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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Λίστα δικαιολογητικών ένταξης 

1. Υποβολή αίτησης ενίσχυσης 

2. Οικονομοτεχνική μελέτη (Παράρτημα VI) 

3. Οικονομικές καταστάσεις τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

4. Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

5. Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας ή δικαιολογητικό απαλλαγής 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 

6.1 Τεκμηρίωση χρήσης μακροπρόθεσμου δανείου 

6.2 Βεβαίωση μέσου υπολοίπου, τραπεζικού λογαριασμού, τελευταίου μηνός πριν την υποβολή 

της αίτησης ένταξης, με σκοπό την απόδειξη της διαθεσιμότητας των ιδίων πόρων για την 

κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής. 

6.3 Πρόθεση ή έγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό. 

6.4 Απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund και βεβαίωση καταχώρησης του fund από την 

αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

6.5 Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση 

ομολογιακού δανείου και βεβαίωση γνωστοποίησής της στο ΓΕΜΗ (σε περίπτωση έκδοσης 

ομολογιακού δανείου). 

6.6 Επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του για την πρόθεση λήψης δανείου. Στην περίπτωση 

αυτή ο νόμιμος εκπρόσωπος υποχρεούται να προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα 

των περιπτώσεων .............................. εντός 10 ημερών από την ημέρα ειδοποίησης για την 

ένταξη της πρότασης που υπέβαλε στο Υποέργο. 

6.7 Δικαιολογητικό του τρόπου σχηματισμού των φορολογηθέντων αποθεματικών από 

πραγματοποιηθέντα έσοδα (ενδεικτικά, Λογαριασμοί 46,48 (ΕΛΠ) ή 41.03, 41.04, 41.05 

(ΕΓΛΣ), Ισολογισμός χρήσης σχηματισμού αυτών, Προσάρτημα Ισολογισμού με «Στοιχεία 

Καθαρής Θέσης», Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης, Απόφαση ΓΣ σχηματισμού 

αποθεματικών, κατά περίπτωση). 

6.8 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 

(ΑΜΚ). 

6.8.1 Σε περίπτωση επενδυτικών φορέων εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά:  

(α) Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου. 

6.8.2 Σε κάθε περίπτωση 

(α) Τροποποίηση καταστατικού (για ήδη υλοποιηθείσα αύξηση κεφαλαίου) 

(β) Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου ή σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας, πράξη τροποποίησης 

καταστατικού (σε κάθε περίπτωση, θα αναφέρεται ο σκοπός της αύξησης). 

(γ) Πιστοποιητικό για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ ή στο οικείο Μητρώο 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Νομική μορφή επιχείρησης 

7.1 Βεβαίωση ΕΜΣΑΟ ή άλλου Μητρώου (καταχώρησης/μεταβολών) ή αίτηση αναγνώρισης 

για τις περιπτώσεις ΑΣ., Ο.Π., Ομ.Π. ή άλλων συλλογικών σχημάτων. 

7.2 Βεβαίωση ΓΕΜΗ / ΕΜΣΑΟ ή άλλου Μητρώου (καταχώρησης/μεταβολών) 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Προσδιορισμός της βιωσιμότητας της επένδυσης 

7.1 Όπως προκύπτει από την Οικονομοτεχνική μελέτη 

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 

κλείσει 

9.1 Βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών ή και λοιπά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι η 

επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει (ενδεικτικά, βεβαίωση ΓΕΜΗ ή δήλωση μεταβολών 

Δ.Ο.Υ. για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης ή τη θέση σε εκκαθάριση ή συγκεντρωτικές 

καταστάσεις μισθοδοσίας και λογαριασμοί καταναλώσεων, των τελευταίων περιόδων 

παραγωγικής και μη παραγωγικής λειτουργίας ή και μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). 

9.2 Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή μηχανικό ή από επίσημο φορέα για το ακίνητο (κτήριο). 

9.3 Έκθεση από πραγματογνώμονα Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλου επίσημου φορέα για 

τον μηχανολογικό εξοπλισμό. 

