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Αθήνα,        30-01-2018           
Aρ. Πρωτ.: 271/15981 

ΠΡΟΣ : Πίνακας ∆ιανοµής 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓEN. ∆/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ &  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΟΙΝΟΥ & 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 
Ταχ ∆/νση: Μενάνδρου 22 
Ταχ. Κώδικας: 10552, ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: ∆. Γραµµατικός 
Τηλέφωνο: 210 212 5162 
Fax: 210 212 5159 
e-mail: dgrammatikos@minagric.gr 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Θέµα: «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 περιόδου 2017-2018»  

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής 
παραγωγής» (Α΄144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 
«∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας 
στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α΄32).  
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  Όργανα, όπως κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 
δ)Το Π.∆. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) 

2. Τους Κανονισµούς: 

α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) “για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς 
όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους 
ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα όπως κάθε φορά ισχύει.  

β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/09-03-2013) σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραµµάτων στήριξης στον αµπελοοινικό 
τοµέα και το εµπόριο µε τρίτες χώρες  

γ) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής ‘’ για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 479/2008 του 
Συµβουλίου, όσον αφορά το αµπελουργικό µητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση 
στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των προϊόντων και τα 
βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα’’ όπως κάθε φορά ισχύει.  

δ) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου»  
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ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 
17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το 
Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

στ) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 
αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).  

ζ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της  (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 
17ης ∆εκεµβρίου 2013 «σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συµβουλίου. 

η) Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής  της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 
15.07.2016) για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράµµατα στήριξης του αµπελοοινικού 
τοµέα 

θ) Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1 
15.07.2016) για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράµµατα στήριξης στον αµπελοοινικό τοµέα και για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής 

ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρµογής του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής 
καθώς και του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής. 

κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 
38/37/15.02.2017) σχετικά µε την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 1150/2016 για τη 
θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράµµατα στήριξης του  αµπελοοινικού τοµέα.  

3 Το από 01-03-2013 κατατεθειµένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραµµα Στήριξης του 
αµπελοοινικού τοµέα 2014-2018» σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου, όπως κάθε φορά 
ισχύει.  

4 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού καθότι προβλέπεται µόνο ενωσιακή συµµετοχή και ιδιωτική συµµετοχή . 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

΄Αρθρο 1 
Σκοπός  

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του 
προγράµµατος στήριξης που αφορά στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για την  αµπελοοινική 
περίοδο 2017-2018, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου (εφεξής «πρόγραµµα»), όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές, η 
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία βαθµολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η 
διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης.  

 

                                                                  ́Αρθρο 2  
   Αρµόδιες αρχές  

Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης ως αρµόδιες αρχές ορίζονται:  

1. Η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίµων, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τροφίµων, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) είναι αρµόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών 
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αποφάσεων λεπτοµερειών εφαρµογής του προγράµµατος και σχετικών εγκυκλίων, την παραλαβή και την 
αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης καθώς και την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων έγκρισης 
επιλέξιµων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραµµα.  

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, για την αξιολόγηση και τη σχετική εισήγησή 
της ως προς την χρηµατοπιστωτική αξιοπιστία, την επάρκεια των οικονοµικών πόρων  της επιχείρησης που 
αιτείται στήριξης και την αξιολόγηση σχετικά µε την τρίτη παράγραφο του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 50 του Καν. 1308/2013 για τις προβληµατικές επιχειρήσεις και κατά την έννοια των κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραµµών (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2).  

3. Αρµόδια αρχή πληρωµών ορίζεται ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 2637/1198. Ο  
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρµόδιος για τους δευτεροβάθµιους ελέγχους και την καταβολή της ενίσχυσης.  

4. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εκχωρεί µέρος των αρµοδιοτήτων του: 

στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και 
ειδικότερα στις  ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας (∆.Α.Ο.Π.) και στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆.Α.Ο.Κ.) για τη διενέργεια των πρωτοβάθµιων επιτόπιων ελέγχων, τον έλεγχο 
των φακέλων πληρωµής, την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών καθώς και την ανάκτηση τυχόν 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

 

Άρθρο 3 

Στόχοι του Προγράµµατος  

1. Το µέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχµής, στη βελτίωση της 
ποιότητας του παραγόµενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων. 

Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται στο σύνολο της χώρας, µε στρατηγικούς στόχους: 

α) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω της ποιοτικής αναβάθµισης των παραγοµένων προϊόντων σε 
συνδυασµό µε την βελτίωση της εµπορίας.  

β) τη στήριξη µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονοµικά 
βιώσιµες. 

2. Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι του προγράµµατος είναι : 

α) Η αύξηση του µεριδίου στην αγορά των πιστοποιηµένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονοµασία 
κατά παράδοση) κατά 5%.  

β) Ο αριθµός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ 
των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις.  

 

Άρθρο 4 

∆ικαιούχοι 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε) 1149/2016, δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές  
επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εµπόριο προϊόντα οίνου. 
Επίσης µπορούν να καταστούν δικαιούχοι και οι ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις. 

 

Άρθρο 5 

Επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες 
1. Μόνο οι δαπάνες που είναι επαληθεύσιµες και ελέγξιµες και συνδέονται µε τις ακόλουθες δράσεις είναι 
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επιλέξιµες για στήριξη: 

Ι.   Παραγωγής αµπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος  

ΙΙ.  Ποιοτικού ελέγχου 

ΙΙΙ. Εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων 

ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται µε την εκµετάλλευση εν γένει 

Στο Παράρτηµα Ι παρατίθεται ενδεικτική αναφορά επιλέξιµων δαπανών. 

2. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προµήθεια του εγκεκριµένου µηχανολογικού εξοπλισµού 
από άλλον προµηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριµένης µελέτης, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναµικότητα, το οποίο 
τεκµηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει το νέο εξοπλισµό. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει 
αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προµηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή αρκεί 
να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριµένων επενδυτικών δαπανών. 

 

Άρθρο 6 
Μη επιλέξιµες δαπάνες 

1. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξοπλισµού, όπως προβλέπεται και 
στο άρθρο 33  παράγραφος 4 του Καν (Ε.Ε) 1149/2016. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση για 
λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας.  

