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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 
Τπομζτρο 4.2: τήριξη για επενδφςεισ ςτη μεταποίηςη/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

Το Υπομζτρο 4.2 του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 αφορά ςτθ ςτιριξθ των δικαιοφχων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθ μεταποίθςθ/εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων και εφαρμόηεται οριηόντια ςε όλθ τθν 
χϊρα. Η ςτήριξη παρζχεται με την μορφή Επιχορήγηςησ και δφναται να ςυνδυαςτεί με χρηματοδοτικά εργαλεία καθώσ και 
να χορηγηθεί προκαταβολή. 

Δράςεισ και Δικαιοφχοι 
 ΔΡΑΗ 4.2.1:  
Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ με τελικό προϊόν εντόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν) (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ), με δικαιοφχουσ τισ πολφ μικρζσ, μικρζσ και τισ μεςαίεσ 
επιχειριςεισ, κακϊσ και τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. Είναι επιλζξιμθ κάκε μορφι επιχείρθςθσ, με εξαίρεςθ τισ επιχειριςεισ που 
λειτουργοφν υπό τθ μορφι τθσ κοινωνίασ, τθσ εταιρείασ αςτικοφ δικαίου και τθσ κοινοπραξίασ.   
 ΔΡΑΗ 4.2.2:  
Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με τελικό προϊόν εκτόσ Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (μθ γεωργικό 
προϊόν)   
 ΔΡΑΗ 4.2.3:  
Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων από επαγγελματίεσ αγρότεσ». Πταν το τελικό προϊόν είναι εντόσ του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν) δικαιοφχοι είναι οι επαγγελματίεσ αγρότεσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτον ν. 
3874/2010 (Αϋ151), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, οι οποίοι δφνανται να μεταποιοφν εκτόσ από τθν πρϊτθ φλθ που 
προζρχεται από τθ δικι τουσ εκμετάλλευςθ, και πρϊτθ φλθ που προζρχεται από άλλεσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ. Σθμειϊνεται 
ότι δεν ενιςχφονται προβλθματικζσ επιχειριςεισ, αιτιςεισ που αφοροφν ςε γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα εκτόσ 
ηωοτροφϊν, αιτιςεισ που αφοροφν ςε λιανικό εμπόριο. 

 Επιλζξιμοι Κλάδοι 

Επιλζξιμοι Κλάδοι Δράςησ 4.2.1:   

 Κρζασ – πουλερικά - κουνζλια   

 Γάλα   

 Αυγά   

 Σθροτροφία – μελιςςοκομία – ςαλιγκαροτροφία – 
διάφορα ηϊα. 

 Ηωοτροφζσ.   

 Δθμθτριακά.   

 Ελαιοφχα Ρροϊόντα (εξαιροφνται οι ιδρφςεισ 
ελαιοτριβείων). 

 Οίνοσ. 

 Οπωροκθπευτικά, ακρόδρυα, ξθροί καρποί. 

 Άνκθ (ενδεικτικά: τυποποίθςθ και εμπορία 
ανκζων). 

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. 

 Σπόροι και Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό. 

 Ξφδι (ενδεικτικά: παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από 
φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ) 

Επιλζξιμοι Κλάδοι Δράςησ 4.2.3: (τελικό προϊόν εντόσ Παραρτήματοσ 
Ι τησ ΛΕΕ)   

 Κρζασ – πουλερικά – κουνζλια. 

 Γάλα. 

 Αυγά. 

 Σθροτροφία – ςαλιγκάρια.  

 Ηωοτροφζσ. 

 Δθμθτριακά. 

 Ελαιοφχα προϊόντα (εξαιροφνται οι ιδρφςεισ ελαιοτριβείων). 

 Άνκθ. 

 Σπόροι και Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό. 

 Οίνοσ – Αμπελουργία. 

 Οπωροκθπευτικά, 

 Ακρόδρυα, 

 Ξθροί καρποί 

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

 Ξφδι (ενδεικτικά: παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ 
γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ). 