9.4 Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή με ηλεκτρονική υπογραφή ή με χειρόγραφη υπογραφή θεωρημένη 

για το γνήσιο από αρμόδια υπηρεσία. 

10. Χώρος εγκατάστασης 

10.1 Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιόκτητο χώρο: Τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό 

μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο 

10.2 Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο: Σύμβαση μίσθωσης με αντίστοιχη εγγραφή 

δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την 

πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης. Το μισθωτήριο προσκομίζεται με 

την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπονται στο Υποέργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πρότυπο Οικονομοτεχνικής μελέτης1 

Εισαγωγή - Περίληψη επενδυτικού σχεδίου - 

I. Σύντομη περιγραφή αντικειμένου και των χαρακτηριστικών του επενδυτικού σχεδίου 

II. Γενικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης σε συνάφεια με το Υποέργο 1 : «Αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών» 

III. Τόπος εγκατάστασης. 

IV. Συνολικό κόστος επένδυσης 

V. Αναφορά της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου (συσχέτιση με τους στόχους του Υποέργου). 

1. Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου και τεκμηρίωση της νόμιμης σύστασης και λειτουργίας 

του 

1.1. Στοιχεία ίδρυσης φορέα 

1.2. Χρόνος ίδρυσης - σύντομο ιστορικό ανάπτυξης, καταστατικός σκοπός 

1.3. Εταιρική - Μετοχική Σύνθεση 

1.4. Μετοχικό/ Εταιρικό/Συνεταιριστικό Κεφάλαιο (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ενίσχυσης) 

1.5. Στοιχεία μετόχων /εταίρων/μελών του φορέα 

1.6. Δραστηριότητα του φορέα 

1.7. Μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου-Αναφορά στο μέγεθος του φορέα 

1.8 Νόμιμη λειτουργία φορέα 

2. Τεχνική περιγραφή σχεδίου Αναδιάρθρωσης καλλιεργειών 

2.1. Γενική παρουσίαση του σχεδίου 

2.2. Στοιχεία του τόπου υλοποίησης με αναφορά στα αγροτεμάχια 

2.2.1. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

2.3. Υφιστάμενες Φυτείες 

2.4. Περιγραφή του προτεινόμενου σχεδίου (αναλυτική περιγραφή δαπανών) 

3. Στοιχεία απασχόλησης (υφιστάμενης και νέας) σε ΕΜΕ 

3.1. Τεκμηρίωση των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης 

3.2. Παρουσίαση των αναγκαίων νέων θέσεων απασχόλησης για την επένδυση 

4. Σχέδιο αναδιάρθρωσης 

4.1. Πλήρης παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. 

4.2. Πλήρης περιγραφή των εγκαταστάσεων με αναφορά σε ποσότητες και υλικά 

                                                           
1
 Αξιολογείται η συμπλήρωση κάθε ερωτήματος και η επίτευξη των στόχων των δεικτών στην παράγραφο 6) 
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4.3. Περιγραφή της διαδικασίας συγχώνευσης Οργανώσεων Παραγωγών 

5. Κόστος επενδυτικού σχεδίου 

5.1 Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους.  

5.2 Πίνακας κόστους ανά κατηγορία ενίσχυσης και δαπανών 

6. Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου 

6.1 Παρουσίαση χρηματοδοτικού σχήματος – Ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης. 

7. Προβλέψεις βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου 

7.1. Κόστος επενδυτικού σχεδίου 

7.2. Προβλέψεις 

7.3. Παραδοχές 

7.4. Παραγωγή και βαθμός απασχόλησης 

7.5. Πωλήσεις 

7.6. Α’ και Β’ ύλες 

7.7. Κόστος προσωπικού (υφιστάμενου και νέου) 