Επιπλέον, µη επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν και οι κάτωθι: 
α) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούµενη 

χρήση τους. 
β) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των µεµονωµένων επιδιορθώσεων που 

ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης µηχανολογικού εξοπλισµού. 
γ) Προσωρινά έργα µη αµέσως συνδεόµενα µε την εκτέλεση της πράξης (όπως προσωρινό υπόστεγο για 

την φύλαξη υλικών). 
δ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της µονάδας. 
ε) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, αποζηµιώσεις, ασφάλιστρα 

υπέρ τρίτων. 
στ) Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους. 
ζ) Τα µεταχειρισµένα οχήµατα και ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός. 
η) Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού, παρόµοιας κατηγορίας, µεγέθους ή 

δυναµικότητας, ακόµη και όταν γίνεται µε εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισµός που 
αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί. 

θ) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόµενων αιτήσεων στήριξης που χρηµατοδοτούνται από άλλο 
επενδυτικό πρόγραµµα.  

ι) ∆απάνες µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τα ενωσιακά πρότυπα. 
ια) Αιτούµενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης 

στήριξης. 
ιβ) Υπερβάσεις κόστους από την Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Προγράµµατος.  
ιγ) Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες 

από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση. 
ιδ) ∆απάνες που αφορούν την αύξηση της δυναµικότητας σε τοµείς όπου υπάρχει περιορισµός στην 

παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. 
ιε) ∆απάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. ∆απάνες για τον καθαρισµό της αρχικής θέσης σε 

περιπτώσεις µετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και µεταφοράς του παλαιού εξοπλισµού ή µέρος 
αυτού στη νέα θέση. 
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2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιµος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’ 
εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149. 

 

Άρθρο 7 
Χρηµατοδότηση του προγράµµατος 

1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιµων κονδυλίων του προγράµµατος επενδύσεων για την αµπελοοινική περίοδο 
2017-2018 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2014-2018, όπως κάθε 
φορά ισχύει, ανέρχεται σε 4.563.000 €. 

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγµατικές δαπάνες του προγράµµατος χορηγείται µέσω του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, ως κάτωθι:  

i. 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγµένες, σύµφωνα µε το άρθρο 
90 του Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως κάθε φορά 
ισχύει. ∆ηλαδή Οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας. 

ii. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγµένων. ∆ηλαδή για τις 
Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, 
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης. 

iii. 65% των δαπανών για τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον άρθρο 1 
παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε) 229/2013.  

3. Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγµατικών δαπανών καλύπτεται µε ιδία συµµετοχή των δικαιούχων ανάλογά 
την περιοχή που πραγµατοποιούνται οι δαπάνες, όπως αυτές προαναφερθήκαν στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. 

4. Η Εθνική συµµετοχή στη χρηµατοδότηση του προγράµµατός είναι µηδενική.  

5. Ως ανώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό 
επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού 
φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ. 

 

Άρθρο 8 
Κριτήρια επιλεξιµότητας αίτησης – Μη επιλέξιµες αιτήσεις 

1. Η επιλεξιµότητα των αιτήσεων εξετάζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) οι δράσεις και οι υποκείµενες ενέργειες είναι σαφώς καθορισµένες στις αιτήσεις και περιλαµβάνουν τις 
αιτούµενες δαπάνες αναλυτικά  

β) οι αιτούµενες δαπάνες των επιµέρους ενεργειών της προτεινόµενης δράσης δεν υπερβαίνουν τις συνήθεις 
τιµές της αγοράς και για το λόγο αυτό ο φάκελος, εκτός από την περιγραφή τους θα περιλαµβάνει και 
δύο προσφορές για κάθε µια ενέργεια. Για την κατάρτιση του αιτούµενου προϋπολογισµού, στην 
περίπτωση που για την τεκµηρίωση του εύλογου του ύψους των δαπανών απαιτείται η προσκόµιση 
οικονοµικών προσφορών, ο δικαιούχος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την οικονοµικότερη εξ αυτών. 
Σε αντίθετη περίπτωση επωµίζεται το επιπλέον κόστος, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

γ) τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών χρηµατοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά η 
επένδυση, αναλυτικότερα: 

i) στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής από χρηµατοπιστωτικό 
οργανισµό πχ. λογαριασµοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνοµα της 
αιτούµενης επιχείρησης ή/και των κύριων µετόχων.  

Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους µετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται 
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ξεχωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση/∆έσµευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για 
παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηµατοδότηση της επένδυσής της. 

Σε περίπτωση δανεισµού, υποβάλλεται επιστολή ή/και βεβαίωση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για 
έγκριση χρηµατοδότησης του έργου στην οποία αναφέρονται µεταξύ άλλων το εγκριµένο ποσό, το 
ύψος του επιτοκίου και η µηνιαία δόση. 

ii) τεκµηρίωση ότι η αιτούσα επιχείρηση δεν συνιστά προβληµατική επιχείρηση όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 50 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.  

δ) τη συνεκτικότητα µεταξύ των προτεινόµενων στρατηγικών και των τεθέντων στόχων και τον πιθανό 
αντίκτυπο και τη συµβολή στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της επεξεργασίας ή της εµπορίας και 
την προσαρµογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.  
Για την πιστοποίηση των ανωτέρω οι αιτούντες οφείλουν µαζί µε την αίτηση να καταθέσουν µελέτη 
σκοπιµότητας των επενδύσεων που θα πραγµατοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και 
ποιοτικούς δείκτες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των δράσεων τους.  

2. Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιµότητας: 

α) Επιλέξιµες είναι οι αιτήσεις των οινοποιητικών επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν κατατεθεί οι ∆ηλώσεις 
Παραγωγής για τα δύο (2) τελευταία έτη πριν το έτος κατάθεσης των αιτήσεων.  

Από τις ανωτέρω ∆ηλώσεις Παραγωγής εξάγεται και ο µέσος όρος οινοπαραγωγής που χρησιµοποιείται 
στα κριτήρια προτεραιότητας.  

β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συµπληρώσει διετία από την έναρξη της οινοποιητικής 
δραστηριότητας, τότε οφείλει να έχει υποβάλει ∆ήλωση Παραγωγής για όσα έτη είναι σε λειτουργία η εν 
λόγω επιχείρηση και ο µέσος όρος υπολογίζεται από τα αντίστοιχα έτη.   