 Μζλι και επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ 

Επιλζξιμα επενδυτικά ςχζδια 

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

Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι που αιτοφνται ςτιριξθ για τθ μεταποίθςθ προϊόντοσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν) 
ςε προϊόν εκτόσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (μθ γεωργικό προϊόν), κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρϊτθ μεταποίθςθ 
του γεωργικοφ προϊόντοσ και να αξιοποιοφν το προϊόν αυτό ωσ πρϊτθ φλθ που κα το μεταποιοφν περαιτζρω, με αποτζλεςμα να 
λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτόσ Ραραρτιματοσ Ι τθσ Συνκικθσ για τθν Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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Επιλζξιμεσ και μη δαπάνεσ 
1. Καταςκευι ι βελτίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν, απόκτθςθ ι βελτίωςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, όπου οι εκτάςεισ γθσ είναι 

επιλζξιμεσ μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν 
βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν κτιρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %.  

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

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ. Στισ δαπάνεσ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων 
ςτο βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ μονάδασ, ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων όχι ωσ μεμονωμζνθ δράςθ αλλά ωσ τμιμα τθσ ςυνολικισ 
παραγωγικισ επζνδυςθσ.  

4. Αγορά καινοφριων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα:   

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

 Μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ (όπωσ περονοφόρα, ανυψωτικά)  

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

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

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

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

Δεν επιδοτοφνται δαπάνεσ όπωσ μίςκωςθ κτιρίων, ζργα ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 
εργαςίεσ πραςίνου, μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ και οχιματα, αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ που δεν ζχει αποςβεςτεί, αμοιβζσ 
προςωπικοφ που δεν εργάηεται για τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ κ.α.  

Θ ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου δφναται να πραγματοποιθκεί μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ ενίςχυςθσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ. 

Προχπολογιςμόσ 

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

Δράςη Κατώτατοσ αιτοφμενοσ Π/Τ Ανώτατοσ αιτοφμενοσ Π/Τ 

4.2.1 600.000,00€ 5.000.000,00€ 

4.2.3 (όταν το τελικό προϊόν είναι εντόσ του Ραραρτιματοσ Ι 
τθσ ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν)) 

50.000,00€ 300.000,00€  

Ζνταςη Ενίςχυςησ  
Τα ποςοςτά ενίςχυςθσ ωσ προσ τον αιτοφμενο Ρ/Υ ανζρχονται ςε ζωσ 75%, ειδικότερα:  
 Μικρά νθςιά του Αιγαίου: 75% 
 Λιγότερο Ανεπτυγμζνεσ Ρεριφζρειεσ: 50% 
 Λοιπζσ Ρεριοχζσ: 40% 
 ι ζωσ 65% αν ο φορζασ ζχει ειςπράξει και άλλεσ κρατικζσ επιχορθγιςεισ τθν τελευταία 3ετία. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 

Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων 

υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το 

περιβάλλον. 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και πολλαπλασιαστικού 

υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών 

παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% 

των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών 

20 

5%  5%  5%  10%  

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών 

παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50% 

των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. 

15 

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών 

παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% 

των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. 

10 

Αφορά επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής 

καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής ή πρώτων υλών 

παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% 

των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. 

05 

  

ΑΔΑ: ΩΛΛ04653ΠΓ-6ΝΤ
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και πολλαπλασιαστικού 

υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

 Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων 

προερχομένων από ειδικές εκτροφές προϊόντων που φέρουν 

χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες 

που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που 

παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή 

προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των παραγομένων 

προϊόντων. 

20 

5%  5%  -  -  

 Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων 

προερχομένων από ειδικές εκτροφές, προϊόντων που φέρουν 

χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες 

που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που 

παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή 

προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης, σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50% 

των παραγομένων προϊόντων. 

15 

 Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων 

προερχομένων από ειδικές εκτροφές, προϊόντων που φέρουν 

χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες 

που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που 

παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή 

προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 30% 

των παραγομένων προϊόντων. 

10 

 Αφορά παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων 

προερχομένων από ειδικές εκτροφές, προϊόντων που φέρουν 

χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες 

που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που 

παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή 

προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% 

των παραγομένων προϊόντων. 