7.8. Λοιπά έξοδα 

7.9. Συνολικό κόστος παραγωγής 

7.10. Κεφάλαιο κίνησης 

7.11. Υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις 

7.12. Ξένα κεφάλαια 

7.13. Αποσβέσεις 

7.14. Λογαριασμός εκμετάλλευσης 

7.15. Διανομή κερδών 

8. Δείκτες βιωσιμότητας 

8.1. Αριθμοδείκτες επίδοσης 

8.1.1. Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό2 / Βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις) > 1 

8.1.2. Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος3 / συνολικό τζίρο) 

> 1% 

8.2. Χρηματοοικονομική ανάλυση 

                                                           
2
 (Αποθέματα + Απαιτήσεις + Διαθέσιμα) 

3
 Μετά φόρων , τόκων και αποσβέσεων 
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8.2.1. Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 

10 

8.2.2. Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υποδείγματα Υπεύθυνης Δήλωσης 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

πρόσκλησης για τη ΔΡΑΣΗ: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ του ΤΑΑ, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 

«…………………………» ή σε περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης ως συμμετέχων εταίρος σε αυτή δηλώνω 

ότι: 

α) Τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση υποβολής καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

και αρχεία που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της πρότασης είναι, ακριβή και αληθή. Σε 

περίπτωση αντιφατικών υποβαλλόμενων στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη αυτά που έχουν δηλωθεί στο 

Πληροφοριακό Σύστημα. 

β) Έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και των παραρτημάτων αυτής καθώς και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν σε περίπτωση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 

παρόντος καθεστώτος. 

γ) Ο φορέας της επένδυσης διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα και δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής 

αίτησης για πτώχευση καθώς και πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη 

υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ) O φορέας της επένδυσης δεν έχει υποβάλει και δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σε άλλο 

καθεστώς ενισχύσεων για το ίδιο  σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που προτείνονται προς 

ενίσχυση στο παρόν. 

ε) Το υποβαλλόμενο  σχέδιο στο σύνολό του ή εν μέρει δεν έχει υπαχθεί και δεν θα υποβληθεί προς 

υπαγωγή στο ίδιο ή άλλο καθεστώς ενίσχυσης. 

στ) Δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης 

όπως αυτή ορίζεται στην παρ ...... περίπτωση (.....). 

ζ) Ο φορέας δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί ή εκκρεμεί 

διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την 

οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά. 

η) Ο φορέας του σχεδίου: 

 δεν είναι προβληματική επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στo στοιχείο 18 του άρθρου 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 651/2024 ως ισχύει και ότι υποβάλλει  τα ανά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ….. της παρούσας πρόσκλησης,  

 Δεν έχει προβεί σε έναρξη των εργασιών όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο 23) του άρθρου 2 του 

Κανονισμού (δείτε σχετικό για το προτεινόμενο έργο πριν από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης 

 Δεν έχει λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο εθνικού ή ενωσιακού προγράμματος βάσει   Κανονισμών για 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της ΕΕ ή του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ως ισχύει ή άλλων 

Κανονισμών Απαλλαγής της ΕΕ ή  Αποφάσεων της ΕΕ για επιλέξιμες δαπάνες που 

συμπεριλαμβάνονται στο προτεινόμενο για χρηματοδότηση έργο                                                        ή 
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ότι, σε περίπτωση που έχει λάβει ενίσχυση βάσει των ανωτέρω για  επιλέξιμες δαπάνες που 

συμπεριλαμβάνονται στο προτεινόμενο για χρηματοδότηση έργο, δε θα υπάρξει υπέρβαση των 

εντάσεων ή ποσών ενίσχυσης που προβλέπονται στα κατά περίπτωση άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014 ως ισχύει, ύστερα από τη χορήγηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

και ότι υποβάλλει συμπληρωμένο τον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ …. της παρούσας πρόσκλησης 

 δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση - όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 61α του 

τροποποιημένου ΓΑΚ με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 

(άρθρο 6, παρ.3. β της παρούσας προκήρυξης) - στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα 

πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, κατά τη διετία πριν την 

υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και δεν θα το πράξει εντός περιόδου δύο ετών μετά την 

ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση,  

 δεν πραγματοποιεί το υποβαλλόμενο σχέδιο με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του δημοσίου 

βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών, 

 δεν έχει ανατεθεί στο φορέα η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 

 δεν έχει ανατεθεί στο φορέα από το κράτος αποκλειστικά η προσφορά υπηρεσιών και 

 δεν επιχορηγείται η λειτουργία του φορέα με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων, 

 έχει λάβει σαφή γνώση ότι το σχέδιο που υποβάλλει είναι εναρμονισμένο και υπακούει στους 

περιορισμούς σχετικά με την σώρευση ενισχύσεων. 