γ) Επιλέξιµες είναι και οι αιτήσεις των οινοποιητικών επιχειρήσεων που η έναρξη λειτουργίας τους έχει γίνει 
µέσα στα έτη 2017 ή 2018 και συνεπώς έχουν υποβάλει µηδενική ∆ήλωση Παραγωγής ή δεν έχουν 
υποβάλει ∆ήλωση Παραγωγής αντίστοιχα.  

3. ∆εν είναι επιλέξιµες οι αιτήσεις που αφορούν σε: 

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές 
διατάξεις για τον αµπελοοινικό τοµέα και ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους παράνοµες 
φυτεύσεις και αµπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί  χωρίς τις προβλεπόµενες στον Καν. (ΕΕ) 
1308/2013 άδειες.  

β) προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τη διάσωση και 
την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2)  

γ) αιτήσεις στήριξης νοµικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης και αιτήσεις στήριξης φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη 
επιτηδεύµατος έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. 

δ) επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή από τον δικαιούχο 
της αίτησης στήριξης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωµές έχουν γίνει από τον δικαιούχο. 

 

Άρθρο 9 
Κριτήρια προτεραιότητας 

Για την κατανοµή των κονδυλίων στις επιλέξιµες αιτήσεις ορίζονται τα ακόλουθα αντικειµενικά κριτήρια, µε 
σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράµµατος, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 
και µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµων κονδυλίων του προγράµµατος και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν 
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συγκεντρώσει βαθµολογία ανώτερη του ορίου των 25 µονάδων.  

Τα κριτήρια προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραµµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Αγορά µηχανηµάτων που 
συµβάλουν στην εξοικονόµηση 
ενέργειας 

0,15 0/100 

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας-
Χρήση πηγών ενέργειας φιλικών 
προς το περιβάλλον  

0,15 0/100 

Α. Εξοικονόµηση ενέργειας 

     - Περιβάλλον 

Παραγωγή Βιολογικών 
προϊόντων 0,10 0/100 

Β. Είδος παραγόµενου 
προϊόντος 

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών και 
οίνων ονοµασίας κατά παράδοση 

0,10 0/100 

Σύνολο οινοπαραγωγής  

200-500 εκατόλιτρα Μ.Ο. διετίας 
0,15 0/100 

Σύνολο οινοπαραγωγής  

500,1-5.000 εκατόλιτρα Μ.Ο. 
διετίας 

0,10 0/100 Γ. Μέγεθος οινοπαραγωγής 

Σύνολο οινοπαραγωγής 

5.000,1 και άνω Μ.Ο. διετίας 
0,05 0/100 

∆. Είδος Επιχείρησης Συλλογικές δοµές (π.χ 
Συνεταιρισµοί/Οργανώσεις 
παραγωγών/ Ενώσεις 
οινοπαραγωγών) 

0,20 0/100 

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Η κατάταξη των επιλέξιµων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, µε εφαρµογή του γενικού τύπου: 

 Pt=W1 *Pt1 + W2 *Pt2 +……+ Wn*Ptn,    όπου: 

W1, W2…, Wn = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων 

Pt1, Pt2…., Ptn = συντελεστής συµµόρφωσης µε τα κριτήρια 

 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας αιτήσεων η κατάταξη των δικαιούχων διενεργείται µε βάση το µέγεθος 
οινοπαραγωγής ώστε να προηγείται ο δικαιούχος µε τη µικρότερη οινοπαραγωγή.  

 

Άρθρο 10 
Υποβολή αιτήσεων  

1. Οι ενδιαφερόµενοι για ένταξη στο πρόγραµµα καταθέτουν εγγράφως και ψηφιακά (CD) στη ∆ιεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΥΠΑΑΤ φάκελο στον οποίο περιλαµβάνεται η αίτηση 
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(Υπόδειγµα 1) µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας από την 1η 
Φεβρουαρίου 2018 έως και την 20η Φεβρουαρίου 2018 και συγχρόνως αποστέλλουν αντίγραφο φακέλου (σε 
έγγραφη και σε ψηφιακή µορφή) και στη ∆.Α.Ο.Κ. στην περιοχή αρµοδιότητας της οποίας θα 
πραγµατοποιηθούν οι δράσεις. Ο φάκελος αίτησης πρωτοκολλείται από τη ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και 
Τεχνολογίας Τροφίµων του ΥΠΑΑΤ και µπορεί να υποβληθεί άµεσα στη Γραµµατεία αυτής επί της 
Μενάνδρου 22, 2ος όροφος, γραφείο 213 ή να αποσταλεί ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή. Σε περίπτωση 
αποστολής της αίτησης µε συστηµένη επιστολή θα πρέπει ο φάκελος να έχει σφραγίδα ταχυδροµείου µέχρι την 
20η Φεβρουαρίου 2018. 

2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ανά ΑΦΜ µόνο µία αίτηση στήριξης και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά µία 
συγκεκριµένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται το τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας που 
υλοποιείται η επένδυση, για το οποίο το ποσοστό ενίσχυσης δεν µεταβάλλεται. Η αίτηση στήριξης µπορεί να 
αφορά περισσότερες από µία δράση. 

3. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο δυνητικός δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα 
δηµοσιοποιηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 111 του Κανονισµού (EE) αριθ. 1306/2013 και ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείµενες διατάξεις περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα.  

 

Άρθρο 11 
∆ιοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης και κατάταξη των αιτήσεων 

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης είναι λεπτοµερής και πραγµατοποιείται στο 100% των 
υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης από το Τµήµα Αµπέλου, Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών της ∆ιεύθυνσης 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων. Περιλαµβάνει επίσης τον διασταυρωτικό έλεγχο σε σχέση µε την 
ένταξη στα µέτρα και τις δράσεις που είναι κοινές µε το Μέτρο 4.2.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Π.Α.Α), όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσας. 

2. Όσον αφορά στην εξέταση ως προς την χρηµατοπιστωτική αξιοπιστία και την επάρκεια των οικονοµικών 
πόρων και την τυχόν προβληµατικότητα της επιχείρησης η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων 
διαβιβάζει στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά του 
Παραρτήµατος ΙΙ για την αξιολόγηση και τη σχετική εισήγησή της.  

