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ΜΔΣΡΟ 1.6 

 
Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη 

Δθζπγρξνληζκφο Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο θαη Δκπνξίαο Γεσξγηθψλ θαη 
Γαζνθνκηθψλ Πξντφλησλ. 

 
 

1. θνπφο ηνπ Μέηξνπ  
Η ζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

κεηαπνίεζε ή / θαη εκπνξία γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ  φπσο θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα Α, ζειίδα 3 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  

 

Οη εηδηθφηεξνη ηνπ ζηφρνη είλαη: 

 Η αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία 

 Η αλάπηπμε λέσλ επεμεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξντφληα 

απηά θαη ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ 

 Η αμηνπνίεζε πξψησλ πιψλ γεσξγηθήο θαη δαζηθήο πξνέιεπζεο 

 Η βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ηάζεηο 

ησλ αγνξψλ ή ε ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ δηεμφδσλ γηα ηα γεσξγηθά 

πξντφληα 

 Η βειηίσζε ή ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δηαχισλ εκπνξίαο ή ησλ δηαδηθαζηψλ 

κεηαπνίεζεο 

 Η βειηίσζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο, ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, 

θαη ε ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνηχπσλ 

 Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 Η δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 Η δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο εηδηθφηεξα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 

2. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Μέηξνπ  
Σν Μέηξν πεξηιακβάλεηαη ζην  Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 

2007 – 2013 θαη πξνβιέπεηαη λα  ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 

θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Μέηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ, εθηηκάηαη ζηα €24 εθ. Σν πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο 



 

2 

 

αλάγθεο ηεο 3εο  πξνθήξπμεο  ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ €5εθ. θαζψο θαη oi 

εμνηθνλνκήζεηο  απφ πξνεγνχκελεο πξνθεξχμεηο. Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα 

απαηηείηαη επηπιένλ πνζφ γηα ηθαλνπνίεζε ηπρφλ πξφζζεησλ αηηήζεσλ πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ απφ ελζηάζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο απηφ ζα 

εμαζθαιίδεηαη απφ δηαζέζηκα ππφινηπα. 

 

3. Γηθαηνχρνη 
Γηθαηνχρνη  ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζα παξαρσξνχληαη κέζσ ηνπ 

Μέηξνπ είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (εμαηξνχληαη νη πξναλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο 

Παξαγσγψλ θαη νη αλαγλσξηζκέλεο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ Φξνχησλ θαη 

Λαραληθψλ), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 

Γηθαηνχρνη Α: κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ΜΜΔ1 πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην Μέηξν, εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

δαζνθνκίαο θαη επξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ή ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ 

αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο.  

 

Γηθαηνχρνη Β: πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΜΜΔ1  πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη ην Μέηξν, εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

δαζνθνκίαο θαη επξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ή ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ 

αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο.  

 

Γηθαηνχρνη Γ: πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΜΜΔ1  πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο , ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

δαζνθνκηθά πξντφληα.  

 

Σν κέηξν 1.6 εθαξκφδεηαη επίζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 4 

Leader, δειαδή κέζσ ησλ νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο (γηα ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ Β, 

Γ), γηα ζπγθεθξηκέλνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ 

πξνθήξπμε ηνπ Leader.  

_________ 
1   Ο νξηζκόο ησλ ΜΜΕ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα I    
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4. Δπηιέμηκνη Κιάδνη θαη Γξαζηεξηφηεηεο 
Οη επηιέμηκνη θιάδνη θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Μέηξν είλαη απηνί 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα A πνπ αθνινπζεί. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α 

Δπηιέμηκνη θιάδνη θαη Γξαζηεξηφηεηεο 

 
Α/Α 

 
Δπηιέμηκνο Κιάδνο 

 

 
Γξαζηεξηφηεηα  

 
Παξαηεξήζεηο  

1.  ΓΑΛΑ (Αγειαδηλφ ή 
θαη Αηγνπξφβεην) 

1.1 Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ παξαγσγήο 
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 
Πεξηιακβάλεηαη θαη ν 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ παζηεξίσζεο 
γάιαθηνο. 
 

 

  1.2 Γεκηνπξγία θέληξσλ 
ζπγθέληξσζεο θαη πξφςπμεο 
γάιαθηνο. 
 

 

2.  ΜΔΛΗ 2.1 Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – 
επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο 
κειηνχ θαη ινηπψλ 
κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ.  
 

 

3.  ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

3.1 Δθζπγρξνληζκφο ή / θαη 
ζπγρψλεπζε  ειαηνηξηβείσλ. 
 

 

  3.2 Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο 
ειαηνηξηβείσλ γηα παξαγσγή 
ειαηνιάδνπ βηνινγηθήο 
παξαγσγήο. 
 

 

  3.3 

 

 

3.4 

 

3.5 

Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
ηππνπνηεηεξίσλ 
ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ. 
 
Ίδξπζε λέσλ, ή 
εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ 
επεμεξγαζίαο απνβιήησλ 
ειαηνηξηβείσλ. 
 
Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
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Α/Α 

 
Δπηιέμηκνο Κιάδνο 

 

 
Γξαζηεξηφηεηα  

 
Παξαηεξήζεηο  

κνλάδσλ απνππξήλσζεο, 
ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο 
λσπνχ ειαηνθάξπνπ (π.ρ. 
παξαγσγή παξαγεκηζηψλ 
ειηψλ). 
 
 
 

4.  ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΣΑ 
ΑΜΠΔΛΗΟΤ 

4.1  

 

 

 

Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ 
παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ 
πξντφλησλ ακπειηνχ  φπσο  
ζνπηδνχθνο θηι. 

 

     

5.  ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 5.1 ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΗΑ 
Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, 
ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, 
ζπληήξεζεο, ςχμεο, 
απνζήθεπζεο, κπαλαλψλ, 
νπσξνθεπεπηηθψλ 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
παηάηαο θαη πξντφλησλ 
βηνινγηθήο παξαγσγήο. 
 

 

  5.2 

 

 

 

5.3 

ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 
Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ απνμήξαλζεο 
θξνχησλ (δακάζθελα, 
ρξπζφκεια, ζχθα θιπ). 
 
Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ κεηαπνίεζεο 
νπσξνθεπεπηηθψλ θαη άιισλ 
πξντφλησλ (φπσο 
εζπεξηδνεηδή, ραξνχπηα, ειηέο, 
ηξηαληάθπιιν, αλζφλεξν θιπ) 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
παηάηαο. 

 

6.  ΑΝΘΖ 6.1 Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο 
αλζέσλ (αλζαγνξέο θαη θέληξα 
ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο). 
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Α/Α 

 
Δπηιέμηκνο Κιάδνο 

 

 
Γξαζηεξηφηεηα  

 
Παξαηεξήζεηο  

7.  ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ 
ΚΑΗ ΑΡΩΜΑΣΗΚΑ 
ΦΤΣΑ 

7.1 Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο  
πθηζηάκελσλ κνλάδσλ 
ηππνπνίεζεο θαη  
επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη  
θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη 
παξαγσγήο  
αηζέξησλ ειαίσλ θαη 
απνζηαγκάησλ. 
 

 

8.  ΕΩΟΣΡΟΦΔ 8.1 Δθζπγρξνληζκφο ή 
ζπγρψλεπζε πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ παξαγσγήο 
δσνηξνθψλ. 
 
 
 

 

9.  ΑΤΓΑ  - 
ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ  
 
Απγά 

 
 
9.1 

 
 
Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ ηππνπνίεζεο, 
ζπζθεπαζίαο θαη επεμεξγαζίαο 
απγψλ. 
 

