
 1 

 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ 
    ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.∆. 
ΤΜΗΜΑ: ∆ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

           
      Αθήνα,20/09/2011 

                    Αριθµ. Πρωτ. :181677/1558 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 

 
ΑΞΟΝΑΣ 1: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 

 
ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Κ Α Λ Ε Ι  

Τους εν δυνάµει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν 

στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυµούν να υλοποιήσουν 

επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του  

Μέτρου 123 Α: 

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 

που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 

να καταθέσουν αιτήσεις ενίσχυσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην υπ’ αρ. 132480/386/10.3.2011 αριθµ. Αποφ. 731/11 (ΦΕΚ 850/τ.Β’/16-05-2011) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων µε θέµα «Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της 292313/2622/3.7.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον καθορισµό 

διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων 
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σε προγράµµατα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής 

των ενισχύσεων στους δικαιούχους» και στην µε Α.Π. 165386/1386/28-07-2011 

(ΦΕΚ1858/τ. Β’ /22-08-11 Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός λεπτοµερειών 

εφαρµογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Α -Αύξηση της αξίας των γεωργικών 

προϊόντων- του «Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-

2013 -Αλέξανδρος Μπαλτατζής- ». 

 

Το εν λόγω µέτρο χορηγεί ενίσχυση υπό µορφή επιδότησης κεφαλαίου και 

αναφέρεται σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων όταν από τη µεταποίησή τους προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 38 της Ενοποιηµένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαµβάνονται 

στο παράρτηµα Ι αυτής, εκτός αυτών της αλιείας, δηλαδή προϊόντων του εδάφους και της 

κτηνοτροφίας καθώς και προϊόντων πρώτης µεταποιήσεως, τα οποία έχουν άµεση σχέση µε 

αυτά. 

 

Στόχος του ανωτέρω µέτρου είναι η υλοποίηση αιτήσεων ενίσχυσης που κατά 

το πλείστον συµβάλλουν: 

• στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριµένου βασικού κλάδου γεωργικής 

παραγωγής (π.χ. µέσω της κάλυψης της ελλειµµατικότητας στη µεταποιητική 

υποδοµή σε επίπεδο νοµού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών συµφωνητικών 

µε παραγωγούς κ.λπ.),  

• στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των παραγόµενων προϊόντων 

των επιδοτούµενων επιχειρήσεων (π.χ. βελτίωση της ποιότητας) µέσω 

της στήριξής τους σε θέµατα ανάπτυξης καινοτοµιών, χρήσης προηγµένων 

παραγωγικών διαδικασιών, τήρησης αυξηµένων κανόνων ασφάλειας τροφίµων µε 

στόχο την προστασία του καταναλωτή, 

• στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προϊόντων που φέρουν χρήση σήµανσης 

“νησιωτικό” ή “ορεινό” ή φέρουν εθνικά σήµατα πιστοποίησης ή παράγονται µε 

σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών 

κ.λπ. 

• στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, 

• στη δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά (π.χ. αύξηση 

πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότητα) για τα παραγόµενα προϊόντα, λαµβάνοντας 

υπόψη τους περιορισµούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής 

στήριξης στο πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς. 
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Για την υλοποίηση των επενδύσεων προκαλείται ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους 

319.768.529,00 € µε αρχική κατανοµή 301.911.387€ και επιπλέον 17.857.142,00€ που 

αφορούν σε χρηµατοδότηση αιτήσεων ενίσχυσης στον τοµέα του γάλακτος, στο πλαίσιο των 

Νέων Προκλήσεων. 

 

Το ποσό της ∆ηµόσιας ∆απάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε  

150. 000.000€ και διατίθεται ως εξής: 

80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισµού µέχρι 5.000.000,00€, 

20% των πόρων  σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισµού 

µεγαλύτερου των 5.000.000,00€ και µέχρι 10.000.000,00€. 

Ποσό τουλάχιστον 17.857.142,00€ ∆ηµόσιας ∆απάνης της παρούσας 

πρόσκλησης θα διατεθεί για χρηµατοδότηση αιτήσεων ενίσχυσης του τοµέα 

του γάλακτος, εφόσον εγκριθούν σχετικά επενδυτικά σχέδια. 

Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν 

προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.  

Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους: 

α) των οποίων µπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονοµική βιωσιµότητα, 

β) που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον και τη δηµόσια 

υγεία, την υγιεινή και την εργασιακή ασφάλεια καθώς και την καλή διαβίωση 

των ζώων, ανάλογα µε τον τοµέα της επένδυσης.  