3. Η εξέταση των λοιπών κριτηρίων επιλεξιµότητας και προτεραιότητας και η απόδοση βαθµολογίας των εν 
λόγω αιτήσεων (Υπόδειγµα 2) βάση των κριτηρίων των άρθρων 8 και 9 της παρούσας διενεργείται από το 
Τµήµα Αµπέλου, Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών της ∆ιεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του 
ΥΠΑΑΤ.  

 
4. Σε περίπτωση µη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των δράσεων των οποίων έχουν αιτηθεί οι 
δικαιούχοι, προκρίνονται µόνο οι αιτήσεις που αφορούν στις επενδύσεις της σειράς κατάταξης των αιτήσεων 
του άρθρου 9 της παρούσας µέχρι την κάλυψη των διαθεσίµων κονδυλίων. Σε περίπτωση ισοβαθµίας αιτήσεων 
ιδίου µεγέθους οινοπαραγωγής και µη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των αιτήσεων, εφαρµόζεται 
γραµµική µείωση των κονδυλίων σε όλους τους δικαιούχους.  

5. Οι εν δυνάµει επιλέξιµες αιτήσεις κατατάσσονται σε επίπεδο χώρας βάση βαθµολογίας και η κατάσταση των 
επιλέξιµων αιτήσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ έως τις 12 Μαρτίου 2018, ενώ οι 
απορριπτόµενοι ενηµερώνονται σχετικά από τη ∆ιεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του 
ΥΠΑΑΤ.  
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6. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση θεραπείας σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 
βαθµολόγησης και της κατάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στη ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΥΠΑΑΤ και το Υπόδειγµα 3 της 
παρούσης, το αργότερο έως τις 22 Μαρτίου 2018.  

7. Οι απορριπτόµενοι ενηµερώνονται σχετικά από τη ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του 
ΥΠΑΑΤ.  

 
Άρθρο 12 

∆ιασταυρωτικοί έλεγχοι διπλής χρηµατοδότησης 

1. ∆εν δύναται να κατατεθούν αιτήσεις στήριξης από φορείς του άρθρου 4 της παρούσας οι οποίοι έχουν 
ενταχθεί στο Μέτρο 4.2.1. ή άλλα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) για δράσεις 
αµπελοοινικού τοµέα για τις ίδιες επενδύσεις. Εξαιρούνται µόνο οι επενδύσεις που δεν είναι επιλέξιµες για 
στήριξη στα µέτρα του Π.Α.Α.  

2. Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή χρηµατοδότηση διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι από την 
αρµόδια υπηρεσία διαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) του ΥΠΑΑΤ µεταξύ των 
στοιχείων που είναι καταχωρισµένα στην ηλεκτρονική βάση του Π.Α.Α και αφορούν τους ενταγµένους 
παραγωγούς στο Μέτρο 4.2.1 ή άλλα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) καθώς και του 
αρχείου των αιτούντων του προγράµµατος των επενδύσεων, βάσει του ΑΦΜ, που αποστέλλονται από την 
∆/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων.  

 

Άρθρο 13 
Τελική Έγκριση των δικαιούχων  

1. Μετά και την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων και του ελέγχου της διπλής χρηµατοδότησης η 
∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, την έκδοση Αποφάσεων µε τις οποίες γίνεται η οριστική ένταξη στο πρόγραµµα των τελικών 
δικαιούχων του µέτρου «Επενδύσεις» έως την 27η Απριλίου 2018.  

2. Η ηµεροµηνία έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων ενέχει θέση απόφασης ένταξης και αποτελεί το 
χρονικό σηµείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων της 
επένδυσής του. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση επένδυσης πριν την έκδοση της 
απόφασης ένταξής του στο πρόγραµµα, µε δική του ευθύνη.  

 

Άρθρο 14 
∆ιαδικασία πληρωµής 

1. Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράµµατος καταθέτουν αίτηση πληρωµής (Υπόδειγµα 3) και συµπληρωµένη 
την αναλυτική κατάσταση των πραγµατοποιηθέντων δαπανών (Υπόδειγµα 4) –εγγράφως και ψηφιακά- στην 
αρµόδια ∆ΑΟΚ, συνοδευόµενη από τα τιµολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, 
το αργότερο έως την 15η Ιουνίου 2018. Αντίγραφα του αντίστοιχου φακέλου αποστέλλεται και στην 
∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

2. Η αρµόδια επιτροπή του άρθρου 15, πραγµατοποιεί τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου 16 και στη 
συνέχεια συµπληρώνει το Πρακτικό Ελέγχου ανά δικαιούχο (Υπόδειγµα 5) για όλους τους δικαιούχους που 
ανήκουν στην αρµοδιότητα της Π.Ε, το αργότερο έως την 10η Ιουλίου 2018.   

3. Ακολούθως οι ∆ΑΟΚ προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και 
αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωµής στο Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων της  
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∆ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο µέχρι την 29η Ιουλίου 2018 (ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) µε ταυτόχρονη κοινοποίηση του Πρακτικού Ελέγχου (Υπόδειγµα 5) στη 
∆ιέυθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΥΠΑΑΤ.  

4. Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό των 
δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2018. 

 

Άρθρο 15 
Ορισµός πρωτοβάθµιας επιτροπής επιτόπιου ελέγχου  

1. Για την διεξαγωγή των πρωτοβάθµιων επιτόπιων ελέγχων ορίζεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τουλάχιστον τριµελής επιτροπή µε δυνατότητα διεύρυνσης σε τετραµελείς ή 
πενταµελείς κατά περίπτωση και αποτελείται από υπαλλήλους των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων 
από τις παρακάτω ειδικότητες:  

α) έναν Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος ορίζεται και ως πρόεδρος της επιτροπής και είναι ο αρµόδιος για τον  
αµπελοοινικό τοµέα υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονοµίας/Αγροτικής Oικονοµίας. 

β) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό ή έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ή  
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως µέλος, ανάλογα µε τη φύση των προς έλεγχο ενεργειών και τις ανάγκες του 
ελέγχου. 