05 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον 

μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση 

ΑΠΕ). 
ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1 Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και 

εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία 

Ποσοστό  30% 20 

5%  5%  5%  5%  
20% ≤ Ποσοστό < 30% 15 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 10 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 05 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2 Χρήση ΑΠΕ: Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, 

βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) για την κάλυψη των 

αναγκών των μονάδων. 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

5%  5%  5%  5%  Ποσοστό  30% 20 

20% ≤ Ποσοστό <30% 15 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 10 

5% ≤ Ποσοστό <10% 05 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 

Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 20 

5%  5%  5%  5%  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή αφορά σε χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία. 

15 

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη και το προϊόν είναι επώνυμο. 
10 

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα η 

προηγμένη ή πρόκειται για συσκευασία τελικού καταναλωτή, 

ή το προϊόν είναι επώνυμο, ή γίνεται εισαγωγή μιας 

σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της. 

05 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5  

Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις 

ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπως προκύπτουν από 

τον περιφερειακό σχεδιασμό ή και τις RIS 3 (Ποσοστό 

ελλειμματικότητας μεταποιητικής υποδομής σε 

επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας ή το 

προϊόν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού ή/και στη Στρατηγική 

Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 

(RIS 3). 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία 

Υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποίησης σε περιφερειακό 

επίπεδο και ο σχετικός τομέας περιλαμβάνεται στις 

προτεραιότητες της Περιφέρειας. 

20 

15%  20%  15%  20%  
Υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποίησης σε περιφερειακό 

επίπεδο 
15 

Δεν υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποίησης σε περιφερειακό 

επίπεδο αλλά ο σχετικός τομέας περιλαμβάνεται στις 

προτεραιότητες της Περιφέρειας. 

10 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης 

ύδατος. 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία 

Ποσοστό  30% 20 

5%  5%  5%  5%  20% ≤ Ποσοστό < 30% 15 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 10 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 05 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7 

Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η 

δημιουργία άνω των τεσσάρων (4) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

20 

20%  20%  20%  20%  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η 

δημιουργία περισσότερων των δύο έως και τεσσάρων (2-4) 

νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας). 

15 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η 

δημιουργία έως και δύο (2) νέων θέσεων απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

10 

Ποσοστό πτυχιούχων >20% στις νέες θέσεις απασχόλησης 10 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 

διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 
05 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8 

Τύπος Επιχείρησης 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού– Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ-ΜΙΚΡΗ-ΜΕΣΑΙΑ 20 5%  10%  10%  10%  
ΜΕΓΑΛΗ 10 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9  

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 
ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

9.1 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων 

για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία 

Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής ≥ του 50% 
20 

10%  10%  10%  10%  
Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής ≥ του 25% 
15 

9.2 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων με 

προέλευση από το εξωτερικό 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

10%  10%  10%  10%  

Ποσοστό κεφαλαίων με προέλευση από το 

εξωτερικό επί της ιδιωτικής συμμετοχής ≥ 

του 40% 

20 

Ποσοστό κεφαλαίων με προέλευση από το 

εξωτερικό επί της ιδιωτικής συμμετοχής ≥  

του 30% 

15 

Ποσοστό κεφαλαίων με προέλευση από το 

εξωτερικό επί της ιδιωτικής συμμετοχής ≥ 

του 20% 

10 

Ποσοστό κεφαλαίων με προέλευση από το 

εξωτερικό επί της ιδιωτικής συμμετοχής ≥  

του 10% 

05 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10 

Εξωστρέφεια επιχείρησης (Πωλήσεις της επιχείρησης 

στο εξωτερικό – υφιστάμενη κατάσταση) 

ΜΟΡΙΟ-

ΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι τομείς πλην Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Τομείς Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού – Ανθέων – Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών φυτών 

Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις Εκσυγχρονισμοί Ιδρύσεις 

Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία Μοριοδότηση Βαθμολογία 

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό ≥ του 80% του συνόλου 

των πωλήσεων 
20 

10%  -  10%  -  

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό ≥ του 50% του συνόλου 

των πωλήσεων 
15 

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό ≥ του 30% του συνόλου 

των πωλήσεων 
10 

Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό ≥ του 10% του συνόλου 

των πωλήσεων 
05 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   20  20  20  20 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   40%  30%  35%  30% 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ= ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ* ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
  8  6  7  6 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΝΑΙ         

