηνπξγνχ:  ………………………………………………………………………    
 
 
Τπνγξαθή: ..................................................... 
 
Ζκεξνκελία: ..................................................... 
 
 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΣΖ ΔΚΘΔΖ 

 
α) ……………………………………………………………………………………………………………… 
    
 Αλ. Λεηηνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (ΒΣ) 
 
 
Τπνγξαθή: ......................................................... 

 
 
Ζκεξνκελία: .................................................... 
 
 
β) ………………………………………………………………………………………………………………. 
    
Γηεπζπληήο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο  (ΒΣ) 
 
 
Τπνγξαθή: ........................................................ 
 
 

Ζκεξνκελία: .................................................. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXVI 
Κξηηήξηα Αλάιπζεο Κηλδχλνπ  

  1. Πνζφ Δλίζρπζεο  Βαζκνινγία  
    

300.000-400.000 20 

200.000-299.999 18 

100.000-199.999 16 

50.000-99.999 14 

40.000-49.999  12 

30.000-39.999 10 

20.000-29.999 8 

10.000-19.999 6 

5.000-9.999 4 

4.000-4.999 2 
    

2. Βαζκνινγία θνληά ζην 55%  Βαζκνινγία  
    

Αηηήζεηο κε βαζκνινγία 55% - 57%  20 

Αηηήζεηο κε βαζκνινγία 58% - 60%  17 

Αηηήζεηο κε βαζκνινγία 61% - 63% 14 

Αηηήζεηο κε βαζκνινγία 64% - 66% 10 

Αηηήζεηο κε βαζκνινγία 67% - 70% 7 

Αηηήζεηο κε βαζκνινγία άλσ ηνπ 71% 5 
    

3. Ο αηηεηήο ζπλδέεηαη κε παξαηππία ζην παξειζφλ  
(απφ ην 2000 θαη κεηά) Βαζκνινγία  

    

ΝΑΗ 20 

ΟΥΗ 0 
    

4. Δπηηφπηνο πξνεγνχκελσλ εηψλ Βαζκνινγία  
    

Αλ δελ έρεη επηιερζεί πνηέ    20 

Αλ έρεη επηιερζεί ηέζζεξα ρξφληα πξηλ    15 

Αλ έρεη επηιερζεί ηξία ρξφληα πξηλ  11 

Αλ έρεη επηιερζεί δχν ρξφληα πξηλ 7 

Αλ έρεη επηιερζεί έλα ρξφλν πξηλ   2 
    

5. Αξηζκφο εηψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ην έηνο ηεο ηειηθήο 
πιεξσκήο. Βαζκνινγία  
    

Σέζζεξα ρξφληα 20 

Σξία ρξφληα 15 

Γχν ρξφληα 10 

Έλαο ρξφλνο 5 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXVII 

 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΚ ΣΧΝ ΤΣΔΡΧΝ 

ΔΠΗΣΟΠΗΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ  ΑΡΜΟΓΗΑ 
 ΑΡΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 

 
 

Α/Α ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΑΗ ΟΥΗ Γ.Δ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1. 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο νη 
νπνίεο έηπραλ ρνξεγίαο 
ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ 
πνπ αλαθέξεηαη πκθσλία 
Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο  

  

 

 

2. 

Ο εμνπιηζκφο / κεραλήκαηα 
ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε  

  

 

 

3. 

Μεηαβνιή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 
θαζεζηψηνο ηεο επηρείξεζεο 
(επηζπλάπηεηαη ππεχζπλε δήισζε 
εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο) 

  

 

 

4. 

Τπάξρεη επαγγεικαηηθφο 
δηαδηθηπαθφο ηζηφηνπνο πνπ 
αλαθέξεη ζχληνκε πεξηγξαθή 
ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδνηνχκελε 
πξάμε φπνπ επηζεκαίλεηαη ε 
ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ 
Έλσζε.  

  

 

 

5. 