γ) και έναν εξειδικευµένο υπάλληλο που διαθέτει γνώση και εµπειρία στη διενέργεια ελέγχων, ως µέλος. 

 
Άρθρο 16 

Πρωτοβάθµιος επιτόπιος έλεγχος 
1. Ο πρωτοβάθµιος επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από την αρµόδια επιτροπή, όπως αυτή περιγράφεται στο 
άρθρο 15 της παρούσας, για όλους τους δικαιούχους που έχουν καταθέσει εµπρόθεσµα αίτηση πληρωµής και 
κατόπιν πρότερης ειδοποίησης των δικαιούχων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 35 του Καν (ΕΕ) 
1150/2016. Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου η επιτροπή ελέγχει και επαληθεύει την 
αγορά/απόκτηση/κατασκευή των αντίστοιχα αιτηθέντων δράσεων βάση των τιµολογίων και του εγκριθέντος 
προϋπολογισµού συµπληρώνοντας τα σχετικά πρακτικά ελέγχου (Υπόδειγµα 5 και Υπόδειγµα 6).  

2. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωµής απορρίπτεται δίχως δικαίωµα επανυποβολής. 

 

Άρθρο 17 
∆ευτεροβάθµιος έλεγχος 

∆ύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθµιων έλεγχων τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των αιτήσεων πληρωµής από τον 
αρµόδιο φορέα πληρωµών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Οι εν λόγω έλεγχοι δύναται να πραγµατοποιηθούν έως και 5 έτη 
από την ηµεροµηνία πληρωµής του δικαιούχου.  

 

Άρθρο 18 
Υποχρεώσεις των δικαιούχων 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων τόσο κατά την 
υλοποίηση της επένδυσης όσο και για το χρονικό διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων αυτών, 
είναι:  

α) Να υλοποιήσουν την επένδυση σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης, όπως ισχύει κάθε 
φορά. 
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β) Να µη µεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόµενης επιχείρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης και τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων παρά µόνο για λόγους ανωτέρας 
βίας.  

γ) Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα ή/και να µην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, 
εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

δ) Να διατηρούν τα όλα τα επιδοτούµενα από το πρόγραµµα στοιχεία για το χρονικό διάστηµα των πέντε  (5) 
ετών όταν πρόκειται για µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό.  

ε) Να µη χρησιµοποιούν τα πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση 
µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας της αίτησης στήριξης.  

στ) Να µη µεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν 
εντός εξαµήνου από άλλα, κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην 
εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιήσει την 
αντικατάσταση στις αρµόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3. Τα πάγια στοιχεία που αντικαταστάθηκαν µέσω της 
αίτησης στήριξης δεν επιτρέπεται να πωληθούν ως παραγωγικός εξοπλισµός αξίας. Τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο του παρόντος δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο 
επίσπευσης πλειστηριασµού.  

ζ) Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση, που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να διευκολύνουν 
τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν, παρέχοντας πρόσβαση στα λογιστικά τους 
βιβλία σε όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της ΕΕ.  

 

Άρθρο 19 
Αποκλεισµοί και ανακτήσεις  

1. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση, ανακτάται 
εξ ολοκλήρου όταν δεν πληρούνται:  

α) τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.  

β) άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής νοµοθεσίας. 

2.  Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία µε σκοπό να 
λάβει ενίσχυση.  

3.∆εν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε σφάλµα της αρµόδιας ή 
άλλης αρχής και το σφάλµα αυτό δεν µπορούσε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, να εντοπιστεί από το 
υπόχρεο προς συµµόρφωση πρόσωπο.  

4. Η αίτηση πληρωµής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του εµποδίζει τη 
διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  

5. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι µία συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση 
στήριξης, δεν υλοποιήθηκε πλήρως για λόγους άλλους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τότε ακόµη και οι µεµονωµένες 
ενέργειες της συνολικής δράσης -οι οποίες υλοποιήθηκαν- δεν γίνονται αποδεκτές στην αίτηση πληρωµής. 

6. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η κοινοτική 
ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά για όλες τις µεµονωµένες ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν.  

7. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 
Άρθρο 20 

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 
Σε περίπτωση που κατά τον δευτεροβάθµιο επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει τηρήσει τις 
υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 της παρούσας, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κατ’ εφαρµογή 
του άρθρου 3 της παρούσας, προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων σύµφωνα µε το 
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άρθρο 28 του Νόµου 2520/97(Φ.Ε.Κ. 173/τΑ΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ποσό που αφορά 
όλες τις ενέργειες της δράσης για την οποία επιδοτήθηκε.  

 

Άρθρο 21 
Παραρτήµατα - Υποδείγµατα 

Στην παρούσα προσαρτώνται τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ καθώς και τα Υποδείγµατα 1 έως 6 τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής:  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Επιλέξιµες δαπάνες  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Υπόδειγµα 1 : Αίτηση Υπεύθυνη ∆ήλωση –Αναλυτικός Πίνακας Αιτούµενων ∆ράσεων 

Υπόδειγµα 2: Αίτηση Θεραπείας 

Υπόδειγµα 3: Αίτηση Πληρωµής 

Υπόδειγµα 4: Αναλυτική Κατάσταση ∆απανών ∆ικαιούχου 

Υπόδειγµα 5: Πρακτικό Επιτόπιου Ελέγχου Υλοποίησης Επένδυσης 

Υπόδειγµα 6: Πρακτικό Επιτόπιου Ελέγχου Πραγµατοποιηθέντων ∆απανών Επένδυσης 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ενδεικτικές επιλέξιµές δαπάνες  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τις δράσεις του προγράµµατος:   
Ι. Παραγωγή αµπελοοινικών προϊόντων  
   (από την επεξεργασία σταφυλιών µέχρι την εµφιάλωση και την επισήµανση του κρασιού στο κελάρι) 

α)αγορά ή µίσθωση νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
• Μηχανήµατα/εξοπλισµός για τη µεταποίηση των σταφυλιών (π.χ θραύση, συµπίεση κ.λπ.): 

- κινητό τεχνικό εξοπλισµό µεταφοράς, παραλαβής, µεταποίησης σταφυλιών 
- υλικό µέτρησης και ανάλυσης των σταφυλιών 
- εκραγιστήρας  
- µηχανήµατα και εξοπλισµός διαλογής 
- αντλία στεµφύλων σταφυλιών 
- ταινιο-µεταφορέας 