ΟΧΙ         
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό που απαιτείται για τη βαθμολόγηση 

της αίτησης στήριξης όπως αυτά ορίζονται ακολούθως: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1:              ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Ή ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι για τους φορείς με 

υφιστάμενη επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους 

φιλικές προς το περιβάλλον, η προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στην περίπτωση ίδρυσης μονάδας ή παραγωγής νέων προϊόντων σε υφιστάμενη μονάδα, 

προσκομίζονται ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς τα οποία εμπεριέχουν ρήτρες περί μη 

συνεργασίας και να κάνουν αναφορά σε ποσότητες α΄ύλης. Τα ανωτέρω ιδιωτικά συμφωνητικά 

είναι τουλάχιστον διετούς διάρκειας και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής των 

συμβαλλόμενων μερών.  

Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι ατομική επιχείρηση ή Συνεταιρισμός και η πρώτη ύλη 

προέρχεται από δική του γεωργική εκμετάλλευση ή από τα μέλη του, τότε ζητείται θεωρημένο 

φωτοαντίγραφο του βιβλίου εισαγωγής α’ υλών κατά την τελευταία κλειόμενη χρήση πριν την 

υποβολή της αίτησης, με αναφορά στη συνολική ετήσια εισαγωγή.  

Τα ανωτέρω συμφωνητικά συνοδεύονται από την βεβαίωση του αρμόδιου οργανισμού 

πιστοποίησης της α’ ύλης ως βιολογικής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου είναι οι φορείς να προσκομίσουν, 

εφόσον υπάρχουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για 

τον χαρακτηρισμό των προϊόντων. 

Συγκεκριμένα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τις ειδικές εκτροφές προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό ή 

η σύμβαση του φορέα με τον ΟΠΕΓΕΠ και να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής του 

επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος του ανωτέρω πιστοποιητικού λήγει, να 

έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσής του η οποία συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της αίτησης 

στήριξης. 

Για τους οίνους που χαρακτηρίζονται ΠΟΠ ή ΠΓΕ προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις κατάταξης 

από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Τα πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι φορείς που παράγουν προϊόντα φέροντα χρήση σήμανσης 

«νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές καθώς και 

προϊόντα φέροντα εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) καθορίζονται από σχετικές 
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αποφάσεις του ΥπΑΑΤ μετά την κατοχύρωσή τους.  

Για τα προϊόντα συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης προσκομίζεται σχετική σύμβαση με τον 

πιστοποιημένο φορέα. 

Στην περίπτωση ίδρυσης μονάδας ή παραγωγής νέων προϊόντων σε υφιστάμενη 

μονάδα, η επένδυση θεωρείται ολοκληρωμένη και εκδίδεται η σχετική απόφαση 

ολοκλήρωσης μόνο μετά την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού που εκδίδει 

ο αρμόδιος φορέας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 3.1 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

                                    3.2 ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ 

                                    6.   ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ 

Για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες για οικοδομικές 

εργασίες, μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπές εργασίες που αφορούν επεξεργασία στερεών και 

υγρών αποβλήτων, μεταποίηση υποπροϊόντων, βιολογικό καθαρισμό, ή για τυχόν άλλες εργασίες 

και εξοπλισμό που εξυπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι να τεκμηριώνεται η 

χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογικών από το κείμενο της μελέτης, τα πιστοποιητικά 

των προμηθευτών και τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου μηχανολογικού 

εξοπλισμού, καθώς και από βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, 

Επιμελητήρια κλπ) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν δραστηριότητα (χρήση ή 

εμπορία) σχετική με το εν λόγω προϊόν. Συγκεκριμένα για τα επώνυμα προϊόντα προσκομίζονται 

τα πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, 

ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Ή/ ΚΑΙ ΤΙΣ RIS3.  