Τπάξρεη ε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα 
ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο 
επέλδπζεο γηα ρνξεγία άλσ ησλ 
€50.000  

  

 

 

 
Βεβαηψλεηαη φηη νη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γειψλσ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε, 
νχηε νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε ζπλδένκαη 
νηθνλνκηθά κε ηνλ αηηεηή. 

 

Παξαηεξήζεηο: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Διέγρζεθε απφ: 
 
λνκα Τπαιιήινπ: ................................................................................................... 
 
Τπνγξαθή:……..........................................        Ζκεξνκελία:……............................ 
 
 
 
Παξαηεξήζεηο αηηεηή:  
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 
 
Ζκεξνκελία : ...../..../...........            Τπνγξαθή αηηεηή:  ........................................... 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXVIII 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014 –2020 

Καζεζηψο 4.2 
Γεκηνπξγία θαη Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίαο θαη/ή Αλάπηπμεο 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 
Με ηελ παξνχζα βεβαηνχηαη φηη (ζπκπιεξψζηε αλάινγα):  
 
Α) ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο ………………………………………………………….. 

ΓΔΝ έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο Γεκφζηαο 

Υξεκαηνδφηεζεο κε ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 

           
Β) ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο ……………………………………………………… 
έρεη δηαθνξνπνηεζεί σο αθνινχζσο:  
 
Ολνκαηεπψλπκν κεηφρνπ/ηδηνθηήηε                                                                      % ζπκκεηνρήο  
 
1. …………………………………………………………………                                       …………… 
 
2. …………………………………………………………………                                       …………… 
 
3. …………………………………………………………………                                       …………… 
 
4. …………………………………………………………………                                       …………… 
 
5. …………………………………………………………………                                       …………… 
 
Να επηζπλαθζεί ην λέν Πηζηνπνηεηηθφ Μεηφρσλ απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν 
Παξαιήπηε (κφλν γηα λνκηθά πξφζσπα).   
 
Γειψλσ ππεχζπλα φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν απηφ είλαη αιεζείο θαη 
γλσξίδσ φηη ζε πεξίπησζε ςεπδνχο δήισζεο, ε θαηαβιεζείζα ρνξεγία θαζίζηαηαη ακέζσο 
απαηηεηή ζην ζχλνιν ηεο πξνζαπμεκέλε κε ηφθν πνπ ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε 
επηηνθίνπ πνπ ζα ηζρχζεη ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθή / Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαρψξεζεο ηεο. Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε κνπ απνθιείεηαη απφ ηελ παξνρή ελίζρπζεο ζην 
πιαίζην ηνπ ηδίνπ Καζεζηψηνο γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ δηαπηζηψζεθε ε παξαηππία θαη ην 
επφκελν. 
 
Ζκεξνκελία: ………………………         Τπνγξαθή:  ……………………………………………………
         
                        λνκα Τπνγξάθνληνο: ……………………………………... 
       
              Αξ. Σαπηφηεηαο: ……………………………………………… 
        
       

         θξαγίδα Δηαηξείαο: ………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXIX 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (Checklist) 
ΣΜΖΜΑ ΑΑ & ΚΟΑ ΚΟΑΠ 

ΔΓΚΡΗΖ ΠΛΖΡΧΜΖ  
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΗΣΖΣΖ: ……………………………………………………………………… 

Α.Γ.Σ. / Α.Δ.Δ.: ………………………………….... 

ΑΡ. ΑΗΣΖΖ: ……………………………………. 

Α/Α  ΝΑΗ ΟΥΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 
Έιεγρνο Καηαιφγσλ Γηνηθεηηθψλ 
Διέγρσλ. 

   

2 
Έιεγρνο Καηαιφγσλ Δπηηφπησλ 
Διέγρσλ . 

   

3 
Έιεγρνο ζσζηήο θαηαρψξεζεο 
ζηνηρείσλ ζηα πεδία F. 