γ) που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συµµετοχής 

που δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του επιλέξιµου κόστους 

πραγµατοποίησης της επένδυσης. 

δ)       που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, όπως αυτά ισχύουν και περιγράφονται 

στην υπ’ αριθ. 165386/1386/1858Β/22-08-2011 Υπουργική Απόφαση.  

 

∆ικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι  

Ατοµικές Επιχειρήσεις, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου και συγκεκριµένα: 

• πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της "Σύστασης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003" (2003/361/Ε.Κ.) σχετικά µε 

τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων».  
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• επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο 

εργασιών µικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ.  

 

 

Αποκλείεται η ενίσχυση: 

• Επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από 

Χώρες εκτός Ε.Ε. 

• Επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης 

του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων και του µελιού.  

• Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εµπορίου  

• Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα 

• Επενδύσεων, των οποίων ο προϋπολογισµός της αίτησης ενίσχυσης είναι µικρότερος 

των 100.000€ ή µεγαλύτερος των 10.000.000€. 

• Επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια 

των ΚΟΑ όπως αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τοµείς ενίσχυσης 

του παρόντος Μέτρου του Π.Α.Α.. 

• Επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό την µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού 

δικαίου και κοινοπραξίας. 

• Προβληµατικών επιχειρήσεων κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων 

γραµµών.  

• Υπό σύσταση εταιριών. 
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Ανά τοµέα ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις: 

1.Τοµέας : Κρέας 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

1.1. Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής υποδοµής 
µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την 
βιολογική κτηνοτροφία. 

1.2. Ίδρυση νέων µονάδων σφαγείων δυναµικότητας µέχρι 400 τον. κρέατος σε 
νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδοµή 
(πλην Κρήτης και Εύβοιας). 

1.3. 

 

Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, 
µονάδων  τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων .   

1.4. Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και 
παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της 
παραγωγής. 

1.5. Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε 
στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας.  

1.6. Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας 
(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ). 

1.7. Ολοκλήρωση (β΄ φάση ) της κρεαταγοράς Αθηνών. 

1.8. Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 
αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) ή 
συνδεδεµένων εταιρειών µε την εταιρεία των σφαγείων, 
συµπεριλαµβανοµένου και εξοπλισµού για παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. 

1.9. Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση µικρών 
εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάµων στα µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη 
µεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά 
προϊόντα κρέατος) µε σκοπό τη χονδρεµπορία των προϊόντων. 

2.Τοµέας : Γάλα 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

2.1. Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω 
επάρκειας γάλακτος, ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής.  

2.2. Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ώστε να 
τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα 
ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.   

2.3. Ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος µε απασχολούµενο 
δυναµικό µικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών µικρότερο 
των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω µη πλήρους αξιοποίησης του 
γάλακτος σε τοπικό επίπεδο.  

2.4. Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων 
προϊόντων γάλακτος.  

2.5. Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 
παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 

2.6. Ίδρυση - εκσυγχρονισµός - επέκταση, µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  
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3.Τοµέας : Αυγά – Πουλερικά 
 

3.1. Υποτοµέας: Αυγά 
∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

3.1.1. Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

3.1.2. Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 
µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  

3.1.3. Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα
αυγά.  

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

3.2. Υποτοµέας: Σφάγεια Πουλερικών 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

3.2.1. Ίδρυση πτηνοσφαγείων µε πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών 
πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις 
για βιολογικά παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.  

3.2.2. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων 
πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για 
βιολογικά παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.  

3.2.3. Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.   

3.2.4. Εκσυγχρονισµός – επέκταση υφισταµένων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών. 

3.2.5. Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος 
πουλερικών – κουνελιών κυρίως σε συµπλήρωση υφιστάµενων µονάδων 
σφαγής πτηνών και κουνελιών. 

3.2.6. Ίδρυση γραµµών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάµενων 
πτηνοσφαγείων.  

4. Τοµέας: ∆ιάφορα Ζώα 
 

Υποτοµέας: Μέλι  
(Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις κατωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία επιλεξιµότητας του Καν. 

797/2004) 
∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

4.1. Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης - 
συσκευασία µελιού.  

4.2. Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο σε ορεινές 
– νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – 
επεξεργασίας – µεταποίησης βιολογικού µελιού. 

