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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1 
 

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1Ης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ  4.2.1 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ 

Β΄1190/04-04-2017) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

ΣΧΕΤ: 1)  Η 593/37447/31-03-2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός των λεπτοµερειών 

εφαρµογής του Υποµέτρου 4.2 « Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 

2014-2020/(ΦΕΚ Β’1190) / (Α∆Α: 6ΖΠΡ4653ΠΓ-∆4Γ). 

 2) H 756/46257/27-04-2017 “1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014 – 

2020» “ για τη ∆ράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό 

προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(γεωργικό προϊόν), όπως ισχύει κάθε φορά 

3) H αριθ. 1338/68195 /23-06-2017,  1η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

υποβολή αιτήσεων στήριξης  στο πρόγραµµα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014 – 2020» 

για τη ∆ράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν 

εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό 

προϊόν)», όπως ισχύει κάθε φορά.  
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1. ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Στο θεσµικό πλαίσιο του Υποµέτρου και συγκεκριµένα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 

της 74/5074/17-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 99 Β’) «Ισχύοντα ποσά και ποσοστά στήριξης» και του άρθρου 

7 της 593/37447/31-03-2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1190) «Όρια προϋπολογισµού και ένταση 

ενίσχυσης» αναφέρονται τα όρια µεταξύ των οποίων µπορεί να κυµαίνεται ο αιτούµενος 

προϋπολογισµός των πράξεων. Τα όρια αυτά προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και εξαρτώνται από τις ανατιθέµενες εξουσιοδοτήσεις του Ενδιάµεσου 

Φορέα ∆ιαχείρισης των ∆ράσεων, τις εκάστοτε ανάγκες και τους διαθέσιµους πόρους. Σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 4 της 2545/17-10-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3447), ειδικότερα 

σε ότι αφορά στις ∆ράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του ΠΑΑ για επενδύσεις µέχρι 600.000€, αυτές 

εκχωρούνται στις Περιφέρειες και θα προκηρυχθούν σε περιφερειακό επίπεδο. 

Επισηµαίνεται ότι τα όρια εντός των οποίων κυµαίνεται ο προϋπολογισµός των αιτήσεων 

στήριξης αφορούν στον αιτούµενο και όχι στον επιλέξιµο προϋπολογισµό. Κατά συνέπεια, σε 

περίπτωση που µετά την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης ο επιλέξιµος προϋπολογισµός της 

υπολείπεται των 600.000€ η αίτηση στήριξης παραµένει επιλέξιµη. Ενδιάµεσος φορέας ∆ιαχείρισης 

και σε αυτή την περίπτωση είναι η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ.  

 

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΚΕ) 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στη ∆ράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη 

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, 

µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο 

http://www.ependyseis.gr, καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά µέσω 

ΠΣΚΕ και εντύπως στον ΕΦ∆).  

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5 της 756/46257/27-04-2017 1ης 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, «Περίοδος και ∆ιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης», 

σε πρώτο στάδιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης. Σε δεύτερο 

στάδιο, έπειτα από σχετική ενηµέρωση από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του 

ΥΠΑΑΤ µε κάθε πρόσφορο µέσο, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και φάκελο υποψηφιότητας εντός της 

ανωτέρω προθεσµίας. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, 

οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκοµίζουν στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ, 

φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαµβάνει: (α) την τεχνικοοικονοµική µελέτη, (β) τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, (γ) υπογεγραµµένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης 

στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται µέσω ΠΣΚΕ, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 

ηµερών από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 

Με τη συµπλήρωση και οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (1ο στάδιο) 

όπου συµπληρώνονται τα ελάχιστα απαιτούµενα στοιχεία βάσει κανονισµού, θεµελιώνεται η 

ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών της πράξης. Οι φόρµες που αφορούν τον 
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ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας θα είναι διαθέσιµες στους ενδιαφερόµενους όταν ολοκληρώσει 