 
 
 

 Πνπιεξηθά 9.2 Δθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
ζθαγείσλ εμαηξνπκέλσλ ησλ 
επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ 
βηνινγηθνχο ζηαζκνχο. 
 

 

  9.2.1 Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – 
ηππνπνίεζεο θξέαηνο 
πνπιεξηθψλ θαη παξαγσγήο 
θξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ. 

 

10.  ΚΡΔΑ 10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ίδξπζε λέσλ ζθαγείσλ γηα 
βννεηδή ή/ θαη 
εθζπγρξνληζκφο/ επέθηαζε 
πθηζηάκελσλ ζχγρξνλσλ 
πεξηθεξεηαθψλ ζθαγείσλ πνπ 
πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
Κνηλνηηθνχ Κεθηεκέλνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζηαζκψλ επεμεξγαζίαο 
ιπκάησλ (βηνινγηθψλ 
ζηαζκψλ). 
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Α/Α 

 
Δπηιέμηκνο Κιάδνο 

 

 
Γξαζηεξηφηεηα  

 
Παξαηεξήζεηο  

10.2 Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο 
ζθαγείσλ θνπλειηψλ. 
 

  10.3 Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – 
ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη 
παξαγσγήο 
θξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ. 

 

11.  ΗΣΖΡΑ  11.1 Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
αιεπξφκπισλ   

 

12.  ΦΗΣΗΚΗΑ ΚΑΗ 
ΑΜΤΓΓΑΛΑ 

12.1 Ίδξπζε λέσλ ή 
εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ 
κνλάδσλ κεηαπνίεζεο 
θηζηηθηψλ θαη ακπγδάισλ. 
 

 

13.  ΓΑΟΚΟΜΗΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

13.1 Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο ζπγθνκηδήο θαη 
κεηαπνίεζεο ηνπ μχινπ πξηλ 
απφ ηε βηνκεραληθή 
κεηαπνίεζε ηνπ. 

 

  

5. Πξνηεξαηφηεηεο 
Πξνηεξαηφηεηα ζα δίδεηαη ζε επελδχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Οκάδεο 

Παξαγσγψλ (εμαηξνχληαη νη πξναλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο Παξαγσγψλ θαη νη 

αλαγλσξηζκέλεο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ),  ή 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ή ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ κέιε αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ.  

Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δίδεηαη ζε κνλάδεο πνπ αζρνινχληαη κε Πξντφληα 

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.), Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.), παξαδνζηαθά θαη βηνινγηθά πξντφληα θαη ζε 

βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο π.ρ. ISO 9001, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18001 (πγεία θαη 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία) θιπ. 

 

6. Πεξίνδνο Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ  
Σν Μέηξν ζα εθαξκνζζεί θαηά ηελ πεξίνδν 2008 – 2013 θαη  γηα ηελ παξνχζα 3ε 

πξνθήξπμε νη δηθαηνχρνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

ζα αλαθνηλσζεί απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΟΑΠ θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.   
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7. Φνξέαο Τινπνίεζεο 
«Φνξέαο Τινπνίεζεο» ηνπ Μέηξνπ είλαη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχ (Τπνπξγείν), ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ. 

 

Δηδηθφηεξα ην Τπνπξγείν αλαιακβάλεη:  

 Σελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα   ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Μέηξν. 

 Σελ  δηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. 

 Σελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη 

θαηαρψξηζε ησλ πξνηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ παξνρή θάζε κέζνπ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Μέηξνπ. 

 Σελ  ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ ζην 

Μέηξν. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ θαη ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ. 

 

8. Όξγαλα πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 
(α) Απμόδια Υπηπεζία 

Χο Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ, νξίδεηαη ε Τπεξεζία 

Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ επζχλε θαη 

αξκνδηφηεηα απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ κέρξη ηελ θαηαβνιή ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηρνξεγεζέλησλ επηρεηξήζεσλ γηα κηα 

πεληαεηία.  

 

Η Αξκφδηα Τπεξεζία δηελεξγεί ηνλ έιεγρν φισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

γηα λα δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν απηέο πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξφλνηεο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Μέηξνπ, πξαγκαηνπνηεί ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο, βνεζά ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ζην έξγν ηεο, ειέγρεη ηηο 

εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηελ πιεξσκή ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε 

φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέηξν. 
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(β) Επιηποπή Αξιολόγηζηρ και Βαθμολόγηζηρ 

Οη αμηνινγήζεηο θαη βαζκνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη, δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Λεηηνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ  πνπ ζα νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηε 

Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ. Δθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραληθήο 

Αλάπηπμεο ζα πξνεδξεχεη ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Η Δπηηξνπή θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο έρεη απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη θαη ηα ηξία 

κέιε ηεο θαη ζην έξγν ηεο ππνζηεξίδεηαη κε Λεηηνπξγνχο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. 

 

Καηά ηε ζπδήηεζε αηηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα έρεη ηηο 

απφςεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή / θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Γαζψλ ζα θαιεί αξκφδηνπο Λεηηνπξγνχο λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξίεο 

ηεο.  

 

(γ) Όπγανα Ελέγσος και Πιζηοποίηζηρ 

Η Αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ έρεη ηελ επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ 

πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ.  

 

Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ πιεξσκή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ ζα είλαη ν 

Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) ν νπνίνο δχλαηαη λα δηελεξγεί 

εζσηεξηθφ έιεγρν γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ, ελψ εηήζην έιεγρν δηελεξγεί 

θαη ν Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

Η Αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Δπίηξνπν ηνπ 

Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ γξαπηέο εθζέζεηο γηα ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηνπ 

Μέηξνπ θαη γηα ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ. 

 

Δπίζεο εηνηκάδεη εηήζηα έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ, ε νπνία αθνχ εγθξηζεί 

απφ ην  Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο, απνζηέιιεηαη ζην Γεληθφ 

Διεγθηή θαη Γεληθφ Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο, ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ 

Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ Δπίηξνπν ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ 

Πιεξσκψλ.  
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9. Γεληθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 
i. Σα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ είλαη, 

 Η δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην Μέηξν. 

Η πξφζθιεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο 

θαη Σνπξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ 

Πιεξσκψλ θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη δηα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 Η εμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέηξνπ. 

 Η έληαμε κε επηθχξσζε ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζην Μέηξν 

ζχκθσλα θαη κε ην δηαζέζηκν θνλδχιη. 

 Ο έιεγρνο πινπνίεζεο ησλ Δπελδχζεσλ θαη ε ππνβνιή ησλ ππνζέζεσλ γηα 

πιεξσκή ησλ ρνξεγηψλ ζηνλ ΚΟΑΠ. 

 

ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ θνλδπιίνπ ζπκκεηέρνπλ πξνηάζεηο πνπ εγθξίλνληαη 

ρσξίο βαζκνινγία απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο θαη αθνινπζνχλ νη πξνηάζεηο 

πνπ βαζκνινγήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο θαη εμαζθάιηζαλ ηελ 

ςειφηεξε βαζκνινγία (100 βαζκνί κε ειάρηζην ην 55).   

 

ii. Πξνηάζεηο κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ησλ 55 βαζκψλ δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ 

επηρνξήγεζεο. 

iii. Σα παξερφκελα κε ην Μέηξν απηφ θίλεηξα έρνπλ ηε κνξθή ρξεκαηνδνηηθψλ 

εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Η 

ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ νινθιεξσζεί επηηπρψο ην έξγν, αθνξά κε 

επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ.  