4.3. Ίδρυση - εκσυγχρονισµός – επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για 
παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 
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5. Τοµέας: ∆ιάφορα Ζώα 
 

Υποτοµέας : Σηροτροφία – Άλλα Είδη 
∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

5.1. Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

5.2. Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

5.3. Ίδρυση – επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών. 

5.4. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης 
σαλιγκαριών. 

6. Τοµέας: ∆ηµητριακά 
 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

6.1. Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε 
εγκαταστάσεις αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.  

6.2. Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 

6.3. Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών. 

6.4. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξηραντηρίων 
δηµητριακών.  

6.5. Συµπλήρωση - εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφισταµένων 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων 
προκαθορισµού ξήρανσης & ψύξης. 

6.6. Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.  

6.7. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και 
υγροθερµικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση.  

6.8. Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. 

6.9. Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές - ορεινές περιοχές. 

7. Τοµέας: Ελαιούχα Προϊόντα 
 

∆εν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του µέτρου επενδύσεις µελών αναγνωρισµένης ΟΕΦ που αφορούν :  
� Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής 

ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,  
� ∆ηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας, µε βάση σύστηµα 

ανάλυσης κινδύνου και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή 
υποχρεώσεων είναι σύµφωνη µε τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρµόδια 
εθνική αρχή.  

 

Α) Ελαιόλαδο 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

7.1. Ελαιοτριβεία  
α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, 
αποκλειστικά και µόνο δύο φάσεων, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, 
µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιηµένη βιολογική 
πρώτη ύλη.  
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των 
συγχωνευθέντων (αφορά και σε όµορους Νοµούς), µε προϋπόθεση 
τον εκσυγχρονισµό τους σε ελαιοτριβεία δύο φάσεων.  
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γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και µόνο σε 
ορεινές - νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.  

7.2. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - 
συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

7.3. Ιδρύσεις – επεκτάσεις – συγχωνεύσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την 
παραγωγή επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών, µε στόχο την 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος.   

7.4. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς 
αύξηση της δυναµικότητας. 

Β) Άλλα Έλαια 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

7.5 Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
σποροελαιργείων και Βιοµηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 

8. Τοµέας: Οίνος 
 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

8.1. Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση  χωρίς αύξηση της 
δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 

8.2. Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών 
εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελτίωση της ποιότητας 
και µείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.  

8.3. Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:  
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και 

νησιώτικες περιοχές 
β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής 

αµπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστηµάτων ολοκληρωµένης 
διαχείρισης 

8.4. Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµφιάλωσης οίνου σε                        
οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους. 

9. Τοµέας: Οπωροκηπευτικά  
 

Ι. Στο επίπεδο της εµπορίας 
∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

9.1. Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, 
µανιταριών και ξηρών καρπών. 

9.2. Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής 
δυναµικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας 
κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων µόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης 
και Εύβοιας). 

9.3. Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων 
µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, 
µανιταριών και ξηρών καρπών. 
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ΙΙ. Στο επίπεδο της µεταποίησης  
∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

9.7. Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως 
όσον αφορά: 
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων 
χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

9.8. Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δαµάσκηνα κ.λπ.) 
α) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα  

- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση 
υφισταµένων µονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, 
βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και 
λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων. 

- Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) 
οπωροκηπευτικών (πλην βιοµηχανικής τοµάτας), βιοµηχανικών 
ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.  

 β)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση 
υφισταµένων           µονάδων χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά: 
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων µονάδων χυµοποίησης οπωρών (πλην των 
εσπεριδοειδών)  σύγχρονης τεχνολογίας. 

δ) Αποξηραµένων φρούτων 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση 
µονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαµάσκηνα, βερίκοκα κλπ). 

 ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 
παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού.  

στ)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, 
χυµοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
♦ στην ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων.     

 
9.9. Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων παραγωγής τουρσιών και 
ψητών λαχανικών, κυρίως όσον αφορά:  
� στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών  
� στην παραγωγή νέων προϊόντων  

β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών 
λαχανικών κύβων ή µιγµάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.  

 
9.10. Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης 

υπολειµµάτων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα 
µεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασµάτων ή/και 
ζωοτροφών. 

9.11. Μεταποίηση ξηρών καρπών. 
 Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, 
παστελιών, snaks κ.λ.π. 
 

9.12. Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 
α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
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υφισταµένων µονάδων. 
β) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και 

σταφίδων. 
 