τις εργασίες της η ΜΟ∆ Α.Ε.. Στη συνέχεια θα υπάρξει σχετική ενηµέρωση από τη ∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να µπορέσουν να 

συµπληρώσουν την αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά (δεύτερο στάδιο). Όλα τα πεδία που απαιτούνται 

για την επαλήθευση της επιλεξιµότητας της πράξης, την τεκµηρίωση της βαθµολογίας και του 

αιτούµενου προϋπολογισµού, θα συµπληρώνονται στο ΠΣΚΕ. Εφόσον συµπληρωθούν όλα τα 

απαραίτητα πεδία επιτυχώς, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα µπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση 

στήριξης, να την υπογράψουν αρµοδίως και να την συµπεριλάβουν στον φυσικό φάκελο που θα 

αποστείλουν εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζει η πρόσκληση, µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά. Η µορφή των πινάκων ή η λεκτική περιγραφή των πεδίων που θα πρέπει να 

συµπληρωθούν, θα δηµοσιοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ΜΟ∆ Α.Ε. για τον 

ηλεκτρονικό φάκελο στο ΠΣΚΕ.  

∆εν θα υπάρξει υπόδειγµα µελέτης που θα πρέπει να ετοιµαστεί ξεχωριστά. Η απαραίτητη 

πληροφορία για την αξιολόγηση θα καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, και θα αντλείται από τα 

πεδία που θα συµπληρώνονται στο δεύτερο στάδιο. Υποστηρικτικό υλικό (πίνακες βιωσιµότητας 

κ.λ.π. ) θα είναι διαθέσιµο στο δεύτερο στάδιο.  

Εγχειρίδιο Οδηγιών συµπλήρωσης της αίτησης στήριξης υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στον εν 

λόγω ιστότοπο.  

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑ∆: 

Στο ΠΣΚΕ θα υπάρχει σχετικό πεδίο όπου ο ενδιαφερόµενος  θα επιλέγει τον αντίστοιχο ΚΑ∆ 

από σχετική λίστα.  

 

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 

Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης, η οποία θα ορίζεται κατά περίπτωση στην απόφαση 

ένταξης πράξης, αφορά στην απαραίτητη χρονική περίοδο για την ολοκλήρωση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου της πράξης µέχρι τη στιγµή που θα έχουν εκπληρωθεί οι ειδικότεροι 

στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται στην απόφαση ένταξης πράξης και µπορεί να 

τροποποιείται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου ΕΦ∆ ή πριν τη λήξη της, µετά από 

αίτηµα του δικαιούχου. 

 

5. ΚΑΛΥΨΗ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται, για την κάλυψη της Ιδίας Συµµετοχής, να επιλέξει κάθε 

νόµιµο τρόπο µε την προϋπόθεση να το δηλώσει στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης και να 

δεσµευθεί σχετικά στην Υπεύθυνη ∆ήλωση που θα προσκοµίσει. 

Η ίδια συµµετοχή µπορεί να καλυφθεί είτε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια, είτε 

από ίδια και δανειακά κεφάλαια, είτε εξ ολοκλήρου από δανειακά κεφάλαια. 
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Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει λάβει βαθµολογία στο κριτήριο 

9.1 «∆υνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου», 

θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.1.θ) της 1ης Πρόσκλησης της ∆ράσης.  

Επισηµαίνεται κυρίως ότι: 

α) σύµφωνα µε την 593/37447/31-03-2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1190) (Παράρτηµα – 

Επισηµάνσεις), το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων για το οποίο έχει βαθµολογηθεί ο δικαιούχος θα 

πρέπει να κατατεθεί σε λογαριασµό που δηλώνει ο τελευταίος για τη συµµετοχή του στο 

πρόγραµµα και να δαπανηθεί κατά προτεραιότητα για την υλοποίηση του έργου. Ο δικαιούχος 

δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει τα ίδια κεφάλαια που έχει καταθέσει στον 

λογαριασµό αυτόν, για κανέναν άλλο λόγο πλην της υλοποίησης της επένδυσης µετά την 

απόφαση ένταξης της πράξης.   

β) σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει βαθµολογηθεί στο ανωτέρω κριτήριο 

και έχει προβεί σε έναρξη εργασιών µετά την κατάθεση της αίτησης στήριξης και πριν τη λήψη της 

απόφασης ένταξης πράξης, θα πρέπει για την έκδοσή της, να προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην 

οποία θα αναφέρει το ύψος του ποσού των εξοφληµένων τιµολογίων που αντιστοιχούν 

στις υλοποιηθείσες δαπάνες και να προσκοµίσει το extrait του διακριτού λογαριασµού για 

το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόµενων ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή δεν 

είναι απαραίτητο να κατατεθεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στον λογαριασµό του δυνητικού 

δικαιούχου κατά την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. Η δέσµευση αυτή αφορά µόνο το 

υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόµενων ιδίων κεφαλαίων για τα οποία προσκοµίζεται και το 

extrait. Οι δαπάνες στις οποίες έχει προβεί ο δυνητικός δικαιούχος πριν την λήψη της 

απόφασης ένταξης πράξης, όµως θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους από 

τον διακριτό λογαριασµό που έχει δηλωθεί από τον τελευταίο για την υλοποίηση της 

επένδυσης.  

Ο δικαιούχος οφείλει να καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα και 

να συµπεριλάβει το σύνολο των αντίστοιχων τιµολογίων στο αίτηµα πρώτης πληρωµής 

που θα υποβάλει.  

Σε περίπτωση που µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του δικαιούχου στη 

∆ράση, γίνουν αναλήψεις ή µεταφορές χρηµατικών ποσών από τον διακριτό λογαριασµό 

για άλλο σκοπό εκτός της υλοποίησης της επένδυσης, τα ποσά αυτά θα περικόπτονται 

από τον αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου και δεν θα καταβάλλονται στο 

δικαιούχο.  

Επισηµαίνουµε επίσης ότι, στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει βαθµολογηθεί 

για τα ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Υπεύθυνη ∆ήλωση που έχει καταθέσει, 

αλλά δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.1.θ της 1ης πρόσκλησης της 

∆ράσης, προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης πράξης στη ∆ράση ή να συµπεριληφθεί σε 

συλλογική απόφαση ένταξης πράξης, η αίτηση στήριξης θα βαθµολογείται εκ νέου σύµφωνα µε τα 

νέα δεδοµένα και δύναται να ενταχθεί στη δράση µόνο εφόσον η νέα βαθµολογία της δεν 
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υπολείπεται της βαθµολογίας της τελευταίας αίτησης στήριξης ενταγµένης πράξης σύµφωνα µε τον 

Επικαιροποιηµένο Πίνακα Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου.  

 

6. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

Ως εκσυγχρονισµός µονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συµπλήρωση µηχανολογικού 

εξοπλισµού όπως η επέκταση δυναµικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά 

αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών µονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση 

µονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές µπορούν να προβούν σε 

εκσυγχρονισµό στο πλαίσιο της ∆ράσης και να επαναλειτουργήσουν µε την ίδια δραστηριότητα 

και δυναµικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί 

επιλέξιµη, µε την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στην ίδια Περιφέρεια.  

Επισηµαίνουµε όµως ότι, η ίδρυση ελαιοτριβείων δεν είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο της ∆ράσης. 