Για τη βαθμολόγηση της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή, απαιτείται σχετική 

βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Για την 

τεκμηρίωσή τους υποβάλλονται τα Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.  

Σε περίπτωση που ως υφιστάμενη θέση εργασίας λαμβάνεται ο επιτηδευματίας ή ο εταίρος ή ο 
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μέτοχος/οι της επιχείρησης πρέπει: 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις να προσκομισθεί η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και 

η φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Φορέα, θεωρημένου για το έτος αναφοράς.  

Για τα νομικά πρόσωπα να προσκομισθεί το καταστατικό και συγκεκριμένα το άρθρο που 

αναφέρει την εισφορά του εταίρου σε εργασία ή η απόφαση αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση 

επιχειρηματικής αμοιβής σε αυτόν.  

Ο υποψήφιος δικαιούχος βαθμολογείται για την πρόσληψη πτυχιούχων όταν αυτοί είναι 

Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε αντικείμενο παραμφερές με αυτό της 

επιχείρησης.  

Η πρόσληψη πτυχιούχων βαθμολογείται συνδυαστικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου αυτού δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20 βαθμούς. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8:   ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στα σημεία 2 & 3 κατωτέρω ως «Στοιχεία Επιχείρησης».  

Για την τεκμηρίωση του μεγέθους και της κατηγορίας της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη και 

οι τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το μέγεθος του 

δικαιούχου διαφοροποιείται μεταξύ των δυο τελευταίων χρήσεων, σύμφωνα με τη δήλωση, 

τα οικονομικά στοιχεία μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για την προηγούμενη αυτών 

χρήση.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9:   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 

                    ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9.1: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με το ποσό των 

ιδίων κεφαλαίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, υποχρεωτικά 

και κατά προτεραιότητα. 

                    ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9.2: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΜΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του 

κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης με το ποσό των ιδίων κεφαλαίων 

προέλευσης εξωτερικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, 

υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10:  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού, είναι η προσκόμιση των 

δικαιολογητικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει το ποσοστό πωλήσεων του δικαιούχου στο 

εξωτερικό σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Για τη βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ως προς τη συμβολή τους στο περιβάλλον δεν 

λαμβάνονται υπόψη ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία 

του συγκεκριμένου έργου. 

2. Για τη βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ως προς την χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 

αναφέρονται τα κάτωθι: 

Ι. Ως καινοτόμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:  

1. Προϊόντα χαμηλών θερμίδων,  

2. Προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, τρόφιμα χωρίς προσθήκη αυξητικών ορμονών, χωρίς 

προσθήκη τεχνητών χρωστικών, συντηρητικών και MSG (γλουταμινικό νάτριο). 

3. Προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη, ζάχαρη ή αλάτι, προϊόντα με μειωμένα κορεσμένα 

λιπαρά, προϊόντα χωρίς trans λιπαρά, προϊόντα που περιέχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη σε 

αντικατάσταση των υπολοίπων λιπαρών ουσιών,  

4. Προϊόντα με ειδικές ιδιότητες π.χ. τρόφιμα για διαβητικούς, τρόφιμα χωρίς γλουτένη, γάλα με αυξημένο 

ποσοστό μελατονίνης, τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε διαιτητικές ίνες, τρόφιμα με αυξημένη 

περιεκτικότητα σε φυσικές ουσίες με αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση, τρόφιμα με αυξημένη 

περιεκτικότητα σε προβιοτικά. 

5. Προϊόντα με μεγάλο χρόνο ζωής χωρίς απώλειες στη διατροφική τους αξία. 