III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 
∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

9.13. Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 

9.14. Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας καταναλωτή και 
γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. 

9.15. Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις αστικές 
περιοχές, για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 

ΙV.        Στον τοµέα των Γεωµήλων 
∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

9.16. Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση, συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών 
σε υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης γεωµήλων µε προορισµό την 
παραγωγή νέων προϊόντων όπως: 
♦ προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, 
♦ τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π. 
♦ άλλα νέα προϊόντα  

∆εν είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στο παρόν µέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια του Τοµέα που 
υποβάλλονται από αναγνωρισµένες ή προαναγνωρισµένες από τη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής 
Οµάδες Παραγωγών (Συνεταιρισµοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισµένη Οµάδα 
Παραγωγών).  
Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν στο Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια : 

• Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους.  
• Οµάδων Παραγωγών, στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ, οι οποίες κατατάσσονται 

στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ προϋπολογισµού ίσου ή 
µεγαλύτερου από 500.000€. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ορίου κρίνεται απαραίτητη 
προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεποµένων δράσεων και 
παράλληλα να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος επικάλυψης, επιτυγχάνοντας 
βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των αποτελεσµάτων. 

• Οµάδων Παραγωγών αναγνωρισµένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για παρεµβάσεις 
προϊόντων που δεν περιλαµβάνονται στις Αποφάσεις Αναγνώρισής τους, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισµού. 

 

10. Τοµέας: Άνθη 
 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

10.1. Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση 
υφισταµένων µονάδων. 
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών 

ανθέων και γλαστρικών. 
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 
 

10.2. Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανοµής) 
από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.  
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11. Τοµέας: Ζωοτροφές 
 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

11.1. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής πλήρων 
τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, οι 
οποίες θα εφαρµόσουν HACCP. 

11.2. Ίδρυση µονάδων παραγωγής αποκλειστικά  βιολογικών πλήρων 
τυποποιηµένων µειγµάτων ζωοτροφών 

11.3. Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την µερική κάλυψη των 
αναγκών ορισµένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε 
αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, µε δυνατότητα εγκατάστασης µικρού 
παρασκευαστηρίου 

11.4. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων 
ζωοτροφών µε δυνατότητα µικρού παρασκευαστηρίου µόνο σε ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές.  

11.5. Ίδρυση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων 
ζώων που θα εφαρµόσουν HACCP. 

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

12. Τοµέας: Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

12.1. Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού.  

12.2. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού. 

13. Τοµέας: Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών 
 

∆ράση  Σύντοµη Περιγραφή 

13.1. Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών. 

13.2. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης και 
επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 

  

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 
2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς 
και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 

 

∆απάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες): 

α) διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

β) κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

γ) προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένου 

και του λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού των εργαστηρίων στο βαθµό 

που εξυπηρετεί την λειτουργία της µονάδας.  
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δ) εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού όχι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα 

της συνολικής επένδυσης.  

ε) αγορά καινούργιων οχηµάτων – ισοθερµικών βυτίων, αναγκαίων για τη µεταφορά 

του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – µεταποίησης, αγορά οχηµάτων για τη 

µεταφορά των ζωϊκών υποπροϊόντων, καθώς και αγορά καινούργιων οχηµάτων 

ψυγείων για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.  

στ) γενικά έξοδα µέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισµού, όπως αµοιβές 

µηχανικών, και συµβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών. 

ζ) ∆απάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για τη δηµιουργία αναγνωρίσιµου 

σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα 

αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήµανση). 

η) απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (ISO, HACCP κλπ). 

θ) αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας κειµένων, 

software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστηµάτων ασφαλείας 

των εγκαταστάσεων. 

ι) κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ. 

Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο µέχρι 

την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

δύνανται, εάν το επιθυµούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης µε δική τους ευθύνη, 

από την ηµεροµηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης στη ∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού και Γ.∆.. 

 

Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ηµεροµηνία 

υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού 

και Γ.∆. και η οποία θεωρείται ως ηµεροµηνία έναρξης εργασιών, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 18 της υπ’αριθ. 132480/386/10-03-2011 Κ.Υ.Α./ αριθµός Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 

850/Β/16-05-2011). 