 

10. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
i. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Μέηξν έρνπλ απηνί πνπ νξίδνληαη ζηελ Παξάγξαθν 

3 (Γηθαηνχρνη) ηνπ παξφληνο Οδεγνχ θαη πξνηίζεληαη λα επελδχζνπλ ζε 

θαηλνχξγηα κεραλήκαηα / εμνπιηζκφ, ηερλνγλσζία θαη φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη 

ζε θηήξηα θαη ππνζηαηηθά. 

ii. Σν ειάρηζην χςνο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο (επηιέμηκεο δαπάλεο) αλά 

θχθιν εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ νξίδεηαη ζηηο €20.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Α θαη 

ζηηο €10.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Β θαη Γ. 
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iii. Θα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ή 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο δαλεηζκνχ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο. 

iv. Πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε 

επέλδπζε (επηιέμηκεο δαπάλεο) ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ €100.000 θαη 

πξνηάζεηο απφ λέεο επηρεηξήζεηο κε πξνηεηλφκελε επέλδπζε κεγαιχηεξε ησλ 

€50.000 ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε πιήξε ηερλννηθνλνκηθή κειέηε.  

v. Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

/ πηζηνπνηεηηθά / έγγξαθα θιπ, πνπ θαζνξίδνληαη ζην έληππν αίηεζεο.  

vi. Γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Γ δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ζα επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε 

ελίζρπζεο ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο (Η εξκελεία ηνπ φξνπ 

«Πξνβιεκαηηθή Δπηρείξεζε» θαίλεηαη ζηε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Δθφξνπ 

Διέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα ΙΙ). 

vii. Πξνηάζεηο απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη δελ ηεθκεξηψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο δελ 

ζα γίλνληαη απνδεθηέο.  

 

11. Άιιεο Τπνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ 
 Όπνπ απηφ εθαξκφδεηαη ζα ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο εζληθέο θαη αηνκηθέο 

πνζνζηψζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ θαιχπηεη ην Μέηξν. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πινπνηεζείζαο επέλδπζεο ππεξβαίλεη 

ηηο €50.000 νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη φπσο ηνπνζεηήζνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, κεηαιιηθή επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ  150 εθ Υ 100 εθ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙV. εκεηψλεηαη 

φηη, εάλ νη δηθαηνχρνη δελ δηαζέηνπλ θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη ε ζρεηηθή ζήκαλζε (απηνθφιιεην) πάλσ ζηα κεραλήκαηα. 

 

12. Ύςνο Υνξεγίαο 
Σν χςνο ηεο ρνξεγίαο αλέξρεηαη ζην 40% (γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ) 

πάλσ ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο επέλδπζεο κε αλψηαην πνζφ ρνξεγίαο ηηο 

€400.000 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο «Γηθαηνχρνη Α» θαη ηηο €170.000 

γηα ηνπο «Γηθαηνχρνπο  Β θαη Γ», θαζ‘ φιε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ (2008 

– 2013). εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο «Γηθαηνχρνπο Γ» ε ρνξεγία ζεσξείηαη σο ελίζρπζε 

ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis). 
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Γηα ηνπο λένπο γεσξγνχο2, ηεο θαηεγνξίαο «Γηθαηνχρνη Β» ην αλψηαην χςνο 

ρνξεγίαο κπνξεί λα θζάζεη ηηο €250.000. 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 3εο  πξνθήξπμεο ηνπ Μέηξνπ 

ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ €5εθ. Ννείηαη φηη πνζά πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ πξνθεξχμεσλ ζα δηαηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

3εο πξνθήξπμεο ηνπ Μέηξνπ.  

                                                  

ηηο πεξηπηψζεηο νκίισλ εηαηξεηψλ - ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδφκελεο (επηρεηξήζεηο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

κε εκεξνκελία 06/05/2003 θαη αξηζκφ 2003/361/ΔΚ) - ε ρνξεγία ζα ζπκςεθίδεηαη 

έηζη ψζηε απηή πνπ ζα δηθαηνχληαη φιεο νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ λα κελ μεπεξλά ηα πην 

πάλσ αλψηαηα πνζά.   

 
Η ελίζρπζε ζα ρνξεγείηαη ζηνλ αηηεηή  ζε κία ή δχν δφζεηο. ηελ πεξίπησζε 

ελίζρπζεο ζε δχν δφζεηο, ε πξψηε δφζε ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο 

εγθεθξηκέλεο ρνξεγίαο θαη ζα παξαρσξείηαη φηαλ πινπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο 

αμίαο ηεο επηιέμηκεο επέλδπζεο. Η δεχηεξε δφζε ζα ρνξεγείηαη φηαλ νινθιεξσζεί ε 

πινπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο γηα ρνξεγία επέλδπζεο.  

 
Όζνλ αθνξά ηνπο Γηθαηνχρνπο Γ ζεκεηψλεηαη φηη πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 

ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο  νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ 

ζρεηηθφ έληππν ην νπνίν ζα εμαζθαιίδνπλ  απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο 

θαη Σνπξηζκνχ, .  

 
 
 
 
 
 
 

2 Νένη γεσξγνί ζεσξνύληαη κόλν θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία   
α. έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο γε (ηδηνθηήηεο / ελνηθηαζηέο / δηαρεηξηζηέο) πνπ  
εθκεηαιιεύνληαη γηα γεσξγηθνύο ζθνπνύο,  
β. θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα είλαη θάησ ησλ 40 εηώλ   
γ.  ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν πξηλ ηελ  εκεξνκελία ππνβνιήο  ηεο αίηεζεο ηνπο 
δελ ζπκκεηείραλ κε πνζνζηό κεγαιύηεξν από 10% ζε επηρείξεζε κε 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαιύπηεη ην Μέηξν 1.6 . Επίζεο ν αηηεηήο πξέπεη λα 
ζπκκεηέρεη ζην Σρέδην Εθηαξηθώλ Επηδνηήζεσλ  θαη ε έθηαζε πνπ θαιιηεξγεί 
ζα επηβεβαηώλεηαη κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 
Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο θαη Ειέγρνπ (ΟΣΔΕ).   
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13. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρνξεγίαο 

είλαη:  

 

(α) Κηήξηα θαη επεθηάζεηο θηεξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ - Μφλν γηα ηνπο  

Γηθαηνχρνπο Β θαη Γ  

ηηο επηιέμηκεο γηα ρνξεγία δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ αθνξνχλ αλέγεξζε, 

επέθηαζε ή/θαη γεληθή αλαθαηαζθεπή θαη δηαρσξηζκφ θηεξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ  ή ε 

αγνξά ηνπο απφ ηξίηνπο (δει. κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο) κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ 

ζηελ αγνξά, νη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα έξγα δηακφξθσζεο ρψξσλ θαη νη 

εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο δαπάλεο γηα ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ππξαζθάιεηα, θιηκαηηζκφ, εμαεξηζκφ θαη ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.  

 

Ννείηαη φηη νπνηεζδήπνηε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κεηαηξνπέο θαη επεθηάζεηο γίλνληαη 

απνδεθηέο γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο φηαλ εμαζθαιίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ε ζρεηηθή 

άδεηα νηθνδνκήο ή άιιεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, εθ΄ φζνλ απηέο απαηηνχληαη.  

 

πλήζεηο νηθνδνκηθέο θαη άιιεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο ησλ  θηεξίσλ 

θαη ππνζηαηηθψλ θαη άιιεο εμσηεξηθέο εξγαζίεο φπσο δξφκνη, πιαθφζηξσηα, 

πεξηθξάμεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ  απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο αγνξάο έηνηκσλ ππνζηαηηθψλ ή αλέγεξζεο λέσλ θηεξίσλ θαη 

επεθηάζεηο ππνζηαηηθψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ θηεξίσλ 

(εμαηξνπκέλεο ηεο αμίαο ηεο γεο) βάζεη ηεθκεξησκέλσλ παξαζηαηηθψλ φπσο 

ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, βεβαηψζεηο απφ ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ θηι. ηηο 

πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην θφζηνο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο.  