 

7. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ: 

Στην περίπτωση εκσυγχρονισµού µονάδων παραγωγής ανόργανων συµπληρωµατικών 

ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναµικότητας άνω του 20%. Όλες οι µονάδες ζωοτροφών 

θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένες / εγκεκριµένες σύµφωνα µε την 340668/26-11-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

2422 Β’/2008) 

 

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

Προκειµένου να τεκµηριωθεί η εξωστρέφεια µιας επιχείρησης (Κριτήριο 10) λαµβάνεται υπόψη 

το ύψος των συνολικών εξαγωγών της επιχείρησης του τελευταίου οικονοµικού έτους ή 

εναλλακτικά ο µέσος όρος, των τελευταίων τριών (3) ετών του ποσοστού των συνολικών 

πωλήσεων της επιχείρησης στο εξωτερικό επί του συνόλου των πωλήσεων αυτής εφόσον 

η επιχείρηση δραστηριοποιείται ήδη στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Σε περίπτωση ίδρυσης µονάδας 

ή δραστηριότητας για το εν λόγω κριτήριο δεν υπάρχει βαθµολόγηση της αίτησης. 

 

 

9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ 

∆ύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη η δαπάνη για την αγορά γης στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.2.1 µε 

την προϋπόθεση ότι αυτή έχει πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και 

δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειµµένες και πρώην 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. Η 

δαπάνη για την αγορά γης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης (1ου στάδιο). Στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για 
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την αγορά γης, ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να προβεί, προσωρινά, σε µίσθωση του οικοπέδου 

µε ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο θα συµπεριλαµβάνεται στον φάκελο υποψηφιότητας, µε την 

προϋπόθεση ότι, πριν την απόφαση ένταξης πράξης θα προσκοµίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του 

οικοπέδου οι οποίοι θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό µεταγραφής και βαρών. Στην περίπτωση 

αγοράς γης ή κτηριακών εγκαταστάσεων, ισχύουν τα αναφερόµενα στην 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-

10-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3521 Β’). 

β) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή µηχανολογικού εξοπλισµού δεν θεωρούνται 

επιλέξιµες στο πλαίσιο της ∆ράσης, εφόσον ο συγκεκριµένος εξοπλισµός δεν διαθέτει σειριακό 

αριθµό (serial number - SN). 

Τα πλαστικά παλετοκιβώτια (bins) είναι επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση στην περίπτωση 

που έχουν διάρκεια απόσβεσης µεγαλύτερη του ενός έτους.  

γ) Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας, όπως 

αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές σχετικά µε την 

περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για µελέτες 

σκοπιµότητας, αποτελούν επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες στο πλαίσιο του Υποµέτρου. Οι µελέτες 

θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες µόνο εάν συνδέονται µε ειδική δράση στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ή µε τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράµµατος. Στο θεσµικό πλαίσιο 

του Υποµέτρου δεν προβλέπεται συγκεκριµένο ποσοστό επί του προϋπολογισµού για 

την κάλυψη των δαπανών αυτών. 

δ) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα 

φορολογική νοµοθεσία. 

 

10. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 

Αναφορικά µε τον προτεινόµενο µηχανολογικό εξοπλισµό, είναι υποχρεωτική η προσκόµιση 

τριών (3) απολύτως συγκρίσιµων γραπτών προσφορών. ∆ύνανται να γίνουν αποδεκτές προσφορές 

από τον ίδιο προµηθευτή/ αντιπρόσωπο αρκεί να προέρχονται απ’ ευθείας από διαφορετικούς 

οίκους του εξωτερικού και να είναι επίσηµα µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα.  

 

11. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, ο αριθµός απασχολούµενων 

ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό 

εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για 

λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το 

έτος, όπως οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, καθώς και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια, αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. Ο αριθµός απασχολούµενων 

περιλαµβάνει:  
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• τους µισθωτούς της εξεταζόµενης επιχείρησης 

• τα πρόσωπα που εργάζονται στην επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης από αυτή και 

εξοµοιώνονται προς µισθωτούς σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο 

• τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης (εφόσον είναι καταχωρηµένοι στο Ε7) 

• τους συνεταίρους που ασκούν τακτική δραστηριότητα στην επιχείρηση και επωφελούνται 

των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων από µέρους της επιχείρησης (εφόσον είναι 

καταχωρηµένοι στο Ε7) 

Οι µαθητευόµενοι ή σπουδαστές σε επαγγελµατική κατάρτιση που επωφελούνται σύµβασης 

µαθητείας ή επαγγελµατικής επιµόρφωσης δεν υπολογίζονται στον αριθµό των 

απασχολουµένων ατόµων.  Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν 

συνυπολογίζεται.  