 13 

 

Ποσοστά Παρεχόµενης Ενίσχυσης 

 Περιφέρειες επιλέξιµες 

για το στόχο σύγκλισης 

Περιφέρειες 

εκτός στόχου σύγκλισης 

(Στερεά Ελλάδα) 

Νησιά Αιγαίου Πελάγους 

πλην Κρήτης 

και Εύβοιας 

Ποσοστό Ενίσχυσης 

50% 

Ποσοστό Ενίσχυσης 

40% 

Ποσοστό Ενίσχυσης 

65% 

Κλιµάκωση Κλιµάκωση Κλιµάκωση 

Αιτήσεις ενίσχυσης 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού µέχρι 

1.500.000€ 

50% 

Για το τµήµα 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού από 

1.500.000€ µέχρι 

3.000.000€ 

45% 

Αιτήσεις ενίσχυσης 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού µέχρι 

6.000.000€ 

40% 

1) Αιτήσεις 

ενίσχυσης επιλέξιµου 

προϋπ/µού µέχρι 

1.500.000€ 

65% 

Για το τµήµα 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού από 

3.000.000€ µέχρι 

6.000.000€ 

40% 

Πολύ µικρές, 

µικρές 

και µεσαίες 

επιχειρήσεις 

Για το τµήµα 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού άνω 

των 6.000.000€ και 

µέχρι 10.000.000€ 

35% 

Για το τµήµα 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού άνω 

των 6.000.000€ 

και µέχρι 

10.000.000€ 

35% 

2) Για το τµήµα 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού από 

1.500.000€ µέχρι 

3.000.000€ 

60% 

3) Για το τµήµα 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού από 

3.000.000€ µέχρι 

6.000.000€ 

 

 

50% 

Επιχειρήσεις που 

απασχολούν 

λιγότερους από 

750 υπαλλήλους 

ή έχουν κύκλο 

εργασιών 

µικρότερο 

των 

200.000.000€ 

Ποσοστό ενίσχυσης 

25% 

µη κλιµακούµενο 

Ποσοστό ενίσχυσης 

20% 

µη κλιµακούµενο 

 

 

4) Για το τµήµα 

επιλέξιµου 

προϋπ/µού άνω 

των 6.000.000€ 

και µέχρι 

10.000.000€. 

 

 

 

35% 

Τα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν περιπτώσεις, όπου τόσο οι πρώτες ύλες όσο και το 

αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόντα που καλύπτονται από το Παράρτηµα 

Ι της Συνθήκης. 
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∆ιαδικασία εξέτασης αιτήσεων ενίσχυσης: 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται από αξιολογητές ενταγµένους σε ειδικό µητρώο, 

το οποίο θα τηρείται στο Υπ.Α.Α.Τ., κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθµ. 

132480/386/10-03-2011 Κ.Υ.Α./ αριθµός Απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-11). 

Μετά τη συµπλήρωση των αιτήσεων ενίσχυσης µε τα εισηγητικά – αξιολογητικά 

σηµειώµατα των συναρµοδίων υπηρεσιών παραδίδονται αυτές σε δυο αξιολογητές για 

αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 10 εργασίµων ηµερών από την εκ 

µέρους των τελευταίων παραλαβή του φακέλου.  

Εάν υπάρχει βαθµολογική απόκλιση µεταξύ των δύο αξιολογητών ίση µε ή 

µεγαλύτερη από 15%, η αίτηση ενίσχυσης βαθµολογείται από τρίτο αξιολογητή. Ως τελική 

βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου λογίζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας των δυο 

πλησιέστερων µεταξύ τους αξιολογήσεων και σε περίπτωση ισόποσης µεταξύ τους διαφοράς 

λογίζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας των τριών αξιολογήσεων.  

Μετά τις σχετικές αποφάσεις της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, οι αιτήσεις ενίσχυσης 

κατατάσσονται µε ευθύνη του Φορέως Εφαρµογής κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά σε 

προσωρινούς πίνακες, οι οποίοι καταρτίζονται ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων ως 

ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α 

Ιδρύσεις νέων µονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναµικότητας υφισταµένων, 

προϋπολογισµού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους Τοµείς εκτός        

των Ζωοτροφών-∆ηµητριακών-Σπόρων-Ανθέων-Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών. 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α 

Β 

Ιδρύσεις νέων µονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναµικότητας υφισταµένων, 

προϋπολογισµού κατά την αίτηση ίσου ή µικρότερου των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους 