• Εξοπλισµός ζύµωσης/οινοποίησης: 
- δεξαµενές για τη ζύµωση πολτού κρασιού 
- υλικό για την επεξεργασία των σταφυλιών  
- δεξαµενές ζύµωσης / βοηθητικές δεξαµενές για την οινοποίηση  
- εξοπλισµός µικρο-οξειδώσεως 

• Εξοπλισµός για τον έλεγχο της ζύµωσης: 
- σωληνώσεις (π.χ τοποθέτηση ψυκτικών µανδύων) 
- τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για τον διαχωρισµό του οίνου από τις οινολάσπες  
  (π.χ. περιστροφικά φίλτρα κενού και φίλτρα υπολειµµάτω) 

• Εξοπλισµός επεξεργασίας οίνου: επεξεργασία κρασιών και γλευκών (διήθηση, καθίζηση, κλπ): 
- φίλτρα (µε διάρκεια απόσβεσης µεγαλύτερης του ενός έτους) 
- γη φιλτραρίσµατος 
- εξοπλισµός για την καθίζηση και διαύγαση του γλεύκους και του οίνου   
- εξοπλισµός για τη σταθεροποίηση της τρυγίας 
- εξόρυξη των στεµφύλων σταφυλιών 
- εξοπλισµός για τη µεταφορά στεµφύλων σταφυλιών και οινολάσπης 
- εξοπλισµός εµφιάλωσης  
- εξοπλισµός επισήµανσης 

• Εξοπλισµός αποθήκευσης, ανάµειξης, µετεπεξεργασίας και παλαίωσης του οίνου: 
- βαρέλια/δεξαµενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού     
- κινητό τεχνικό εξοπλισµό παραγωγής οίνου 

• Έλεγχος θερµοκρασίας: 
- ψυγεία 
- εξοπλισµός για τον έλεγχο της θερµοκρασίας στη ζύµωση/παραγωγή και αποθήκευση οίνου,  
  (π.χ. µονάδες ψύξης, εναλλάκτες, λέβητες) 

• εξοπλισµός για τη µετακίνηση (και επεξεργασία) του κρασιού στο κελάρι: 
- µηχανές/εξοπλισµός διακίνησης συµπεριλαµβανοµένων λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των µεταφορών/υλικοτεχνικής υποστήριξης των πρώτων υλών και 
προϊόντων (στη φάση της οινοποίησης ή στο κελάρι της αποθήκης: π.χ αντλίες, αντλίες µεταφοράς, 
ανυψωτικά µηχανήµατα 

• εξοπλισµός αποθήκευσης, ανάµειξης και παλαίωσης του οίνου: 
- βαρέλια/δεξαµενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού,  

• λογισµικό διαχείρισης κελαριών 
• έλεγχος θερµοκρασίας κελαριών: 

- σύστηµα ψύξης  
• υποδοµή κελάρια: 

- αγωγοί vintage (κανάλια à vendanges) 
- σωληνώσεις, διάφορα δίκτυα (οξυγόνο, άζωτο, νερό, SO2 κ.λπ.) 
- εξοπλισµός συναρµολόγησης και βοηθητικό εξοπλισµό 
- αυτόµατα συστήµατα 
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- ηλεκτρική ενέργεια και άλλες εγκαταστάσεις 
ΙΙ.  Ποιοτικός ελέγχος 

- Εξοπλισµός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων  
ΙΙΙ. Εµπορία αµπελοοινικών προϊόντων 

 α) ανακαίνιση/εκσυγχρονισµός της υποδοµής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης, για 
παράδειγµα: 

• vinotheques 
• αίθουσες εκθέσεων  
• αίθουσες πώλησης 
• αίθουσες γευσιγνωσίας 
• αµοιβές µηχανικών/αρχιτεκτόνων  

β) αγορά νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού    ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  

 i) εξοπλισµός για εγκαταστάσεις παρουσίασης και πώλησης (π.χ τεχνολογικές εγκαταστάσεις, 
λογισµικό, επεξεργασία δεδοµένων, έπιπλα γραφείου) 

 ii ) δηµιουργία/ανάπτυξη/προσαρµογή πλατφορµών εφοδιαστικής αλυσίδας     (βελτιστοποίηση 
και βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας µεταφορών στην εγχώρια και διεθνή αγορά) 
• ανάπτυξη δικτύων 
• βελτίωση/εξορθολογισµός των εγκαταστάσεων και των καναλιών µάρκετινγκ 
• Μηχανές/τεχνολογικές εγκαταστάσεις/εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού 
που θα χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της διανοµής εφοδιαστικής και της εµπορίας των 
προϊόντων 

• αµοιβές µελετητών/συµβούλων  
ΙV. Επενδύσεις που συνδέονται µε την εκµετάλλευση εν γένει: 

α) αγορά ή µίσθωση νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Υποδοµή, εξοπλισµός: 
• Εξοπλισµός των γραφείων της εκµετάλλευσης: υλικά για τη βελτίωση της επιχειρησιακής δοµής τους  
• Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ) καθώς και έργα διακόσµησης και σήµανσης 

β) εξοπλισµός για το σύστηµα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης): 
• Μηχανές, εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένων υπολογιστών και λογισµικού που χρησµοποιούνται στο 

πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης, της οργάνωσης και του ελέγχου της επιχείρησης 
• εξοπλισµός πληροφορικής και συναφή προγράµµατα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας (ενδο-επιχειρησιακής και δια-επιχειρησιακής) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν προς τη ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΥΠ.Α.Α.Τ. µαζί µε 
την αίτηση (Υπόδειγµα 1) τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση : 

Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου: 

 
1. Μελέτη σκοπιµότητας των επενδύσεων που θα πραγµατοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και 
ποιοτικούς δείκτες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των δράσεων τους, καταγραφή της υφιστάµενης 
κατάστασης καθώς και ανάλυση / τεκµηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της κάθε µία αιτούµενης ενέργειας 
(πχ αγορά εξοπλισµού, λογισµικού κτλ).  