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Μέηξνπ ην επηιέμηκν θφζηνο ζα ππνινγίδεηαη πάλσ ζηνλ  

θαιπκκέλν ρψξν ησλ θηεξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ πνπ ζα επηρνξεγνχληαη θαη ην 

αλψηαην χςνο ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο πεξηνξίδεηαη ζηα €800 αλά ηεηξ. κέηξν.  
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(β) Καηλνχξηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Μέηξνπ ν πην πάλσ νξηζκφο ζεκαίλεη ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ (πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαιείσλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

ινγηζκηθνχ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο / δηαλνκήο3, 

απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ, ζην ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, 

ζπζθεπαζία θαη έιεγρν πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ σο επίζεο θαη ζην ζχζηεκα 

δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ςπγεία 

θαη ςπθηηθνί ζάιακνη γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 

ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο ηδηνθαηαζθεπψλ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο 

κφλν ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο.  

 

Ο νξηζκφο «θαηλνχξηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο» δελ πεξηιακβάλεη: 

 Μεηαρεηξηζκέλα ή επηζθεπαζκέλα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ ή / θαη 

αληαιιαθηηθά γηα επηδηφξζσζε πθηζηάκελσλ κεραλεκάησλ. 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκφ γξαθείνπ εμαηξνπκέλσλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

θαη Λνγηζκηθνχ. 

 Φπγεία, βηηξίλεο θαη άιια πνπ αθνξνχλ ηε ιηαληθή πψιεζε. 

 Αλαιψζηκα εξγαιεία θαη εμαξηήκαηα. 

 Απηνηειέο κεράλεκα ή εξγαιείν ή άιιν εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ε αμία είλαη 

ρακειφηεξε ησλ  

€300.  

 Μεγάια πεξνλνθφξα νρήκαηα (fork-lifts) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο ηνπ 

εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ  

 Αλπςσηηθά Μεραλήκαηα  

 

(γ) Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο 

εκαίλεη θάζε επέλδπζε γηα κεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ ηεο απφθηεζεο 

δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, άδεηαο εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο ή ηερληθψλ 

γλψζεσλ πνπ δελ είλαη θαηνρπξσκέλεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο.  

 

Γηα ηηο πην πάλσ επελδχζεηο, απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ εγγξάθσλ ζπκθσλίαο 

θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αγνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο.  

________ 
3 Τν επηιέμηκν θόζηνο γηα ηελ αγνξά απηνθηλήησλ κεηαθνξάο ή θαη δηαλνκήο πξώησλ 
πιώλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ πεξηνξίδεηαη ζηηο €100.000 αλά αηηεηή γηα όιε ηελ 
πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ ( 2008 -2013)   
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Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο:  
 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπαλψλ. 

 Δπελδχζεηο ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ. 

 Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία πξντφλησλ απνκίκεζεο 

(γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ή κεηαιιαγκέλα) .  

 Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξφηαζεο  (αίηεζεο). 

Γηεπθξηλίζεηο: 

 Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεηαη 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο/αίηεζεο ζην Τπνπξγείν. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, γίλεηαη κε 

απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο θαη δε δεζκεχεη ηελ ηειηθή 

απφθαζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζεο.   

 Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ε επηρείξεζε ζηα πιαίζηα 

ηνπ Μέηξνπ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα.  

 Γηα φιεο ηηο δαπάλεο απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα 

ηηκνιφγηα πψιεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο καθξνπξφζεζκεο  πεξηφδνπ 

απνπιεξσκήο ησλ επελδχζεσλ, αληί απφδεημεο εμφθιεζεο κπνξεί λα γίλεηαη 

απνδεθηή ε δηαζθαιηζκέλε ηξαπεδηθή εγγχεζε απνπιεξσκήο. 

 Σν θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πάλσ ζην νπνίν ζα 

ππνινγίδεηαη ε ρνξεγία, ζεκαίλεη ηελ ηηκή CIF φηαλ απηά εηζάγνληαη απφ άιιε 

ρψξα απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ηελ ηηκή αγνξάο (ηηκνινγίνπ) φηαλ απηά 

αγνξάδνληαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.  

 Σηκνιφγηα πνπ ζα εθδίδνληαη απφ θππξηαθέο επηρεηξήζεηο – πξνκεζεπηέο 

κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Φ.Π.Α. δελ ζα 

γίλνληαη απνδεθηά. 

 Σηκνιφγηα κε αμία πάλσ απφ €500 (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ζα 

γίλνληαη απνδεθηά κφλν εάλ ε εμφθιεζε ηνπο (απφδεημε πιεξσκήο) γίλεηαη κε 

επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή κε πηζησηηθή θάξηα ή 

κέζσ ηξαπέδεο. ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ ηηκνινγίνπ πιεξψλεηαη ηνηο 

κεηξεηνίο απηφ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο.  
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 Όια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε κνλάδα πνπ ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε, ζα ζεσξνχληαη 

απνζβεζηέα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζα πξέπεη λα αγνξάδνληαη απφ 

ηξίηνπο (δει. κε ζπγγεληθέο εηαηξείεο) κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

αγνξά.  

 

 Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη γηα κεραλήκαηα / εμνπιηζκφ θαη 

απηνθίλεηα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηερληθή πεξηγξαθή (θπιιάδηα θαη 

άιιν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζηα νπνία λα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεραλεκάησλ φπνπ είλαη δπλαηφ). Δπελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ζα 

ππνβάιινληαη πξνζθνξέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο. 

Γηα κεραλήκαηα αμίαο πάλσ απφ €30.000 λα ππνβάιινληαη δχν ζπγθξίζηκεο 

πξνζθνξέο απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο. 

 

 ε πεξίπησζε  πνπ είλαη αδχλαην λα πξνζθνκηζηεί δεχηεξε πξνζθνξά απηφ 

ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζεί γξαπηψο. Η Τπεξεζία Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ζα 

απνθαζίδεη θαηά πφζν ε αηηηνινγία είλαη επαξθήο ή φρη. 

 

 Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ 

επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 

   

14. Τπνβνιή Πξνηάζεσλ / Αηηήζεσλ 
 

Σα Έληππα Τπνβνιήο ησλ Πξνηάζεσλ ππνβάιινληαη κφλν ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε: Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχ, 1421 Λεπθσζία, κε ηελ έλδεημε   «Μέηξν 1.6, Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2007-2013».  

 

 Σν Έληππν Τπνβνιήο ηεο Πξφηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλν θαη λα επηζπλάπηνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

πνπ δεηνχληαη ζ’ απηφ. 

 

 Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ αληίγξαθν ηνπ Δληχπνπ 

Τπνβνιήο ηεο Πξφηαζεο ηνπο. 
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 Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο πνπ ηαρπδξνκείηαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηε δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 

ζεσξείηαη εθπξφζεζκν θαη δε ζα εμεηάδεηαη. 

 

 Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιεη κηα πξφηαζε αλά πξνθήξπμε ηνπ 

Μέηξνπ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη. 

 

 Δπίζεο εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο θάζε 

επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη κε ηνλ ίδην ηξφπν (ζπζηεκέλε 

επηζηνιή) «πκπιεξσκαηηθή Πξφηαζε», ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε 

ζπκπιήξσζε ή ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

ππνβιεζείζαο Πξφηαζεο κε ηπρφλ πξφζζεηα κεραλήκαηα ή εμνπιηζκφ πνπ 

θαιχπηεη ην Μέηξν. Σν Έληππν ηεο πκπιεξσκαηηθήο Πξφηαζεο 

εμαζθαιίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν.  