Τοµείς εκτός των Ζωοτροφών-∆ηµητριακών-Σπόρων-Ανθέων-Φαρµακευτικών και 

Αρωµατικών Φυτών. 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Β 

Γ 

Μετεγκαταστάσεις - Εκσυγχρονισµοί - συµπληρώσεις υφισταµένων εγκαταστάσεων χωρίς 

αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας προϋπολογισµού κατά την αίτηση άνω των 

500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τοµείς εκτός των Ζωοτροφών-∆ηµητριακών-Σπόρων-

Ανθέων-Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών. 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Γ 

∆ 

Ιδρύσεις νέων µονάδων – επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί – µετεγκαταστάσεις υφισταµένων, 

προϋπολογισµού κατά την αίτηση άνω των 500.000€, στους τοµείς: Ζωοτροφών – 

∆ηµητριακών – Σπόρων – Ανθέων -Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών. 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

∆ 

Ε 

Ιδρύσεις νέων µονάδων – επεκτάσεις παραγωγικής δυναµικότητας υφισταµένων, 

προϋπολογισµού κατά την αίτηση ίσου ή µικρότερου των 500.000€, στους τοµείς: 

Ζωοτροφών – ∆ηµητριακών – Σπόρων – Ανθέων -Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών. 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ε 

ΣΤ 

Κατηγορία χωρίς βαθµολόγηση. Περιλαµβάνονται: 

α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισµούς 

υφισταµένων εγκαταστάσεων προϋπολογισµού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω 
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των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τοµείς του Παραρτήµατος Α της 731/2011 

ΚΥΑ. 

β) Αιτήσεις ενίσχυσης : 
♦ που περιλαµβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης 

των υγειονοµικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, 

όπως προσδιορίζεται από την αξιολόγηση της υπηρεσίας, και αφορούν 

δαπάνες για την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειµένου να εκδοθούν οι 

άδειες λειτουργίας. 

♦ που αφορούν λειτουργούσες µονάδες οι οποίες είναι υποχρεωµένες δια 

αποδεικτικών εγγράφων αρµόδιων υπηρεσιών να προβούν σε 

αναγκαστική µετεγκατάσταση για λόγους προστασίας περιβάλλοντος. 

γ) Αιτήσεις ενίσχυσης : 
♦ που αφορούν σε µονάδες µεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων 

κατηγορίας 1 όπως αυτή ορίζεται στον Καν. 1069/09 (ίδρυση, 

εκσυγχρονισµό και επέκταση) και προκειµένου για την ορθή διαχείριση 

των υποπροϊόντων αυτών όπως: πτώµατα ζώων (βοοειδή, µικρά 

µηρυκαστικά κλπ.), υλικά υψηλού κινδύνου των µεταδοτικών 

σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (υποπροϊόντων σφαγείων, τεµαχιστηρίων 

κρέατος), υπολείµµατα τροφίµων από διεθνείς µεταφορές κλπ., 

ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, δεδοµένου 

ότι περιλαµβάνουν δαπάνες που αφορούν στην προστασία της δηµόσιας 

υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπό τον όρο ότι 

η παρέµβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχή, όπου δεν υπάρχει επαρκής 

διαχείριση υποπροϊόντων αντίστοιχης κατηγορίας. Προϋπόθεση για 

την ένταξη των παρεµβάσεων αυτών στην κατηγορία ΣΤ είναι να 

αναφέρεται στην αίτηση ενίσχυσης η γεωγραφική κάλυψη της µονάδας 

(οριοθέτηση περιοχών υποχρεωτικής κάλυψης).  

♦ που αφορούν σε µονάδες µεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 3 µε 

υποχρέωση µεταποίησης του παραγόµενου τυρογάλακτος της περιοχής 

παρέµβασης. Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης θα 

εξετάζονται στις βαθµολογούµενες κατηγορίες και θα λαµβάνουν τη 

µέγιστη βαθµολογία στο κριτήριο που αφορά στη συµβολή στην 

προστασία του περιβάλλοντος ή και της δηµόσιας υγείας. Ίδια διαδικασία 

θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις ενίσχυσης 

αφορούν σε εκσυγχρονισµό υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής υποδοµής ή 

ίδρυση νέων µονάδων. 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που εξαιρούνται από τη διαδικασία βαθµολόγησης δεν 

εξαιρούνται από την εξέταση της βιωσιµότητας της πρότασης και 

εξετάζονται σε χρόνο που αποφασίζεται από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή.  

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. 

(www.agrotikianaptixi.gr).  