θ) Ο φορέας του σχεδίου είναι ΜΜΕ (πολύ μικρή / μικρή / μεσαία επιχείρηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Παράρτημα Ι του ΓΑΚ ή μεγάλη επιχείρηση εάν δεν πληροί τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι του ΓΑΚ, 

όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση την εταιρική του σύνθεση κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του 

σχεδίου και ότι υποβάλλει  τα ανά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

…… της παρούσας πρόσκλησης . 

ι) Κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του υποβαλλόμενου σχεδίου η δικαιούχος επιχείρηση (υφιστάμενη, 

υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση ΜΠΜ) θα έχει αποκτήσει την νομική μορφή, την εταιρική σύνθεση, την 

κατηγορία βιβλίων και την έδρα (ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στην ελληνική επικράτεια) όπως 

αυτά αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης 

ια) Δεν υφίσταται σχέση μεταξύ του φορέα της επένδυσης και του πωλητή και τα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού που αποκτώνται από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει δεν έχουν στο παρελθόν 

ενισχυθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων (μόνο στην περίπτωση που το 

υποβαλλόμενο σχέδιο εμπεριέχει την αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με 

επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει) 

ιβ) Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού η αγορά των οποίων ενισχύεται από το σχέδιο (α) θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, (β) θα περιλαμβάνονται στα 

αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και (γ) αγοράζονται 

από πωλητή μεταξύ του οποίου και του φορέα της επένδυσης δεν υφίσταται καμία σχέση εξάρτησης 

(μόνο στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο σχέδιο εμπεριέχει δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού) 

ιγ) Το υποβαλλόμενο σχέδιο διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται 

διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες 

και αγαθά 
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ιδ) Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων από τις 

αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές, καθώς και τη διασταύρωση αυτών με τα στοιχεία που παρέχονται 

από τα πληροφοριακά συστήματα δημοσίων υπηρεσιών και ασφαλιστικών οργανισμών (ΠΣΚΕ, ΟΠΣ, ΤΑΧΙS 

κ.λπ.) 

ιε) Το σύνολο των ενεργειών για την υλοποίηση των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην 

οικονομοτεχνική μελέτη θα γίνουν με νόμιμο τρόπο, κατόπιν εκδόσεως των σχετικών αδειών ή της 

σχετικής απόφασης απαλλαγής όπου δεν απαιτείται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Αίτηση χρηματοδότησης 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

ΔΡΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

 

 (Συμπληρώνεται από τον Δικαιούχο) 
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0. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή, ο Δικαιούχος (ο νόμιμος εκπρόσωπος) επισυνάπτει στο 

Πληροφοριακό σύστημα ένα ηλεκτρονικό έντυπο (.pdf) με σφραγίδα και υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι 

ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης. 

Χωρίς την επισύναψη του εγγράφου κατάλληλα υπογεγραμμένου και σφραγισμένου η υποβολή δεν θα 

μπορεί να ολοκληρωθεί 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Τίτλος Επένδυσης  

Τίτλος Επένδυσης (Αγγλικά)   

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(Αγγλικά) ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 
(Προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ΚΟΙΣΠΕ/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ/ΝΕΠΑ  

Α.Φ.Μ. Συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. της Επιχείρησης  

V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) Συμπληρώνεται εφόσον αφορά 

Δ.Ο.Υ.  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Συμπληρώνεται ο αριθμός των κλεισμένων διαχειριστικών 
χρήσεων 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ 