2. Οι αιτήσεις στήριξης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια σε περίπτωση ανακαίνισης 
εκσυγχρονισµού (σηµείο ΙΙΙ (α) του Παραρτήµατος Ι των επιλέξιµων δαπανών) από το είδος του προτεινόµενου 
επενδυτικού σχεδίου. Τα τεχνικά σχέδια θα περιλαµβάνουν: 

- τοπογραφικό διάγραµµα, 
- διάγραµµα κάλυψης, 
- κατόψεις, 
- σχέδια διάταξης µηχανολογικού εξοπλισµού µε σχετικό υπόµνηµα, τόσο της υφιστάµενης όσο και της 

προτεινόµενης κατάστασης.  

3. Η επιλογή του προτεινόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού πρέπει να υποστηρίζεται από δύο (2) απολύτως 
συγκρίσιµες γραπτές προσφορές συνοδευόµενες από τα αντίστοιχα ενηµερωτικά φυλλάδια µε αναφορά στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του, ή από τους επίσηµους τιµοκαταλόγους των προµηθευτών. 

4. Συµπληρωµένο τον πίνακα του άρθρου 9 µε βάση τεκµήρια για το κάθε κριτήριο. 

Είναι δυνατή η αναζήτηση πρόσθετων τεχνικών σχεδίων από τον αιτούντα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 
Εφαρµογή της παραγράφου 1γ του άρθρου 8 της παρούσας.  

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπρόσωπου του φορέα περί: 
- τρόπου κάλυψης ιδίας συµµετοχής της επένδυσης.  

- µη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραµµα. 

- περί µη εκκρεµότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος. 

- της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάµει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατοµική επιχείρηση, επαγγελµατίας 
αγρότης κ.λ.π.) 

6. Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό πχ. 
λογαριασµοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνοµα της αιτούµενης επιχείρησης ή/και των 
κύριων µετόχων. 

 

Οικονοµικά Στοιχεία Επιχείρησης κατά περίπτωση : 

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

8. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. µε αναφορά στη µετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους δικαιούχους µε µορφή 
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εταιρείας. Για τις εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 
Μετόχων µε την ισχύουσα κατάσταση όλων των µετόχων. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγµένων 
εταιρειών. 

9. Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση 
πιστότητας αντιγράφου και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και άλλων Συλλογικών 
Φορέων. 

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

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

 

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

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

 

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

14.Φορολογική Ενηµερότητα  

15. Ασφαλιστική Ενηµερότητα  
 

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

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

Αδειοδοτήσεις:  

18. Άδεια λειτουργίας οινοποιείου 

19. Άδεια εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού προβλεπόµενης κατάστασης σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται σχετικά στην εθνική νοµοθεσία. Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη εκδοθεί η σχετική άδεια θα πρέπει, 
κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να προσκοµίζεται αντίγραφο του αιτήµατος του φορέα για την έκδοσή 
της από τις αρµόδιες υπηρεσίες συνοδευόµενο από το σχετικό ερωτηµατολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Υ.Α.483/2012 (ΦΕΚ 158/Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά. 
c) Σε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισµού µηχανολογικού εξοπλισµού είναι υποχρεωτική η προσκόµιση της 
ήδη υπάρχουσας πολεοδοµικής άδειας θεωρηµένης σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ακόµα και στις 
περιπτώσεις που στην αίτηση στήριξης δεν ζητείται ενίσχυση για κτηριακές εγκαταστάσεις.  
 
20. ∆ήλωση Μηχανικού του Ν. 4495/2017. 
 

ΑΔΑ: ΩΠ2Υ4653ΠΓ-Η0Ι



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ   
«Αίτηση ένταξης στο Πρόγραµµα Επενδύσεων σε επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 50  

του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018»  
 
ΠΡΟΣ:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 

                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………………………….. 
                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………. 
                                   (Συµπληρώνεται από την υπηρεσία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………………………..…………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………………….……………… 

Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:……………………………………………………………………………………………………… 

Ε∆ΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

ΠΟΛΗ:…………………………………..Ο∆ΟΣ………………………………………………….ΑΡΙΘΜ………….ΤΚ…..…………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….………………………………………….. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………….…………………………………….…. 

A∆Τ …………………………………………………………………………….….  ΑΦΜ: ……………………………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:……………………..…….…………………………………………………………………….... 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Ε:      

� 50% 

� 40% 

� 65% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………. 

ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:…………………………………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:……………………………………………………Ο∆ΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:……………………………………………………………………………………... 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ (e-mail address):……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Αιτούµαι την ένταξή µου στο Πρόγραµµα Επενδύσεων Επιχειρήσεων περιόδου 2017-2018, βάση του άρθρου 50 
του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Για τον λόγο αυτό δηλώνω υπεύθυνα ότι τα 
στοιχεία που έχω συµπληρώσει είναι αληθή, ότι οι αιτούµενες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για στήριξη σε άλλο 
πρόγραµµα και αναλαµβάνω την υποχρέωση να τηρήσω τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του 
προγράµµατος σύµφωνα µε τους όρους της υπ.’ αριθµ ………………………………………….Υ.Α. 

 
 

     ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                                 Ηµεροµηνία………………………… 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ(*2)                                                                

                          (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                                   Ο /Η   ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ  
 
                              ______________________________ 
                                                                                                   (Ονοµατεπώνυµο- υπογραφή) 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ………………………………….€ 
 
 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ………………………………..€ 
 

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: …………………………………€

∆ΡΑΣΕΙΣ 
Α/Α 

Ι. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΙΙ. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΙΙΙ. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

ΙV. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

 
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Ι∆ΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Ι∆ΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Ι∆ΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Ι∆ΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
  

 
           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

 ΣΥΝΟΛΟ 
 

  ΣΥΝΟΛΟ   ΣΥΝΟΛΟ   ΣΥΝΟΛΟ   
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            ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………………………….     ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

……………………………………………………………………… 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Αγορά µηχανηµάτων που 
συµβάλουν στην 
εξοικονόµηση ενέργειας 

0,15  

 

Μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας-Χρήση πηγών 
ενέργειας φιλικών προς το 
περιβάλλον  

0,15  

 
Α. Εξοικονόµηση 

ενέργειας 

     - Περιβάλλον 

Παραγωγή Βιολογικών 
προϊόντων 

0,10  
 

Β. Είδος 

παραγόµενου 

προϊόντος 

Παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών και 
οίνων ονοµασίας κατά 
παράδοση 