Προκειµένου για τον υπολογισµό των Ε.Μ.Ε. στην περίπτωση εποχιακού προσωπικού 

απασχολούµενου στην επιχείρηση για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών, ασφαλισµένου στον 

Ο.Γ.Α., θα λαµβάνεται ως βάση το ελάχιστο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και θα γίνεται 

αναγωγή στις αντίστοιχες ώρες εργασίας. Τα πραγµατικά µισθολογικά/ ασφαλιστικά στοιχεία της 

επιχείρησης θα τεκµηριώνονται µε σχετικές µισθολογικές καταστάσεις, ασφαλιστικές ενηµερότητες 

από ΟΓΑ/ ΙΚΑ, ΑΠ∆ κ.ο.κ.  

Παράδειγµα υπολογισµού Ετησίων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) 

Η µία (1) ετήσια µονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτοµο που εργάστηκε στην 

επιχείρηση, ή για λογαριασµό της επιχείρησης, µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόµενου έτους. Η εργασία των ατόµων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ή εποχιακά, 

υπολογίζεται ως κλάσµατα ΕΜΕ.  

Έστω ότι η επιχείρηση απασχόλησε κατά το δωδεκάµηνο αναφοράς: 

2 εργαζοµένους πλήρους απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 2 ΕΜΕ 

3 εργαζόµενους µερικής (50%) απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 1,5 ΕΜΕ 

5 εργαζόµενους µε 2 µήνες (εποχική απασχόληση/σύµβαση ορισµένου χρόνου) πλήρους ωραρίου 

 (δηλ. 5 x 2 = 10 : 12) που αντιστοιχούν σε 0,83 EME 

Εποµένως το σύνολο των ετήσιων µονάδων εργασίας της επιχείρησης, κατά το δωδεκάµηνο 

αναφοράς, είναι   2 + 1,5 + 0,83 = 4,33 ΕΜΕ 

 

12. ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 

Όσον αφορά την ένταση στήριξης, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 229/2013 του ΕΚΣ ως «µικρά 

νησιά του Αιγαίου» νοούνται όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την 

Εύβοια. Ωστόσο, όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο του Υποµέτρου και τις εκάστοτε Προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου γίνεται αναφορά σε «νησιωτικές περιοχές» χωρίς να 
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επισηµαίνονται εξαιρέσεις (π.χ ίδρυση σφαγείου σε νησιωτικές περιοχές), εννοείται ότι 

συµπεριλαµβάνονται η Κρήτη και η Εύβοια. 

 

13. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Σύµφωνα µε την 1η Πρόσκληση της ∆ράσης, οι δυνητικοί δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν 

µόνο µία (1) αίτηση στήριξης ανά Α.Φ.Μ, η οποία θα αφορά αποκλειστικά σε µία περιοχή 

υλοποίησης δηλαδή σε περιοχή εντός µιας Περιφερειακής Ενότητας όπου το ποσοστό 

ενίσχυσης δεν µεταβάλλεται. Οποιαδήποτε αίτηση αφορά σε περισσότερες από µία 

Περιφερειακές Ενότητες δεν θα κριθεί επιλέξιµη ακόµη κι αν τα ποσοστά στήριξης είναι τα ίδια. 

Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει µια ενιαία αίτηση µε έναν συνολικό Προϋπολογισµό 

για περισσότερους από έναν κλάδους της ίδιας ∆ράσης.  