Οι έχοντες άµεσο έννοµο συµφέρον έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεως κατά 

των προσωρινών πινάκων ως προς τον υπολογισµό της βαθµολογίας εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση αυτών. Μετά την εξέταση των ενστάσεων 
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από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή καταρτίζονται ενδιάµεσοι πίνακες κατάταξης, οι οποίοι επίσης 

αναρτώνται στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ.  

Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης 

δικαιολογητικών ή λόγω µη εµπρόθεσµης συµπλήρωσης του φακέλου µε τις αναγκαίες άδειες 

λειτουργίας, εγκατάστασης ή εκπλήρωσης περιβαλλοντικών όρων, δύνανται να υποβάλλουν 

σχετική ένσταση στη ∆ευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή εντός εξήντα (60) ηµερών από 

την κοινοποίηση σε αυτούς της απορριπτικής απόφασης.  

Μετά την κατάρτιση των ενδιαµέσων πινάκων και την εξέταση των ενστάσεων 

του άρθρου 14 παρ.10 της 731/2011 ΚΥΑ από τη ∆ευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή 

καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των αιτήσεων ενίσχυσης, οι οποίοι αναρτώνται 

ως ανωτέρω.  

Τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του Καν. 1698/05 κατά 

φθίνουσα σειρά αξιολόγησης µέχρι την εξάντληση των πόρων κάθε κατηγορίας 

και υπό τον όρο ότι η βαθµολογία τους υπερβαίνει τη βαθµολογική βάση, η οποία 

εγγυάται τις ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές για την ενίσχυση επενδυτικών 

σχεδίων.  

Με Υπουργική Απόφαση θα καθορίζεται ο επιµερισµός του συνόλου 

του προκηρυχθέντος ποσού ανά κατηγορία επενδύσεων βάσει της αρχής της αναλογικότητος 

λαµβανοµένης υπ’ όψιν της σηµασίας εκάστης κατηγορίας για την αγροτική και την εθνική εν 

γένει οικονοµία της χώρας. 

Στη συνέχεια αποστέλλεται στους κατ’ αρχήν δικαιούχους έγγραφο Προέγκρισης από 

τον Πρόεδρο της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αίτησης, 

όπως έχουν διαµορφωθεί µετά την εξέτασή τους και υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται 

εντός των χρηµατικών δεσµεύσεων του προγράµµατος. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται 

το αργότερο εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία του εγγράφου µε το οποίο το Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων τους ειδοποιεί για την καταρχήν έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, να 

υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων τα επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 731/2011 ΚΥΑ προκειµένου να 

εκδοθεί η απόφαση οριστικής ένταξής τους η οποία αποτελεί και ανάληψη δέσµευσης από 

την πλευρά του ΥπΑΑΤ για την καταβολή των ενισχύσεων.  

Με Υπουργική Απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ο επιµερισµός του συνόλου 

του προκηρυχθέντος ποσού ανά κατηγορία επενδύσεων, αν προκύψουν αδιάθετοι πόροι από 

παραιτήσεις, απεντάξεις, µη αποδοχή αιτήσεων µετά το έλεγχο της ΕΥ∆ ΠΑΑ, έτσι ώστε να 

ενταχθούν στις διατάξεις του Μέτρου επιλαχούσες αιτήσεις ενίσχυσης. 

 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την 2049/20-04-11/ΦΕΚ 1183/Β/09-06-11 απόφαση 

του Υπουργού ΑΑΤ µε τίτλο “Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
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Ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”, ο τίτλος 

των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης 

που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείµενο δηµοσιοποίησης. 

 

Υποχρεώσεις δικαιούχου ενισχυόµενης επιχείρησης: 

Ο δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται 

στην αίτηση ενίσχυσης που υποβλήθηκε στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 

έτυχε έγκρισης, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 14, 16 & 17 και 

µέσα στα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (άρθρο 16, παρ. 4) της 731/2011 ΚΥΑ.  

Η µη τήρηση των όρων χορήγησης της συνδροµής µπορεί να επισύρει την ανάκληση 

της απόφασης κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 14 της 731/2011 ΚΥΑ. 

Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην αίτηση ενίσχυσης µετά την απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τόσο στα στοιχεία του δικαιούχου ή 

της επένδυσης όσο και στο χρηµατοδοτικό σχήµα της πράξης αποτελεί αντικείµενο 

τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 22 

της 731/2011 ΚΥΑ. 