0,10  

 

Σύνολο οινοπαραγωγής  

200-500 εκατόλιτρα Μ.Ο. 
0,15  

 

Σύνολο οινοπαραγωγής  

500,1-5.000 εκατόλιτρα Μ.Ο. 
0,10  

 Γ. Μέγεθος 

οινοπαραγωγής 

Σύνολο οινοπαραγωγής 

5.000,1 και άνω Μ.Ο. 
0,05  

 

∆. Είδος 

Επιχείρησης 

Συλλογικές δοµές (π.χ 
Συνεταιρισµοί/Οργανώσεις 
παραγωγών/ Ενώσεις 
οινοπαραγωγών) 

0,20  

 

ΣΥΝΟΛΟ  1   

 
 

   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                       Ηµεροµηνία:……../……../2018 

                                                                                                                            Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ  
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ΕΝΣΤΑΣΗ  
 

 
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
            ∆/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 
                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………………………….. 
                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………. 
                    (Συµπληρώνεται από την υπηρεσία) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ………………………………………………………..……. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………………………………. 

Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:…………………………………………………………………………………………….…….... 

Ε∆ΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:…………………………Ο∆ΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..…………………………………….…… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….…………………………………….….. 

A∆Τ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

ΑΦΜ:…………………………………………………………..…………….∆.Ο.Υ……………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………..…... 

ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:…………………………………………………………………..… 

ΠΟΛΗ:…………………………Ο∆ΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:……………………………………………………………………………………… 

Υποβάλλω ένσταση αναφορικά µε την απόρριψη µου στο Πρόγραµµα των Επενδύσεων σε επιχειρήσεις για την περίοδο 2017-

2018 ως κατωτέρω: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

      
 
 
 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                                 Ηµεροµηνία………………………… 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ**                                                                   
              (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                               Ο /Η ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η  

                       
 
                                                      
                                                                                                                                         ______________________________ 
 
                                                                                                                                                  (Ονοµατεπώνυµο- υπογραφή) 

 
                                   
 

 

ΑΔΑ: ΩΠ2Υ4653ΠΓ-Η0Ι



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ………………………….. 
ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
           ∆/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………………………….. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………. 
     (Συµπληρώνεται από την υπηρεσία) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ……………………………………………………. 

Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:………………………………………………………………………………………………………. 

Ε∆ΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….……………………………………………………………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:…………………………Ο∆ΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..…………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….………………………………………….. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………….………………………………………... 

A∆Τ ……………………………………………………………………………..… ΑΦΜ:  ……………………………………………………... 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ…………………………………………..     ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Ε ……….% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………………. 
ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:………………………………………………………………………. 
ΠΟΛΗ:…………………………Ο∆ΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:…………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:……………………………………………………………………………………….. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ (e-mail address):……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Σε συνέχεια της µε αριθ. …………………………… Υ.Α έγκρισης ένταξης στο Πρόγραµµα Επενδύσεων σε επιχειρήσεις περιόδου 

2017-2018, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σας υποβάλλω τα συνηµµένα δικαιολογητικά πληρωµής:  

1.………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………….………… 
4…………………………………………………………………………………. 
 
προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωµής.  

 
    ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                                           Ηµεροµηνία………………………… 
    ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ(4*)                                                                  
                             (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                                     Ο /Η ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ 
 
                                             ______________________________ 
                                                                                                          (Ονοµατεπώνυµο- υπογραφή) 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:…………………………………………………………………………………                                                                                           ΑΦΜ:……………………………………… 
Ε∆ΡΑ: …………………………………………………………………………………………. 
 
                            

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018 

 

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ

Η 

ΑΦΜ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ

Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚ

ΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 (€) 
ΦΠΑ 

 (€) 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

Η  

(€) 

ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΗ 

(€) 

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

 
 
                                                                                                                                                                                                                             Ο ΝΟΜΙΚΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

    

 

                                                                                                                                                                                                 (Ονοµατεπώνυµο –Υπογραφή)  
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     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………………….. 
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

 
Σήµερα    ……/……./2018, η …………………………Επιτροπή η οποία συνεστήθη µε την υπ’ αριθµ. ...………………………… 
απόφαση του …………………………………………………………………… αποτελούµενη από τους: 
1………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………………………………. 
σε εφαρµογή της υπ’ αριθµ. …………………………………………………Υ.Α, πραγµατοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση µε 
την επωνυµία:…………………………………………………………………………………………………. 
 
∆ιαπιστώθηκαν:  
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Παρατυπία εκ προθέσεως 
 

   

2. Αδυναµία υπόδειξης δαπάνης 
 

   

3. ΄Αρνηση ελέγχου 
 

   

4. Απειλή ή χρήση βίας 
 

   

5. Απουσία µετά από πρότερηειδοποίηση 
(ηµ/νία ειδοποίησης………………………….) 
 

   

6. Ψευδής δήλωση 
 

   

 
 
 Η συµπλήρωση ενός η περισσοτέρων από τα σηµεία 1-6 της παραγράφου αυτής, θα πρέπει να αιτιολογείται. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  (επισυναπτόµενο πρακτικό πραγµατοποιηθέντων δαπανών) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

               ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ……/………/2018 

Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                            ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

 

              (Ονοµατεπώνυµο-Υπογραφή)                                                                         (Ονοµατεπώνυµο-Υπογραφές-Σφραγίδα  ∆ΑΟΚ)     
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………………….                                 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ …………………………… 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:………………………………………………………………………………… 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………. Υ.Α ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018 

 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ Α/

Α 
ΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΦΜ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 (€) 
ΦΠΑ 

 (€) 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

(€) 

ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

(€) 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

(€) 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

(€) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Βεβαιώνεται ότι πραγµατοποιήθηκαν οι προβλεπόµενοι Επιτόπιοι Έλεγχοι από την ………………………………………. Υ.Α 
 
 
 
                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΑΟΚ                                                         Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

 

 

*Ο πίνακας συμπληρώνεται κατά αντιστοιχία και με τη σειρά που αναφέρονται οι δαπάνες στον πίνακα των εγκεκριμένων δράσεων της σχετικής Υ.Α έγκρισης 

ΑΔΑ: ΩΠ2Υ4653ΠΓ-Η0Ι



 

 

 

 
Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος 
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται για τις αιτήσεις της αµπελοοινικής περιόδου 2017-2018. 
 

Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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