 

14. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ: 

α. Οι επιλέξιµοι κλάδοι αναφέρονται σε γεωργικά προϊόντα που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα I του άρθρου 38 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον 

έχουν συµπεριληφθεί στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) και στο άρθρο 5 της 

593/37447/31-03-2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1190). Οι κλάδοι αυτοί δύναται να προκηρυχθούν στο σύνολό 

τους ή εν µέρει ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες και τους διαθέσιµους πόρους. Για τα προϊόντα 

κάθε κλάδου του Παραρτήµατος Ι αντιστοιχεί µια δασµολογική κλάση από τις αναφερόµενες 

στο Παράρτηµα I του Καν.(ΕΚ) 2658/1987 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική 

ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο όπως έχει τροποποιηθεί µε τον εκτελεστικό Κανονισµό 

2016/1821 της Επιτροπής. Από την αντιστοίχιση αυτή προκύπτουν οι επιλεξιµότητες των 

ενισχυόµενων δράσεων σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

αα) ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ: 

∆ιερεύνηση για την επιλεξιµότητα βαµβακόσπορου για ζωοτροφή ή και για 

περαιτέρω επεξεργασία (πχ βαµβακέλαιο) 

Ο βαµβακόσπορος ανήκει ως γεωργικό προϊόν στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 38 

της Συνθήκης (Σ.Ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12) 

Στο "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 του εκτελεστικού κανονισµού 2016/1821 της Επιτροπής 

«ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩ∆ΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ» αναφέρονται:  

– Σπέρµατα βαµβακιού: 

ΚΩ∆ Σ.Ο.: 1207 21 00  – – Για σπορά ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1207 29 00 – – Άλλα . . 

Το κεφάλαιο αυτό είναι εντός Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης Λ.Ε.Ε. στο σύνολό του.  
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ββ) ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

• Η παρασκευή ζωοτροφής από βαµβακόσπορο περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 23 

"ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ" του ανωτέρω κανονισµού, το οποίο είναι εντός 

Παραρτήµατος Ι.  

ΚΩ∆ Σ.Ο. "2306 Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή 

συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, 

άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305:  

2306 10 00 – Σπερµάτων βαµβακιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306 20 00 – Σπερµάτων λιναριού . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306 30 00 – Σπερµάτων ηλιοτρόπιου . .  

• Η παραγωγή βαµβακέλαιου ανήκει στο Κεφάλαιο 15 "ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ∆ΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή 

ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ 

ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ": 

ΚΩ∆ Σ.Ο. 1512 21 – – Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το 

κατακάθι (gossipol):  

1512 21 10 – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις, 

άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου ( 1 ) 

1512 21 90 – – – Άλλο . 

Το κεφάλαιο 15.12  είναι εντός Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης Λ.Ε.Ε. 

 

Ως εκ τούτου, σε ότι αφορά στην παρασκευή ζωοτροφών από βαµβακόσπορο, ο επενδυτής 

µπορεί να ενισχυθεί µέσω της ∆ράσης 4.2.1, διότι η παρασκευή ζωοτροφών ενισχύεται µέσω της 

∆ράσης αυτής. Μπορεί επίσης να ενισχυθεί για την παρασκευή βαµβακέλαιου, διότι ενισχύονται 

και τα ελαιούχα προϊόντα µέσω της ∆ράσης 4.2.1.  

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα όσα αναφέρονται στον ισχύοντα κανονισµό για τη 

συνδυασµένη ονοµατολογία "ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1821 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά µε την τροποποίηση του Παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΟΚ) 

2658/1987 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό 

δασµολόγιο" , ώστε τα παραγόµενα προϊόντα να ανήκουν στις ανωτέρω κλάσεις. 

 

β) Οι ραφιναρίες ελαιολάδου είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.2.1. εφόσον το 

τελικό προϊόν είναι γεωργικό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης Λ.Ε.Ε. 

γ) Τα πυρηνελαιουργεία και οι ραφιναρίες πυρηνελαίου είναι επιλέξιµα στο πλαίσιο της 

∆ράσης 4.2.2 εφόσον ένα ποσοστό της πρώτης ύλης  (ελαιοπυρήνας από διφασική ή τριφασική 
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λειτουργία ελαιουργείου) που µεταποιείται σε αυτό, προέρχεται από ελαιουργείο του δυνητικού 

δικαιούχου του πυρηνελαιουργείου, χωρίς όµως να προσδιορίζεται το ποσοστό αυτό.  