Ο δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα: 

α) Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης 

των εργασιών τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

β) Να υποβάλλει στην ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆., την οριστική µελέτη 

της πράξης µαζί µε την ισχύουσα οικοδοµική άδεια και τα θεωρηµένα, από την αρµόδια 

πολεοδοµία, σχέδια, προκειµένου αυτή να διευκολύνεται στις εργασίες παρακολούθησης 

της πράξης. Η οικοδοµική άδεια πρέπει να υποβάλλεται µε την έναρξη των εργασιών και όχι 

αργότερα από την αίτηση αποπληρωµής του έργου, τα δε αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια 

πρέπει να υποβάλλονται µε την έναρξη των εργασιών.  

γ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει 

τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση της πράξης. 

δ) Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά 

ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία σε όλες τις Ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε. 

ε) Να αναρτά κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης πινακίδα 

στο χώρο πραγµατοποίησης των εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συµβολή του 

αντίστοιχου Προγράµµατος ενίσχυσης της Επένδυσης.  
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στ) Να αναλίσκει κατά προτεραιότητα το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής 

συµµετοχής του όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, για την αντιµετώπιση 

των πρώτων δαπανών του έργου. Σε περίπτωση που στο έγγραφο προέγκρισης προβλέπεται 

αύξηση εταιρικού – µετοχικού κεφαλαίου, ο δικαιούχος θα πρέπει µέχρι την υποβολή 

του φακέλου µε τα δικαιολογητικά για την καταβολή της πρώτης δόσης της εγκεκριµένης 

δηµόσιας δαπάνης να έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.  

 

Αρµόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών 

και την κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης: 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το σχετικό πληροφοριακό υλικό (την ΚΥΑ 

731/2011, Υ.Α. 165386/1386/28-07-2011 µε τα παραρτήµατά της τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της, την αίτηση του δικαιούχου και τον φάκελο υποψηφιότητας) σε 

ηλεκτρονική µορφή από τη ∆/νση Προγραµµατισµού  & Γ.∆. – Τµήµα ∆ηµοσίων και 

Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – Αθήνα ή από τις οικείες ∆ιευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών ή τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης και παραλαβής του εν λόγω υλικού 

ξεκινά από την 7η/10/ 2011. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να ενηµερωθούν από το ∆ιαδικτυακό τόπο 

www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr 

και να αποστείλουν τυχόν ερωτήµατά τους µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση 

agrotikianaptixi@mou.gr 

 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 

η 28η/12/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. 

 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τα οριζόµενα σύµφωνα 

µε το άρθρο 7 της  υπ’ αρ. 132480/386/10.3.2011 (ΦΕΚ 850/τ.Β’/16-05-2011/) Κ.Υ.Α. 

δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία και θα κατατίθενται: 

1. στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. – Τµήµα ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – 101 76 Αθήνα. Ο δικαιούχος θα υποβάλλει 

δύο αντίγραφα του φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη µορφή και ένα πλήρες αντίγραφο 

σε ηλεκτρονική µορφή και θα παραλαµβάνει αποδεικτικό κατάθεσης, ο αριθµός 
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πρωτοκόλλου του οποίου θα λαµβάνεται υπόψη για την εµπρόθεσµη υποβολή 

της αίτησης ενίσχυσης. 

2. στην αρµόδια καθ’ ύλη κάθετη ή οριζόντια Υπηρεσία του Υπουργείου 

(1 αντίγραφο), όπως αναφέρονται στο παράρτηµα ∆’ της αριθµ. πρωτ. 165386/1386/28-

07-11 Υ.Α.. 

3. στη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου, 

Καπνοκοπτηρίου 6  - Αθήνα, προκειµένου για επενδύσεις στους τοµείς Κρέατος, Γάλακτος 

και Αυγών - Πουλερικών (1 αντίγραφο). 

4. στη Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 

όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση (1 αντίγραφο), όπως αναφέρονται στο 

παράρτηµα ∆’ της αριθµ. πρωτ. 165386/1386/28-07-11 Υ.Α.. 

 

Ισχύουν µόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής. 

 

Αιτήσεις ενίσχυσης που θα αποσταλούν ταχυδροµικώς -µε απόδειξη- θα γίνονται 

δεκτές, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και δίνεται προθεσµία 5 εργάσιµων 

ηµερών για την υποβολή τους στις συναρµόδιες υπηρεσίες. 

Σηµειώνεται ότι το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης ενίσχυσης θα αναζητείται µε ευθύνη 

των αιτούντων. 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
 
 