 

 Σνλίδεηαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο ή ε ππνβνιή θαη 

αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ ή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

 

15.  Τινπνίεζε ησλ Δπελδχζεσλ / Έξγσλ 
 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνρσξνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε ζηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ Πξνηάζεσλ ηνπο (θαη ζχκθσλα πάληα κε ην 

επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ δειψλνπλ) θαη λα ηηο νινθιεξψλνπλ ζε δηάζηεκα 

δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο.  

 

Δπελδχζεηο πνπ δε ζα νινθιεξψλνληαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο.  Η δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ 

είλαη δπλαηφλ λα παξαηείλεηαη κέρξη θαη έμη κήλεο θαη εθ΄ φζνλ απηφ δεηεζεί 

γξαπηψο εθζέηνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο αηηνχκελεο παξάηαζεο.  
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Μέηξνπ ε εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ζεσξείηαη: 

α) Γηα ηα κεραλήκαηα – εμνπιηζκφ ή πιηθά πνπ αθνξνχλ θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηα νπνία εηζάγνληαη απφ ηελ αηηήηξηα επηρείξεζε απφ ην 

εμσηεξηθφ ε εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπο. 

β) Γηα ηα κεραλήκαηα – εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχεηαη ε επηρείξεζε απφ ηελ 

εγρψξηα αγνξά, ε εκεξνκελία ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή 

γ) Γηα ηα θηήξηα, επεθηάζεηο θηεξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ (εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην (α) πην πάλσ) νη εκεξνκελίεο ησλ 

ηηκνινγίσλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη δαπάλεο πνπ γίλνληαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο (πξνθαηαβνιέο, πιεξσκέο έλαληη παξαγγειηψλ θ.ι.π) δελ είλαη 

επηιέμηκεο γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο.   

  

Ννείηαη φηη ε πηζηνπνίεζε πινπνίεζεο φισλ ησλ επελδχζεσλ ζα γίλεηαη θαη κε 

θπζηθφ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγνχλ νη Λεηηνπξγνί ηεο Τπεξεζίαο ζηα ππνζηαηηθά ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

16.  Γηαδηθαζίεο εμέηαζεο, αμηνιφγεζεο θαη έληαμε ησλ πξνηάζεσλ 
 

α) Έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

 

Η Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη ζηνλ έιεγρν 

ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 10 ηνπ 

παξφληνο Οδεγνχ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη  

πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο, ε αίηεζε  απνξξίπηεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη αηηεηέο. 

 

Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχςνπλ ειιείςεηο εγγξάθσλ, 

ελεκεξψλεηαη ην ζπληνκφηεξν ν ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη εληφο 

ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο επηζηνιήο ή εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

ηειεπηαία εκεξνκελία ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα πξνζθνκίζεη ηα 

ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ή ζε 

πεξίπησζε πνπ θαη ηα λέα ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη κε 
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απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν ελδηαθεξφκελνο. Οη ππφινηπεο 

πξνηάζεηο πξνρσξνχλ πξνο αμηνιφγεζε. 

 

β) Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ 

 

(i) Οη πξνηάζεηο πνπ δελ απνξξίθζεθαλ θαη αθνξνχλ πξνηεηλφκελεο επελδχζεηο 

κέρξη θαη €100.000 ζα αμηνινγνχληαη απφ αξκφδηνπο Λεηηνπξγνχο ηεο 

Τπεξεζίαο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν Γ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ θαη ζα εγθξίλνληαη γηα ρνξεγία απφ ην Γηεπζπληή ηεο 

Τπεξεζίαο εάλ δηαπηζηψλεηαη φηη πιεξνχλ φιεο ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο,  

ζπλνδεχνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά θαη φηη 

πιεξνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί.  

 

(ii) Οη άιιεο πξνηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαηεγνξία (i) ζα εμεηάδνληαη θαη ζα βαζκνινγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Βαζκνιφγεζεο, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Παξαγξάθνπο Α 

θαη Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ.    

 

(iii) Οη πξνηάζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ 

ππνςεθίσλ γηα έληαμε ηνπο ζην Μέηξν, ζα είλαη απηέο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 55% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θαη ζα θαηαρσξνχληαη κε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε θξηηήξην ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο.  

 

γ) Πξνηάζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Μέηξν 

 

Οη πξνηάζεηο πνπ ηειηθά ζα εληαρζνχλ ζην Μέηξν ζα είλαη απηέο πνπ ζα εγθξίλνληαη 

απφ ην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα αθνινπζνχλ απηέο πνπ βαζκνινγνχληαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο κε θξηηήξην ηε βαζκνινγία πνπ εμαζθάιηζαλ.  

 

εκεηψλεηαη φηη νη ηειηθνί θαηάινγνη ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Μέηξν ζα 

επηθπξψλνληαη απφ ηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο 

θαη Σνπξηζκνχ. 
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17. Παξαθνινχζεζε Πνξείαο Τινπνίεζεο ησλ Έξγσλ 
 

Η παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη κέζσ αλαιπηηθψλ 

εθζέζεσλ πξνφδνπ (ελδηάκεζεο & ηειηθήο πηζηνπνίεζεο - νινθιήξσζεο). Σν 

ζρεηηθφ έληππν – ππφδεηγκα ζα απνζηείιεη ε Αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ζε 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ. 

 

Ο έιεγρνο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πηζηνπνηήζεσλ, πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία, ε δε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη θάζε απαηηνχκελε λφκηκε 

άδεηα ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ αθνξά ηελ επέλδπζε. 

 

Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ζε δπν θάζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

 

Υξφλνο Τπνβνιήο Αλαιπηηθψλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Ωο ε Παξάγξαθνο 15 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΔΩΝ ΦΑΔΗ 
ΔΡΓΟΤ 

ΔΚΘΔΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
50% ηνπ έξγνπ θαη ην αξγφηεξν ζε έμη 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
επηζηνιήο έγθξηζεο 

Α’ ΦΑΗ Δλδηάκεζε  Έθζεζε 
Πξνφδνπ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ , 
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ην αξγφηεξν ζε έλα 
ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
επηζηνιήο έγθξηζεο 

Β’ ΦΑΗ Σειηθή Έθζεζε 
Οινθιήξσζεο  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίνδν έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο 

ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

επελδπηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη λα ππνβάιεη ηελ Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ. ηε 

ζπλέρεηα θαη  ην αξγφηεξν ζε έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο 

(εθηφο θαη αλ δνζεί παξάηαζε), ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε 

ησλ επελδχζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ γηα ρνξεγία θαη λα ππνβάιεη ηελ Σειηθή Έθζεζε 

Οινθιήξσζεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί ε Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ ν αηηεηήο πξέπεη 

λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ην Τπνπξγείν γηα ηνπο ιφγνπο κε πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο ζε πνζνζηφ 50%. Η Τπεξεζία ζα απνθαζίζεη θαηά πφζν ε θαζπζηέξεζε 

είλαη αηηηνινγεκέλε έηζη ψζηε λα δνζεί ή φρη έγθξηζε γηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο 

ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 15 ηνπ παξφληνο εληχπνπ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί ε Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ  θαη δελ έρεη 

δεηεζεί παξάηαζε, ε Τπεξεζία εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη εάλ 

δηαπηζηψζεη φηη  δελ πξαγκαηνπνηήζεθε  ηθαλνπνηεηηθή πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, ε έγθξηζε ζα αθπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο,  ην έξγν ζα απεληάζζεηαη απφ ην Μέηξν θαη ζα 

απνδεζκεχνληαη νη ζρεηηθνί πφξνη.  