ΙΙ. Η παραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη όταν έχουμε χρήση ενός ή και 

περισσοτέρων των ακολούθων: 

1. νέας τεχνολογίας στη συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, όπως η χρήση ήπιων θερμικών διεργασιών 

συνδυασμένου ελέγχου χρόνου θερμοκρασίας HT/ST (παστερίωση, συνεχής παστερίωση, αποστείρωση, ωμική 

θέρμανση),   

2. φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης τροφίμων, όπου φυσικοί μικροβιακοί παράγοντες 

είναι φυσικά συστατικά των τροφίμων, μικροβιολογικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης  

3. τεχνολογίας πολλαπλών εμποδίων για τη βελτίωση της ποιότητας των παραδοσιακών τροφίμων αλλά και 

το σχεδιασμό νέων προϊόντων ώστε να εμποδίζεται η δράση των μικροβίων και η αλλοίωση των τροφίμων  

4. τεχνικών μικροβιολογικής εξέτασης τροφίμων  

5. ασηπτικής επεξεργασίας και συσκευασίας, οι οποίες εφαρμόζονται σε υγρά και ρευστά προϊόντα (γάλα, 

χυμοί φρούτων, αυγά, γιαούρτι, κρασί) καθώς και σε στέρεα από αυτοτελή μικρά τεμάχια μέσα σε ρευστή φάση 

(προϊόντα τομάτας, φρούτα, λαχανικά) και έχει ως πλεονέκτημα την υψηλή ποιότητα του παραγόμενου 

προϊόντος, λόγω μικρών χρόνων θερμικής επεξεργασίας, καθώς και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του χωρίς να 

χρειάζεται ψύξη,   

6. βιολογικών μεθόδων συντήρησης,  

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

παραγωγής. 
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Δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση 4.2.1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1

Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των
τροποποιήσεων αυτού για  τους  δικαιούχους με  μορφή εταιρείας.  Στις  περιπτώσεις  δικαιούχων των
οποίων  η  νομική  μορφή  είναι  Ε.Π.Ε.  ή  Α.Ε.  προσκομίζεται  υποχρεωτικά  το  ΦΕΚ  δημοσίευσης  του
αρχικού καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής του.
Για επιτηδευματίες απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους δικαιούχους με
μορφή εταιρείας. Για τις εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται Πρακτικό Γενικής
Συνέλευσης Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση όλων των μετόχων.
Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών.
Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, με Υπεύθυνη
Δήλωση πιστότητας αντιγράφου.

3

Ισολογισμοί  και  αποτελέσματα  χρήσεως  για  τα  δύο  (2)  προηγούμενα  έτη  αυτού  της  αίτησης,
υπογεγραμμένοι αρμοδίως και δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., στο Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση προς το
Εθνικό Τυπογραφείο.

Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), των δύο (2) προηγουμένων ετών 
της αίτησης.

Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουμένων ετών 
της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)

Φύλλο Μερισμού με υπογραφές νομίμου εκπροσώπου και φοροτεχνικού, των δύο (2) 
προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού με ορισμό διαχειριστικής αμοιβής εταίρων ή μετόχων. Εάν δεν 
προβλέπεται τέτοιου είδους διοικητικό κόστος απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης νομίμου εκπροσώπου του φορέα για τη μη χορήγηση διαχειριστικής αμοιβής.

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

Ιδιώτες εταίροι ή μέτοχοι

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

Επιτηδευματίες Εταίροι ή Μέτοχοι (ατομικές επιχειρήσεις ή Ν.Π.Ι.Δ.)

Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), ενός εκάστου των ιδιωτών 
εταίρων ή μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου εταιρικών μεριδίων ή 
μετοχών, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης.

Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενός εκάστου των ιδιωτών 
εταίρων ή μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10% του συνόλου εταιρικών μεριδίων ή 
μετοχών, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)



Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), για
διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

- Για όλες τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις του φορέα απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση των κάτωθι:

Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), των δύο (2) προηγουμένων ετών 
της αίτησης.

Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουμένων ετών 
της αίτησης. (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι)

Έντυπα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για 
διάστημα δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Συγχωνεύσεις Οργανώσεων Παραγωγών:

Δικαιολογητικά συγχώνευσης

• Δικαστική απόφαση συγχώνευσης.
• ΑΦΜ νέου φορέα
• Ισολογισμοί δύο ετών προκειμένου να αποδεικνύεται η προγενέστερη διετής λειτουργία 

τους.
• Τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία είναι υπογεγραμμένα από τον λογιστή και τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της αίτησης στήριξης και τα έντυπα θεωρημένα από την 
οικεία Δ.Ο.Υ. ή το σύστημα TAXIS.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