   

4 
Έιεγρνο ησλ αλσηάησλ νξίσλ 
ελίζρπζεο. 

   

5 

Έιεγρνο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
ελίζρπζεο γηα λα επηβεβαησζεί ε ζσζηή 
ρξέσζε ηνπ Σακείνπ ΔΓΣΑΑ πνπ είλαη 
ην 53% ηνπ ζπλφινπ ηεο ελίζρπζεο. 

  

 

6 
Έιεγρνο αλψηαηνπ νηθνλνκηθνχ νξίνπ 
ηνπ Μέηξνπ. 

   

7 
Έρεη δηελεξγεζεί επηηφπηνο έιεγρνο απφ 
ΚΟΑΠ; 

   

Βεβαηψλεηαη φηη νη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γειψλσ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε, νχηε νπνηαδήπνηε εμ 
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε ζπλδένκαη νηθνλνκηθά κε ηνλ αηηεηή. 

 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

Διέγρζεθε απφ: 
 
λνκα Τπαιιήινπ: …………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή: …………………………………………………………….. 
 
Ζκεξνκελία: …………………………………………………………… 

Δπαιεζεχηεθε απφ: 
 
λνκα Τπαιιήινπ: …………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή: …………………………………………………………….. 
 
Ζκεξνκελία: …………………………………………………………… 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (Checklist) 
ΣΜΖΜΑ ΑΑ & ΚΟΑ ΚΟΑΠ 

ΔΓΚΡΗΖ ΠΛΖΡΧΜΖ  
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΗΣΖΣΖ: ………………………………………………………………………  

Α.Γ.Σ. / Α.Δ.Δ.: …………………………………… 

ΑΡ. ΑΗΣΖΖ: ……………………………………. 

Α/Α  ΝΑΗ ΟΥΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 
Έιεγρνο Καηαιφγσλ Γηνηθεηηθψλ 
Διέγρσλ. 

   

2 
Έιεγρνο Καηαιφγσλ Δπηηφπησλ 
Διέγρσλ. 

   

3 
Έιεγρνο ζσζηήο θαηαρψξεζεο 
ζηνηρείσλ ζηα πεδία F. 

   

4 
Έιεγρνο ησλ αλσηάησλ νξίσλ 
ελίζρπζεο. 

   

5 

Έιεγρνο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
ελίζρπζεο γηα λα επηβεβαησζεί ε ζσζηή 
ρξέσζε ηνπ Σακείνπ ΔΓΣΑΑ πνπ είλαη 
ην 53% ηνπ ζπλφινπ ηεο ελίζρπζεο. 

  

 

6 
Έιεγρνο αλψηαηνπ νηθνλνκηθνχ νξίνπ 
ηνπ Μέηξνπ. 

   

7 
Έρεη δηελεξγεζεί επηηφπηνο έιεγρνο απφ 
ΚΟΑΠ; 

   

 
Βεβαηψλεηαη φηη νη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γειψλσ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε, νχηε νπνηαδήπνηε εμ 
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε ζπλδένκαη νηθνλνκηθά κε ηνλ αηηεηή. 

 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΦΑΖ 

Διέγρζεθε απφ: 
 
λνκα Τπαιιήινπ: …………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή: …………………………………………………………….. 
 
Ζκεξνκελία: …………………………………………………………… 

Δπαιεζεχηεθε απφ: 
 
λνκα Τπαιιήινπ: …………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή: …………………………………………………………….. 
 
Ζκεξνκελία: …………………………………………………………… 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ (Checklist) 
ΣΜΖΜΑ ΑΑ & ΚΟΑ ΚΟΑΠ 

ΔΓΚΡΗΖ ΠΛΖΡΧΜΖ  
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΗΣΖΣΖ: …………………………………………………………………… 

Α.Γ.Σ. / Α.Δ.Δ.: …………………………………… 

ΑΡ. ΑΗΣΖΖ: ……………………………………. 