2.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

2.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

2.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

2.2.3. ΔΗΜΟΣ  Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

2.2.4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

2.2.5. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

2.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

2.2.7. FAX Προαιρετικό προς συμπλήρωση 

2.2.8. Ιστοχώρος (Website) Προαιρετικό προς συμπλήρωση 

2.2.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) 
(αποκλειστικά της επιχείρησης ή του νόμιμου 

εκπροσώπου) 

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΟΝΟΜΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 
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Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΔΗΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΟΔΟΣ  Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΑΡΙΘΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΤΘ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

FAX Προαιρετικό προς συμπλήρωση 

e-mail νόμιμου εκπροσώπου ή της επιχείρησης Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

4. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ.)  

4. Κ.Α.Δ. – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4.1 Κ.Α.Δ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ  ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  (Προστίθενται οι απαραίτητες γραμμές) 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Κ.Α.Δ. Ημερομηνία προσθήκης 

1 ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 

Δ.Ο.Υ 

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 

Δ.Ο.Υ 

2    

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ επιχορήγηση 

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Περιγραφή του έργου 

 

 

 

6. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τίτλος άδειας Δυναμικότητα Αριθμός Άδειας 

   

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Μόνο εφόσον υπάρχει άδεια 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Μόνο εφόσον υπάρχει άδεια 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Μόνο εφόσον υπάρχει άδεια 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Απαλλαγή από υποχρέωση έκδοσης άδειας 

λειτουργίας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις που αφορούν τις άδειες  

Συμπληρώνεται με τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Σε 

περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, πρέπει να  

υπάρξει σχετική αναφορά στο πεδίο αυτό 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

7.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται τα 

στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ) 

 ΕΤΟΣ 2019 ΕΤΟΣ 2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €) Υποχρεωτικό πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΣΕ €) Υποχρεωτικό πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΕΜΕ) Υποχρεωτικό πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση  

Με επιλογή από :ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ, ΜΙΚΡΗ, ΜΕΣΑΙΑ.  

 

8. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

8 
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

          (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

 
Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση 

και τη διάχυση των αποτελεσμάτων 

 

 

Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και 
ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης. 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις 

 

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και 

ενωσιακούς κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις κατά 
το στάδιο της  πρόσκλησης, της απόφασης ένταξης και πιθανών 

τροποποιήσεων αυτής. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 

αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη 
διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ 
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Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες 

γραμμές και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα ανωτέρω. 

ΑΝ ΟΧΙ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

9. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

9.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΔΗΜΟΣ  Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

FAX Προαιρετικό 

e-mail Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

9.2 Κ.Α.Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (εφόσον είναι παραπάνω από ένας προστίθεται γραμμή) 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Κ.Α.Δ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 

ΤΟΝ ΚΑΔ; 

1   ΝΑΙ/ΟΧΙ 

9.3 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ – 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμεΑ)  

Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑμεΑ; NAI/OXI 

ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

9.3.1 ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις: Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση όταν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

9.3.2 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑμεΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις: Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση όταν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

9.3.3 ΔΩΜΑΤΙΑ ΑμεΑ (Ισχύει όνο για τις επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις: Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση όταν η απάντηση είναι ΝΑΙ 
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9.3.4 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑμεΑ (ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ κλπ) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις: Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση όταν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

9.3.5 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑμεΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις: Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση όταν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

9.3.6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑμεΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις: Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση όταν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

9.3.7 ΕΙΔΙΚΟ MENU ΓΙΑ ΑμεΑ (Ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις: Υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση όταν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

1. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς τον ΦΔ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει ο υποψήφιος, 

επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και 

προθεσμιών. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  

 

2. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

(ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει 

ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που 

δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους 

αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση 

τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται 

μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Λίστα δικαιολογητικών αιτήματος πληρωμής 

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται: 

1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη 

εκτύπωση) 

2. Τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν υπάρξει 

3. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού 

4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση 

παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών  

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

αναγκαστική διαχείριση 

6. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει 

γίνει εκχώρηση  

7. Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει 

εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. 

8. Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. Στην περίπτωση 

καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής 

Επιστολής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Εξόφληση δαπανών σχεδίου 

Για τις εξοφλήσεις των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός σχεδίου, θα λαμβάνονται κάθε 

φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν 

το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών επί φορολογητέων πράξεων και θέσπισης τυχόν περιορισμών 

σε αυτές. 

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα αποτελούν επενδυτικές δαπάνες σε συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 

του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015) και η εξόφλησή τους να γίνεται - 

ώστε εξασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου - με τους ακόλουθους αποδεκτούς τρόπους: 

1. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) 

ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου 

πληρωμής, δηλαδή με μετρητά. 

2. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 

πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με χρήση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των 

ανωτέρω, νοείται:  

2.1 Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά 

μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα, ηλεκτρονικό ή μη). 

2.2 Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που πραγματοποιεί την 

πληρωμή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό ταυτοποιημένο 

λογαριασμό πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο 

Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού 

Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών). 

2.3 Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα 

λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα. 

2.4 Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ορίου που επιτρέπεται από τα 

ΕΛΤΑ). Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν 

αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

2.5 Η καταβολή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε 

Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα 

Πληρωμών ή Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά μεταξύ 

λογαριασμών πληρωμών (μεταφορά εντός του ίδιου Ιδρύματος ή έμβασμα). 

Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας ή 

όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν δαπάνη για την οποία πρόκειται να εκδοθεί 

παραστατικό καθαρής αξίας άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του 

ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. 

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που 

εξοφλούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι: 

1. Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον 

προμηθευτή, που έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας πιστοποίησης της 

δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: 
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1.1 τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών 

τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή βεβαίωση της 

τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης) 

1.2 φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και 

1.3 αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

2. Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή ή σε ταυτοποιημένο 

λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του 

Ν.3862/2010 (ήτοι Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών), από τον λήπτη της 

ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: 

2.1 το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό 

πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών από το οποίο θα προκύπτει 

ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον 

λήπτη της Ενίσχυσης (δικαιούχο) και ο καταθέτης – επενδυτής και 

2.2 αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

3. Μεταφορά από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ή τον ταυτοποιημένο επαγγελματικό 

λογαριασμό πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών 

Πληρωμών σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ή σε επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών του 

προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. Για την πιστοποίηση της πληρωμής 

απαιτείται: 

3.1 αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας ή του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών για 

μεταφορά χρημάτων από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία των λογαριασμών 

δικαιούχου και προμηθευτή 

3.2 τα σχετικά έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή των 

επαγγελματικών λογαριασμών πληρωμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης και 

3.3 αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

4. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή. 

Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε με 

αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, είτε με χρέωση του εταιρικού 

τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: 

4.1 αντίγραφο του σώματος της αντίστοιχης επιταγής, 

4.2 σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού 

του δικαιούχου της ενίσχυσης, το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) 

του λήπτη της ενίσχυσης και 

4.3 αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

5. Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή κίνηση μεταφοράς μέσω web από και προς 

ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών). Για την 

πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: 

5.1 έντυπο κίνησης του εταιρικού λογαριασμού (extrait) που τηρείται σε Τράπεζα ή σε 

Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου), 

5.2 αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης του 

ποσού πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών και ο 

πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της ενίσχυσης και 

5.3 αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 
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6. Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για 

την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου της 

ενίσχυσης (εταιρικής σε περίπτωση Νομικού Προσώπου), είτε να συνδέεται απαραιτήτως με 

λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα του δικαιούχου 

της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και 

οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε 

περίπτωση θα υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, δηλαδή θα αποδεικνύεται η αγορά των 

αντίστοιχων αγαθών/υπηρεσιών και η χρέωση της κάρτας του δικαιούχου (ανεξάρτητα εάν η 

συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή). Για την πιστοποίηση 

απαιτούνται: 

6.1 αντίγραφο κίνησης κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που αποτυπώνει τις 

κινήσεις της κάρτας και στο οποίο να εμφαίνεται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη 

συναλλαγή και 

6.2 αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

7. Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχου) στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας 

πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται:  

7.1 αποδεικτικά έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται 

τα στοιχεία του δικαιούχου και του προμηθευτή και 

7.2  αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού με τίτλο «αναλυτικό καθολικό 

(καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50)» ισχύει μόνο για τους δικαιούχους που τηρούν Διπλογραφικό 

λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας). 

Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις εξοφλήσεις με 

τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν εμφανώς τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων ή 

για εξοφλήσεις δαπανών ειδικού τύπου δύναται να ζητείται επιπλέον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο 

ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής. 

Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα απαιτούμενα 

στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι (εκτός του τιμολογίου αγοράς αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας 

π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής ή σχετική αναγραφή στο εν λόγω 

τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή εφόσον το 

τιμολόγιο/παραστατικό είναι χειρόγραφο. 

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών θα συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα με την 

τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά), λογιστικές 

καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014). 

Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική τήρηση) θα 

προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών/στοιχείων του 

επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-

εξόδων της επιχείρησης. 
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Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων θα προσκομιστούν αντίγραφα των 

λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών της επένδυσης, 

όπως τηρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα. Γενικές επισημάνσεις: Σε κάθε περίπτωση ο ΦΥ έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού εγγράφου ή λογιστικού στοιχείου 

κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποβληθεισών 

δαπανών και την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 

Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών θα έχει πλήρως εξοφληθεί πριν από την 

ολοκλήρωση/οριστικοποίηση της εκάστοτε τελικής έκθεσης επαλήθευσης/ πιστοποίησης της επένδυσης. 

Οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 

της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. 

Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την επένδυση στην οποία θα 

καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση μη τήρησης 

ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών της επιχορηγούμενης 

επένδυσης. 

Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των υποχρεώσεων για τους 

αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική έκδοση ή και πληρωμή τιμολογίου 

με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση των δαπανών αυτών με μετρητά). 

Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα τηρούν εταιρικό 

τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό 

(εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων 

/μετόχων της επιχείρησης. 

Δεν θα γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.  

Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 

συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 

χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές 

ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.  

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άυλα) 

θα καταχωρηθούν στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Ο δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι 

οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

(Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Για τους σκοπούς 

πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, σε κάθε περίπτωση θα 

εκτυπώνονται. 

Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού από το εξωτερικό, το Proforma Invoice (προτιμολόγιο) δύναται να 

γίνει αποδεκτό σε ενδιάμεση επαλήθευση για πιστοποίηση χωρίς τα συνοδευτικά παραστατικά 

διακίνησης. Τα σχετικά παραστατικά διακίνησης του εξοπλισμού θα προσκομιστούν το αργότερο κατά το 

στάδιο της τελικής επαλήθευσης. 
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Στην περίπτωση όπου έχει δοθεί προκαταβολή για την προμήθεια εξοπλισμού, ο οποίος δεν έχει 

παραληφθεί, η δαπάνη αυτή γίνεται δεκτή στα πρώτα 3 αιτήματα πληρωμής, υπό τον όρο ότι ο 

εξοπλισμός αυτός θα έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει στο αμέσως επόμενο αίτημα πληρωμής και όχι 

μεταγενέστερα του τελικού αιτήματος ελέγχου (ολοκλήρωση της επένδυσης). 

Σε διαφορετική περίπτωση ο ΦΥ θα προβαίνει σε δημοσιονομική διόρθωση και σε ανάκτηση του 

αναλογούντος ποσού. 