4

Τίτλοι  ιδιοκτησίας  οικοπέδου  ή  και  εγκαταστάσεων  όπου  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί  η
επένδυση, οι οποίοι να συνοδεύονται από πιστοποιητικά μεταγραφής και βαρών.
Κατά  την  αξιολόγηση  της  αίτησης  στήριξης  γίνονται  αποδεκτές  και  οι  περιπτώσεις  μίσθωσης
οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης, πριν
την  οριστική  ένταξη,  της  συμβολαιογραφικής  πράξης  και  του  πιστοποιητικού  μεταγραφής,  για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του οριστικού
πίνακα αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου μετά το πέρας της αξιολόγησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

5

Οι αιτήσεις στήριξης συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια ανεξάρτητα από το είδος του
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Τα τεχνικά σχέδια περιλαμβάνουν:

• τοπογραφικό διάγραμμα,
• διάγραμμα κάλυψης,
• κατόψεις,
• σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού με σχετικό υπόμνημα, τόσο της υφιστάμενης

όσο και της προτεινόμενης κατάστασης.
Είναι  δυνατή  η  αναζήτηση  πρόσθετων  τεχνικών  σχεδίων  από  τον  αιτούντα,  εφόσον  κριθεί
αναγκαίο.

6

Η επιλογή του προτεινόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού υποστηρίζεται από τρεις (3) απολύτως
συγκρίσιμες γραπτές προσφορές συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με
αναφορά  στα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του,  ή  από  τους  επίσημους  τιμοκαταλόγους  των
προμηθευτών.



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

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

8

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

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η
άδεια  λειτουργίας,  εφόσον  με  την  προτεινόμενη  αίτηση  στήριξης  ικανοποιούνται  οι  όροι  της
ανάκλησης.

9

Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται  σχετικά στην εθνική νομοθεσία.  Στην περίπτωση που δεν έχει  ήδη εκδοθεί η σχετική
άδεια πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος
του  φορέα  για  την  έκδοσή  της  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  συνοδευόμενο  από  το  σχετικό
ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 483/2012 (ΦΕΚ
158/Β΄) ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η προσκόμιση της άδειας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου.

10

Άδεια δόμησης.

Στις  περιπτώσεις  ιδρύσεων – επεκτάσεων – μετεγκαταστάσεων,  εφόσον κατά την υποβολή της
αίτησης στήριξης ο δικαιούχος δεν διαθέτει Άδεια Δόμησης, πρέπει τουλάχιστον να προσκομίσει
την  Αίτηση  Έγκρισης  Δόμησης  που  υποβλήθηκε  στην  Υπηρεσία  Δόμησης  (Υ.ΔΟΜ.)  του  οικείου
Δήμου για την έκδοση Έγκρισης Δόμησης. Η Άδεια Δόμησης πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί
μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος καταβολής της πρώτης δόσης Δημόσιας Ενίσχυσης.

Για την καταβολή της τελικής δόσης Δημόσιας Ενίσχυσης ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει το
Πιστοποιητικό  Ελέγχου  κατασκευής  (ΠΕΚ)  και  θεωρημένη  την  Άδεια  Δόμησης  μαζί  με  τα
δικαιολογητικά του αιτήματος τελικής δόσης Δημόσιας Ενίσχυσης.

Σε  περίπτωση  επέκτασης  ή  εκσυγχρονισμού  μηχανολογικού  εξοπλισμού  είναι  υποχρεωτική  η
προσκόμιση  της  ήδη  υπάρχουσας  πολεοδομικής  άδειας  θεωρημένης  σύμφωνα  με  την  εθνική
νομοθεσία  ακόμα  και  στις  περιπτώσεις  που  στην  αίτηση  στήριξης  δεν  ζητείται  ενίσχυση  για
κτηριακές εγκαταστάσεις.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

11

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί:
• τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης.
• μη  υποβολής  των  ίδιων  επενδυτικών  δαπανών  για  ενίσχυση  σε  άλλο  επενδυτικό

πρόγραμμα.
• περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος.
• της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, κ.λ.π.)
• τήρησης των άρθρων 6, 7 και 8 του Καν. 1303/2013 περί συμμόρφωσης της ενισχυόμενης

πράξης  με  το  εφαρμοστέο  ενωσιακό  και  εθνικό  δίκαιο,  περί  προώθησης  της  ισότητας
μεταξύ ανδρών και

• γυναικών και μη διάκρισης και περί αειφόρου ανάπτυξης.
• Πιστότητας  αντιγράφου  του  Βιβλίου  Μητρώου  Μελών  (για  τις  Συνεταιριστικές

Οργανώσεις).