δ) Οι µονάδες θερµικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής (µονάδες Rendering) 

εντάσσονται στη ∆ράση 4.2.1. Σε περίπτωση που παράγουν τελικό προϊόν κατατάσσονται σε ∆ράση 

ανάλογα µε το είδος του προϊόντος αυτού (προϊόν εντός Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης (γεωργικό 

προϊόν) ή εκτός Παραρτήµατος (µη γεωργικό προϊόν). Για παράδειγµα αν η µονάδα παράγει 

κρεατάλευρο ή ζωοτροφές (γεωργικά προϊόντα) εντάσσεται στη ∆ράση 4.2.1. Αν παράγει λιπάσµατα 

εντάσσεται στη ∆ράση 4.2.2. 

ε) ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΥΟ ∆ΡΑΣΕΙΣ (4.2.1 και 4.2.2) :  

Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος επιθυµεί στην αίτηση στήριξης να συµπεριλάβει 

µεταποίηση προϊόντος του Παραρτήµατος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος), τόσο σε προϊόν 

εντός Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν) όσο και σε προϊόν εκτός Παραρτήµατος Ι (µη γεωργικό 

προϊόν), τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα: 

• Εάν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά στη µεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε µη 

γεωργικό τότε υποβάλλεται στη ∆ράση 4.2.2. Σηµειώνεται ότι οι φορείς που αιτούνται 

ενίσχυση στο πλαίσιο της ανωτέρω ∆ράσης θα πρέπει :  

� είτε να µεταποιούν πρώτη ύλη που προέρχεται απ’ ευθείας από τον πρωτογενή τοµέα 

(όχι απαραίτητα από τη δική τους εκµετάλλευση) και καταλήγει σε τελικό προϊόν 

εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης (µη γεωργικό),  

� είτε να δραστηριοποιούνται ήδη στη µεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό 

(α’ µεταποίηση) και να επιθυµούν να µεταποιήσουν περαιτέρω µέρος του 

παραγόµενου προϊόντος, προκειµένου να λάβουν τελικό προϊόν εκτός του 

Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης (µη γεωργικό). Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, 

επιλέξιµες δαπάνες  θεωρούνται µόνο αυτές που αφορούν στο τµήµα της µονάδας 

παραγωγής του τελικού µη γεωργικού προϊόντος. 

� είτε να δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό 

προϊόν, το οποίο θα αξιοποιούν στο σύνολό του ως ενδιάµεσο προϊόν και θα το 

µεταποιούν περαιτέρω, ώστε να λαµβάνουν τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι 

της Συνθήκης (µη γεωργικό). 

• Εάν στην αίτηση στήριξης προβλέπεται η µεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε γεωργικό 

προϊόν, ένα τµήµα του οποίου ο δυνητικός δικαιούχος θα εµπορεύεται και ένα τµήµα του θα 

το χρησιµοποιεί ως ενδιάµεσο προϊόν για την παραγωγή τελικού µη γεωργικού προϊόντος, 

τότε θα πρέπει να υποβάλλει µία αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.2.1 η οποία 

θα περιλαµβάνει τις δαπάνες που αφορούν στη µεταποίηση του γεωργικού προϊόντος σε 

γεωργικό, και µία αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.2.2 που θα περιλαµβάνει 

δαπάνες που αφορούν στη µεταποίηση του ενδιάµεσου γεωργικού προϊόντος σε τελικό µη 

γεωργικό. 
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15. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

Υλοποίηση επένδυσης σε µισθωµένη µονάδα δύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη στο πλαίσιο της 

∆ράσης, εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης είναι τουλάχιστον 10ετής και καλύπτει και τις 

προϋποθέσεις που θέτουν οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις του δυνητικού δικαιούχου. Η ανανέωση 

του µισθωτήριου συµβολαίου στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να 

καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση είναι αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 
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