 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Πίνακας Κυρώσεων 

 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΟΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΥ / ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΥ / ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1) Τήρηση χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης της επένδυσης 
Στην περίπτωση μη τήρησης το χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης της επένδυσης, και παρόδου προθεσμίας 

κατά την οποία ο δικαιούχος δεν έχει ενημερώσει τους 

φορείς παρακολούθησης της επένδυσης για την πορεία 

της και δεν έχει αιτηθεί παράταση δεόντως 

αιτιολογημένη, η επένδυση θεωρείται ότι 

εγκαταλείφθηκε, η απόφαση ένταξης ανακαλείται και οι 

τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις αναζητούνται. 

 

2) Διακοπή λειτουργίας της 

επιχείρησης / Διακοπή 

ενισχυόμενης δραστηριότητας 

 Σε περίπτωση που η επιχείρηση διακόψει οριστικά τη λειτουργία 

της ή τη δραστηριότητα για την οποία έχει ενισχυθεί, ο ΦΥ 

οφείλει να προβεί άμεσα στην ανάκτηση της καταβληθείσας 

δημόσιας δαπάνης αναλογικά για τα έτη διακοπής της 

ενισχυθείσας δραστηριότητας. 

3) Μεταβίβαση περιουσιακών 
Μεταβίβαση παγίων που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του Μεταβίβαση παγίων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, 
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στοιχείων που ενισχύθηκαν Υποέργου χωρίς την άμεση αντικατάστασή τους από άλλα 

αντίστοιχα με τα ενισχυόμενα, και σχετική ενημέρωση των 

αρμοδίων υπηρεσιών, οδηγεί σε μη πιστοποίηση της 

επένδυσης και ανάκτηση των τυχόν καταβληθεισών 

ενισχύσεων. 

χωρίς την άμεση αντικατάστασή τους με άλλα αντίστοιχα με τα 

ενισχυόμενα, και σχετική ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, 

οδηγεί σε ανάκτηση της δημόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε 

για την απόκτηση των παγίων αυτών με την προϋπόθεση ότι η 

επιχείρηση δεν έχει διακόψει τη δραστηριότητα για την οποία 

ενισχύθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση η καταβληθείσα δημόσια 

δαπάνη ανακτάται στο σύνολό της. 

4) Πώληση παγίων που 

αντικαταστάθηκαν μέσω της 

αίτησης ενίσχυσης, ως παραγωγικός 

εξοπλισμός αξίας. 

Στην περίπτωση αυτή ανακτάται η δημόσια δαπάνη που καταβλήθηκε για την αντικατάστασή τους. 

5) Διαπίστωση μη νόμιμης 

λειτουργίας της επένδυσης 

(λειτουργία χωρίς αδειοδοτήσεις, 

νοθεία παραγόμενων προϊόντων) 

 Σε περίπτωση διαπίστωσης από τον ΦΥ ή τα εξουσιοδοτημένα 

από αυτόν όργανα, μη νόμιμης λειτουργίας της Επιχείρησης, 

ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία και επιβάλλεται κύρωση 

ύψους 1% της δημόσιας δαπάνης 

6) Μεταφορά παραγωγικής 

δραστηριότητας εκτός Ένωσης όπου 

απαγορεύεται 

 Πλήρης ανάκτηση ενίσχυσης 

7) Εξόφληση τιμολογίου με 

τρόπο μη αποδεκτό από το εθνικό 

θεσμικό πλαίσιο 

 Ανακτάται η δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 

τιμολόγιο στο σύνολό της. 

8) Μη τήρηση μακροχρόνιων 

δεσμεύσεων 
 Πλήρης ανάκτηση ενίσχυσης 

9) Αποχώρηση μέλους από το 

συλλογικό σχήμα πριν την λήξη των 

μακροχρόνιων δεσμεύσεων (με 

Αποχώρηση μέλους που έχει ενισχυθεί από τη δράση ή 

μεταβίβαση των μεριδίων χωρίς τη μεταβίβαση της 

Ανάκτηση ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 

παρέμβαση 
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εξαίρεση την ανωτέρα βία) ενισχυόμενης έκτασης / δαπάνης 
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 01.63    Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή 

10     Βιομηχανία τροφίμων 
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