 

Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  
Έκδοση 1η 
Ημ. Έκδοσης: 10.03.2017 

- 31 - 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(ΣΛΕΕ) 

 

(1) 
Κλάση της ονοµατολογίας 

των Βρυξελλών 

(2) Περιγραφή εµπορευµάτων 

Κεφάλαιο 1  Ζώα ζώντα  

Κεφάλαιο 2  Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων  

Κεφάλαιο 3  Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια  

Κεφάλαιο 4  Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν  

Κεφάλαιο 5 

05.04  

Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των 

εξ ιχθύων τοιούτων  

05.15  
Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή 
περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα 

διά την ανθρώπινη κατανάλωση  

Κεφάλαιο 6  Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας  

Κεφάλαιο 7  Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα  

Κεφάλαιο 8  Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων  

Κεφάλαιο 9  
Καφές, τέιον και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 

09.03)  

Κεφάλαιο 10  ∆ηµητριακά  

Κεφάλαιο 11  Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη  

Κεφάλαιο 12  
Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και διάφοροι 
καρποί Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί  

 Κεφάλαιο 13  

 εχ13.03  
Πηκτίνη  

Κεφάλαιο 15 
15.01  

Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασιαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπη, 

λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα διά 

πιέσεως ή τήξεως  

15.02  

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή 

τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης 

εκθλίψεως  

15.03  

Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία «saindoux» 

χοιρείου λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης 

γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός  

15.04  
Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και 

εξηυγενισµένα  

15.07  
Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα ή 
εξηυγενισµένα  

15.12  
Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και εξηυγενισµένα, 

αλλ' ουχί περαιτέρω επεξεργασµένα  

15.13  
Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα 

βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα  

15.17  
Υπολείμματα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή 
των ζωικών ή φυτικών κηρών  

Κεφάλαιο 16  Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων  

Κεφάλαιο 17 
17.01  

Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάσταοτν  

17.02  
Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και 

µεµαγµένα µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι  

 17.03  Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµένοι  

17.05 (*)  

Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς 

κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανΐλλης ή βανίλλίνης 
αρωµατισµένης σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά 

προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν  

Κεφάλαιο 18 Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή 

 

ΑΔΑ: 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33



 

Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  
Έκδοση 1η 
Ημ. Έκδοσης: 10.03.2017 

- 32 - 

 
 

18.01  πεφρυγµένα  

18.02  Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου  

Κεφάλαιο 20  
Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή 

µερών φυτών  

Κεφάλαιο 22 
22.04  

Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη 
καθ1 οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης 

οινοπνεύµατος  

22.05  
Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η 
ζύµωσις ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και 

των µιστελίων)  

22.07  Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως  

 

Εχ22.08(*)  
 εχ22.09(*)  

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού 

τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο 
παράρτηµα Ι της συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, 

ηδύποτων και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων 

αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων 
εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών  

 εχ 22.10 (*)  Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα  

Κεφάλαιο 23  
Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. 
Τροφοί παρεσκευασµέναι δια ζώα  

Κεφάλαιο 24 

24.01  
Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού  

Κεφάλαιο 45 

45.01  

Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός ας 

θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν  

Κεφάλαιο 54 

54.01  

Λΐνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή 
άλλως πως καταργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και 

απορρίµµατα (περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, 
υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου)  

Κεφάλαιο 57 

57.01  

Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, 

αποφλοιωµένη, χτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη 
νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα καννάβεως 

(περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της ξάνσεως νηµάτων, 
υφασµάτων ή ρακών)  

 

(*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο (ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 71/61).  
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