Α/Α  ΝΑΗ ΟΥΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 
Έιεγρνο Καηαιφγσλ Γηνηθεηηθψλ 
Διέγρσλ. 

   

2 
Έιεγρνο Καηαιφγσλ Δπηηφπησλ 
Διέγρσλ. 

   

3 
Έιεγρνο ζσζηήο θαηαρψξεζεο 
ζηνηρείσλ ζηα πεδία F. 

  
 
 

4 
Έιεγρνο ησλ αλσηάησλ νξίσλ 
ελίζρπζεο. 

   

5 

Έιεγρνο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
ελίζρπζεο γηα λα επηβεβαησζεί ε ζσζηή 
ρξέσζε ηνπ Σακείνπ ΔΓΣΑΑ πνπ είλαη 
ην 53% ηνπ ζπλφινπ ηεο ελίζρπζεο. 

  

 
 

6 
Έιεγρνο αλψηαηνπ νηθνλνκηθνχ νξίνπ 
ηνπ Μέηξνπ. 

   

7 
Έρεη δηελεξγεζεί επηηφπηνο έιεγρνο απφ 
ΚΟΑΠ; 

   

 
Βεβαηψλεηαη φηη νη έιεγρνη έρνπλ δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γειψλσ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε, νχηε νπνηαδήπνηε εμ 
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηέηαξηνπ βαζκνχ, νχηε ζπλδένκαη νηθνλνκηθά κε ηνλ αηηεηή. 

 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΡΗΣΖ ΦΑΖ 

Διέγρζεθε απφ: 
 
λνκα Τπαιιήινπ: …………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή: …………………………………………………………….. 
 
Ζκεξνκελία: …………………………………………………………… 

Δπαιεζεχηεθε απφ: 
 
λνκα Τπαιιήινπ: …………………………………………………… 
 
Τπνγξαθή: …………………………………………………………….. 
 
Ζκεξνκελία: …………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXX  
 
 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ 
 
 

Γηα ηνπ παξφληνο εγψ ν/ε θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε ..................................................................... 

κε αξηζκφ ηαπηφηεηαο ..................................................... εμνπζηνδνηψ ηνλ/ηελ θχξην/α 

............................................................................................................. λα κε αληηπξνζσπεχζεη ζηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αίηεζε πνπ έρσ ππνβάιεη ζην Καζεζηψο ........................ γηα ην έηνο 

........................... 

 

 

Ζκεξνκελία        Τπνγξαθή Αηηεηή 

 

..............................      ................................ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XXXI  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014 – 2020 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΖ  
 

Γεληθφ Γηεπζπληή 

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 

Λεπθσζία 

 

Κχξηε, 
 

Έλζηαζε πνπ αθνξά ηελ αίηεζε ................................ ηνπ Καζεζηψηνο 4.2 
 

Με βάζε ηελ επηζηνιή έγθξηζεο / επηζηνιή απφξξηςεο / (δηαγξάςηε αλάινγα) πνπ έιαβα 
επηζπκψ λα ππνβάισ έλζηαζε γηα ηα αθφινπζα ζεκεία: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

Παξαθαιψ φπσο επαλεμεηαζηεί ε αίηεζή κνπ. 

Γλσξίδσ φηη ζε πεξίπησζε ςεπδνχο δήισζεο ζα ππνζηψ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νφκνπ. 
 

Ολνκαηεπψλπκν : ................................................................................................................... 

Αξ. Σαπηφηεηαο     :  ......................................       Αξ. Σειεθψλνπ :  ...................................... 

Γηεχζπλζε Γηακνλήο:   Οδφο  ............................................................... Αξηζκφο  .................. 

                                     Υσξηφ ..............................................................  Σαρ. Κψδ. ............... 

                                     Δπαξρία  ......................................................... 

 

Ζκεξνκελία : ...../..../...........                 Τπνγξαθή : ........................................... 
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Δςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ: 
Η Δςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ 