 

18. Σξφπνο θαηαβνιήο ηεο Υνξεγίαο 
 

Η θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρνξεγίαο ζα γίλεηαη ζε δπν (2) θάζεηο αλάινγα κε ηελ 

πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ (α) πηζηνπνηεζεί ην θπζηθφ αληηθείκελν 

ηνπ έξγνπ θαη β) εγθξηζνχλ νη δαπάλεο (νηθνλνκηθή πηζηνπνίεζε), κε βάζε ηηο 

αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο αλαιπηηθέο εθζέζεηο. Σν πνζνζηφ ρνξεγίαο αλά θάζε 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα. 

 

Καηαβνιή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

 

ΦΑΔΗ 

Τινπνίεζεο 

Έξγνπ  

 
Πηζηνπνηεζέλ Έξγν 

Πνζνζηφ Καηαβνιήο 
Γεκφζηαο Υνξεγίαο 

Α’ ΦΑΗ Πηζηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% 
ηνπ έξγνπ 

40% επί ηνπ 

πηζηνπνηεζέληνο 

επηιέμηκνπ θφζηνπο.  

Β’ ΦΑΗ Πηζηνπνίεζε νινθιήξσζεο ηνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ,  ησλ ζηφρσλ ηνπ 
έξγνπ θαη ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο 
 

40% επί ηνπ ππφινηπνπ 

πηζηνπνηεζέληνο 

επηιέμηκνπ θφζηνπο  
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⇨ Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

εμνθιεκέλα παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, θ.α.).  

⇨ Η απνπιεξσκή ηεο ρνξεγίαο ηνπ έξγνπ (θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο Β΄ Φάζεο) 

γίλεηαη θαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ είλαη :  

 Γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ε εθθίλεζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

πνπ πηζηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηξηψλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο.   

 Γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ε ζπκβνιή ησλ λέσλ επελδχζεσλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ πηζηνπνηείηαη κε θπζηθφ 

έιεγρν.  

⇨ Ννείηαη φηη, εάλ κηα επηρείξεζε νινθιεξψζεη απφ ηελ πξψηε θάζε ην έξγν, 

κπνξεί αληίζηνηρα λα ππνβάιεη απεπζείαο ηελ Σειηθή Έθζεζε νινθιήξσζεο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ζα δεηήζεη απεπζείαο ηελ θαηαβνιή ηνπ 100% ηεο 

ρνξεγίαο. 

 ⇨ ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη ηειηθά κηθξφηεξε 

ηεο εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα ππνινγηζζεί επί ηνπ 

πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο ηνπ έξγνπ (ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ην ειάρηζην χςνο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Παξάγξαθν 10 ii ). ε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ είλαη 

ηειηθά ςειφηεξε ηεο εγθξηζείζαο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ππνινγίδεηαη επί 

ηεο εγθξηζείζαο δαπάλεο. 

⇨ Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 50% ή θαη πεξηζζφηεξν ηεο εγθξηζείζαο ρνξεγίαο ζα 

πξέπεη ην επηιέμηκν θφζηνο ηεο επέλδπζεο λα είλαη ίζν ή θαη κεγαιχηεξν 

ησλ € 20.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Α θαη € 10.000 γηα ηνπο Γηθαηνχρνπο Β 

θαη Γ φπσο απηφ θαίλεηαη ζηελ Παξάγξαθν 10 (ii).  

⇨ ε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ Παξάγξαθν 15 ζε βαζκφ πνπ ε επηρείξεζε λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

λφκηκα θαη λα παξάμεη / δηαζέζεη ην πξντφλ ηεο, ηφηε απηή ράλεη ην ζρεηηθφ 

δηθαίσκα θαη αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο απέληαμεο ηεο απφ ην Μέηξν θαη 

επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηπρφλ θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλν κε 

ηφθν, πνπ ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε επηηνθίνπ πνπ ζα ηζρχεη 

ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθή / Κνηλνηηθή λνκνζεζία, απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαρψξεζεο ηνπ .  
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19.  Κπξψζεηο 

Δάλ δηαπηζησζεί ε ππνβνιή ςεπδνχο δήισζεο ή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πξηλ ή 

θαη κεηά ηελ παξαρψξεζε ρνξεγίαο, ε αίηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο 

απνξξίπηεηαη θαη απαηηείηαη ε επηζηξνθή ηπρφλ θαηαβιεζείζαο ρνξεγίαο 

πξνζαπμεκέλε κε ηφθν, πνπ ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε επηηνθίνπ πνπ ζα 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθή / Κνηλνηηθή λνκνζεζία, απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαρψξεζεο ηεο. Δπίζεο δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη πξφζζεηα κέηξα ελαληίνλ ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο ν απνθιεηζκφο ηεο απφ φια ηα ρέδηα Δληζρχζεσλ ή / θαη ε ιήςε 

λνκηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηεο.  

Δάλ δηαπηζησζεί εγθαηάιεηςε ηνπ έξγνπ θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ, εθφζνλ έρεη 

εθπλεχζεη ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ επηζηνιή έγθξηζεο, ή 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο πεληαεηίαο πνπ άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο ρνξεγίαο, ε επηρείξεζε πσιήζεη ή 

κεηαβηβάζεη ή κεηαθηλήζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή εθκηζζψζεη θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα ή εμνπιηζκφ πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί, ή 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο πεληαεηίαο πνπ άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο ρνξεγίαο δηαπηζησζεί παχζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αξκφδηαο Τπεξεζίαο (ηέηνηα έγθξηζε ζα 

δίδεηαη ζε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο), ε απφθαζε έγθξηζεο ζεσξείηαη 

απηνδηθαίσο σο νπδέπνηε εθδνζείζα θαη ε θαηαβιεζείζα ρνξεγία θαζίζηαηαη 

ακέζσο επηζηξεπηέα ζην ζχλνιφ ηεο πξνζαπμεκέλε, απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαρψξεζήο ηεο κε ηφθν πνπ ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε επηηνθίνπ πνπ ζα 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθή / Κνηλνηηθή λνκνζεζία 

19.1  Μεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί 

Η εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξνλνεί ηελ επηβνιή 

κεηψζεσλ θαη απνθιεηζκψλ γηα πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ζηελ αηηνχκελε 

θαη κεηξνχκελε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πνζφηεηα, ηελ κε εθηέιεζε ππνρξεψζεσλ 

απφ ηνλ αηηεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Μέηξν θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο δφινπ εθ κέξνπο ηνπ αηηεηή.  Οη θπξψζεηο κπνξεί λα είλαη θαζαξά 
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νηθνλνκηθέο θαη λα αθνξνχλ κείσζε ή κεδεληζκφ ηεο ρνξεγίαο πνπ δηθαηνχηαη ν 

αηηεηήο. ε ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο φπσο π.ρ. δφινο, ε Αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη θαη ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ αηηεηψλ. Οη θπξψζεηο απηέο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά πην θάησ. 

19.2  Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ 

Η επηβνιή πνηλήο ζρεηίδεηαη θαζαξά θαη κφλν κε ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο είλαη επζχλε ηνπ αηηεηή. ε πεξίπησζε 

επηβνιήο πνηλψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν αηηεηήο. 

19.2.1 Πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλψλ φηαλ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 
αηηνχκελνπ θαη ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ ρνξεγίαο 

Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πιεξσκήο εμεηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη ηα πνζά ηα νπνία 

είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε. Καζνξίδνληαη ηα εμήο: 

α) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην δηθαηνχρν κε βάζε κφλν ηελ αίηεζε 

πιεξσκήο.  

β) ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην δηθαηνχρν αθνχ εμεηαζηεί ε επηιεμηκφηεηα 

ηεο αίηεζεο πιεξσκήο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ (α) ππεξβαίλεη ην 

πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ  (β) θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 3%, 

εθαξκφδεηαη κείσζε ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ (β). Σν πνζφ ηεο 

κείσζεο ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ. Χζηφζν, δελ 

εθαξκφδεηαη κείσζε αλ ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη δελ επζχλεηαη γηα ηελ 

πξνζζήθε ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο «αίηεζε πιεξσκήο» 

λνείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ ηηκνινγίσλ απφ πιεπξάο ηνπ αηηεηή, κέζσ ησλ 

αλαιπηηθψλ εθζέζεσλ πξνφδνπ, κε ηα νπνία δηεθδηθεί ηελ πιεξσκή ηνπ 

πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηά. 

Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε εθ πξνζέζεσο, ε ππφ 

εμέηαζε ελέξγεηα απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηα πνζά πνπ ηπρφλ 

έρνπλ θαηαβιεζεί αλαθηψληαη. Δπηπιένλ, ν δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνρή 

ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ηδίνπ κέηξνπ γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο δηαπίζησζεο 
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θαη ην επφκελν . Οη πξναλαθεξζείζεο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο δελ ζίγνπλ ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο εζληθνχο θαλφλεο.  

19.2.2 Πεξηπηψζεηο κε επηβνιήο πνηλψλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ 
πεξηζηάζεσλ 

ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία, ε Αξκφδηα 

Αξρή δελ επηβάιιεη πνηλέο κείσζεο ή απνθιεηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηηεηή απφ ηηο 

ρνξεγίεο. Γηα λα ζεσξεζεί σο αλσηέξα βία θάπνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη απηή λα 

νθείιεηαη ζε γεγνλφηα μαθληθά, απξφβιεπηα θαη ηα νπνία ν αηηεηήο δελ κπνξνχζε λα 

πξνβιέςεη ή λα απνθχγεη. Με ηελ επηθχιαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηάζεσλ πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξκφδηεο αξρέο 

κπνξνχλ λα απνδερζνχλ ηδίσο ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο: 

(α) Θαλάηνπ ηνπ θαηφρνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

(β) Αληθαλφηεηαο ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ θαηφρνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο λα 

αζθήζεη ην επάγγεικά ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

(γ) νβαξήο θπζηθήο θαηαζηξνθήο πνπ πξνθάιεζε ζεκαληηθή δεκηά ζηε γεσξγηθή 

έθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ. 

Η γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πξέπεη 

λα ππνβάιινληαη γξαπηψο ζηελ Αξκφδηα Αξρή κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

ππνβάιιεηαη ε αίηεζε εληφο 30  εκεξψλ απφ ην ζπκβάλ.  

19.2.3 Δπηζηξνθή ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε ιαλζαζκέλα ζηνλ 
αηηεηή ή γηα αζέηεζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο 

ε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζεί φηη θαηαβιήζεθε ζε αηηεηή ρνξεγία πνπ δελ 

εδηθαηνχην, ηφηε ν αηηεηήο είλαη ππφρξενο λα επηζηξέςεη ην ζρεηηθφ πνζφ. ε 

πεξίπησζε φπνπ ην επηπξφζζεην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλεο 

ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ αηηεηή, ην επηπιένλ πνζφ 

επηζηξέθεηαη επηβαξπλφκελν κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ πνπ πξνλνείηαη απφ ηελ 

Κππξηαθή Ννκνζεζία. Γελ επηβάιιεηαη ηφθνο ζε πεξίπησζε πνπ ε επηπιένλ 

πιεξσκή νθείιεηαη ζε ιάζνο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ηπρφλ λένο δηαρεηξηζηήο αζεηήζεη ηε ζπκβαηηθή ηνπ 

ππνρξέσζε ζα πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα επηζηξέςεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο 
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ρνξεγίαο πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε επηβαξπλφκελν κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ πνπ 

πξνλνείηαη απφ ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. 

 

20.  πκθσλία Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο 
 

Πξνο ην ζθνπφ θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο, ζα ππνγξάθεηαη ζρεηηθή πκθσλία 

Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ή ησλ εηαηξεηψλ ηνπο πνπ ζα 

εληαρζνχλ ζην Μέηξν θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, κε 

ηελ νπνία έθαζην κέξνο ζα αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο. 

Σηο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζα εγγπνχληαη άιια δχν θπζηθά 

πξφζσπα. 

 

21.  Παξαηππίεο 

Όιεο νη πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ πνπ ζα εληνπίδνληαη, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά 

ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη πξνο ηελ 

Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο ηνπ ΚΟΑΠ. 

22.  Δλζηάζεηο 

Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο - αηηήζεηο απνξξίπηνληαη γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν έρνπλ ην δηθαίσκα φπσο κέζα ζε 30 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο 

ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ ππνβάινπλ γξαπηή έλζηαζε πνπ απνζηέιιεηαη 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν θαη δεηνχλ επαλεμέηαζε ηεο 

αίηεζεο ηνπο παξαζέηνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ 

φηη ε αίηεζε ηνπο δελ έπξεπε λα απνξξηθζεί ή  δελ βαζκνινγήζεθε ζσζηά. 

Οη ελζηάζεηο απηέο ζα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή ιεηηνπξγψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ πνπ ζα νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή. ηελ 

Δπηηξνπή Δμέηαζεο ησλ Δλζηάζεσλ δελ ζα ζπκκεηέρεη θαλέλαο ιεηηνπξγφο πνπ είλαη 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο Βαζκνιφγεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Μέηξν. 

Δλζηάζεηο πνπ αθνξνχλ πιεξσκέο ρνξεγηψλ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κεηά απφ 

ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ απφ ηνλ ΚΟΑΠ θαη ζα πξνσζνχληαη θαη απηέο ζηελ 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα εμέηαζε . Οη ελδηαθεξφκελνη δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ 

έλζηαζε κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ κέρξη θαη ηξηάληα κέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ελεκεξσηηθήο επηζηνιήο ηνπ ΚΟΑΠ ζε ζρέζε κε ηελ πιεξσκή ηεο 
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ρνξεγίαο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ηπρφλ ελζηάζεηο πνπ ζα 

παξαιακβάλνληαη, ζα ζθξαγίδνληαη ζαλ εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα εμεηάδνληαη. 

Δλζηάζεηο πνπ ηπρφλ λα ππνβιεζνχλ εθ παξαδξνκήο ζηα Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ, ζα 

δηαβηβάδνληαη θαη απηέο ζην Τπνπξγείν γηα εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ.  

 

 

23.  Δξκελείεο – Θεζκνί – Σξνπνπνηήζεηο  
 

Ο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζίαο, εξκελεχεη, ζπκπιεξψλεη θαη ηξνπνπνηεί φπνπ παξνπζηάδεηαη 

πξφβιεκα, ηνπο φξνπο θαη πξφλνηεο ηνπ Μέηξνπ θαη εηζάγεη ζεζκνχο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ, αθνχ εμαζθαιίζεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ 

Δπηηξφπνπ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 
 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
           Ιαλνπάξηνο 2011 
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ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ 

ΜΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 06.05.2003 ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ 2003/361/ΔΚ 

 

ΤΙΤΛΟΣ I  

ΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΩΝ, ΜΗΚΡΩΝ ΚΑΗ ΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Άξζξν 1 

Δπηρείξεζε 

Δπηρείξεζε ζεσξείηαη θάζε µνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνµηθή ηεο µνξθή, πνπ 

αζθεί νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα, σο ηέηνηεο λννχληαη ηδίσο νη µνλάδεο πνπ αζθνχλ 

βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, αηνµηθά ή νηθνγελεηαθά, πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή 

ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά µηα νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Άξζξν 2 

Αξηζµφο απαζρνινχµελσλ θαη νηθνλνµηθά φξηα πξνζδηνξίδνληα ηηο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ 

1. Ζ θαηεγνξία ησλ πνιχ µηθξψλ, µηθξψλ θαη µεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 

απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνµέλνπο 

θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνµµχξηα επξψ ή 

ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνµµχξηα επξψ. 

 

2. ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, σο µηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία 

απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνµµχξηα 

επξψ. 

 

3. ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, σο πνιχ µηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε 

νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ δέθα εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 

εθαηνµµχξηα επξψ. 
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Άξζξν 3 

 

Σχπνη επηρεηξήζεσλ πνπ ιαµβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ αξηζµνχ 

απαζρνινχµελσλ θαη ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πνζψλ 

 

1. «Αλεμάξηεηε επηρείξεζε» είλαη θάζε επηρείξεζε πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζπλεξγαδφµελε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ή σο ζπλδεδεµέλε 

επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3. 

 

2. «πλεξγαδφµελεο επηρεηξήζεηο» είλαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλδεδεµέλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη µεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ππάξρεη ε αθφινπζε ζρέζε: µηα επηρείξεζε (αλάληε επηρείξεζε) θαηέρεη, ε 

ίδηα ή απφ θνηλνχ µε µία ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξαγξάθνπ 3, ην 25% ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ 

µηαο άιιεο επηρείξεζεο (θαηάληε επηρείξεζε). 

 

Χζηφζν, µηα επηρείξεζε µπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αλεμάξηεηε, µε έρνπζα δειαδή 

ζπλεξγαδφµελεο επηρεηξήζεηο, αθφµε θαη εάλ ην φξην ηνπ 25 % θαιχπηεηαη ή 

ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

επελδπηψλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ είλαη, µεµνλσµέλα ή απφ θνηλνχ, 

ζπλδεδεµέλνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 µε ηελ νηθεία επηρείξεζε: 

α) δεµφζηεο εηαηξείεο ζπµµεηνρψλ, εηαηξείεο επηρεηξεµαηηθνχ θεθαιαίνπ, θπζηθά 

πξφζσπα ή νµάδεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ζπζηεµαηηθά δξαζηεξηφηεηεο 

ζε επελδχζεηο επηρεηξεµαηηθνχ θηλδχλνπ («business angels») θαη επελδχνπλ ίδηα 

θεθάιαηα ζε µε εηζεγµέλεο ζην ρξεµαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο 

επέλδπζεο ζε µηα ίδηα επηρείξεζε δελ ππεξβαίλεη 1 250 000 επξψ· 

β) παλεπηζηήµηα ή εξεπλεηηθά θέληξα µε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ· 

γ) ζεζµηθνί επελδπηέο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ηαµείσλ πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο· 

δ) απηφλνµεο ηνπηθέο αξρέο µε εηήζην πξνυπνινγηζµφ µηθξφηεξν απφ 10 

εθαηνµµχξηα επξψ θαη ιηγφηεξν απφ 5 000 θαηνίθνπο. 
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3. «πλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο» είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ µεηαμχ ηνπο 

µηα απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

α) µηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ ησλ µεηφρσλ ή 

ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο· 

β) µηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσµα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ µειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο· 

γ) µηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσµα λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε 

επηρείξεζε βάζεη ζχµβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη µε απηήλ ή δπλάµεη ξήηξαο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο· 

δ) µηα επηρείξεζε πνπ είλαη µέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη µφλε ηεο, 

βάζεη ζπµθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη µε άιινπο µεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ 

επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ ησλ µεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ 

απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σεθµαίξεηαη φηη δελ ππάξρεη θπξίαξρε επηξξνή, εθφζνλ νη επελδπηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην δελ ππεηζέξρνληαη άµεζα ή έµµεζα 

ζηε δηαρείξηζε ηεο εμεηαδφµελεο επηρείξεζεο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησµάησλ 

πνπ θαηέρνπλ µε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο µεηφρσλ ή εηαίξσλ. 

 

πλδεδεµέλεο ζεσξνχληαη επίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ µηα απφ ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην µέζσ µηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ 

ή µε ηνπο επελδπηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ µηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο µέζσ ελφο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή νµάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη 

επίζεο ζπλδεδεµέλεο επηρεηξήζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην ζχλνιν ή ηµήµα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ίδηα αγνξά ή ζε φµνξεο αγνξέο. 

 

Χο φµνξε αγνξά ζεσξείηαη ε αγνξά ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ βξίζθεηαη 

αµέζσο αλάληε ή θαηάληε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. 

 

 

4. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην, µηα 

επηρείξεζε δελ µπνξεί λα ζεσξεζεί ΜΜΔ, εάλ ην 25 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ 
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ηεο ή ησλ δηθαησµάησλ ςήθνπ ηεο ειέγρεηαη, άµεζα ή έµµεζα, απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δεµφζηνπο νξγαληζµνχο ή δεµφζηνπο θνξείο, µεµνλσµέλα ή απφ 

θνηλνχ. 

 

5. Μηα επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη δειψζεηο ζρεηηθά µε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο 

αλεμάξηεηεο, ζπλεξγαδφµελεο ή ζπλδεδεµέλεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζρεηηθά µε ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα αξηζµεηηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2. Η δήισζε 

απηή µπνξεί λα ππνβιεζεί αθφµε θαη εάλ ε δηαζπνξά θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεη λα 

θαζνξηζηεί πνηνο ην θαηέρεη εθφζνλ ε επηρείξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη µπνξεί 

εχινγα λα ππνζέζεη φηη δελ αλήθεη, θαηά πνζνζηφ 25 % ή πεξηζζφηεξν, ζε µηα 

επηρείξεζε ή, απφ θνηλνχ, ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεµέλεο 

µεηαμχ ηνπο ή µέζσ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή νµάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Οη 

δειψζεηο απηέο πξαγµαηνπνηνχληαη µε ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ θαη 

εμαθξηβψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εζληθέο ή θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο 

ξπζµίζεηο. 

 

Άξζξν 4 

ηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ αξηζµνχ απαζρνινχµελσλ θαη ησλ 

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πνζψλ θαη πεξίνδνο αλαθνξάο 

 

1. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ αξηζµνχ 

απαζρνινχµελσλ θαη ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηειεπηαία θιεηζµέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Λαµβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εµεξνµελία θιεηζίµαηνο ησλ ινγαξηαζµψλ. Σν χςνο 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέµελεο αμίαο (ΦΠΑ) θαη 

ρσξίο άιινπο έµµεζνπο δαζµνχο. 

 

2. Όηαλ, θαηά ηελ εµεξνµελία θιεηζίµαηνο ησλ ινγαξηαζµψλ θαη ζε εηήζηα βάζε, µηα 

επηρείξεζε βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηα φξηα ηα ζρεηηθά µε ηνλ αξηζµφ 

απαζρνινχµελσλ ή ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, ε  

 

θαηάζηαζε απηή έρεη σο απνηέιεζµα ηελ απφθηεζε ή ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηεο 

µεζαίαο, µηθξήο ή πνιχ µηθξήο επηρείξεζεο µφλνλ εάλ ην θαηλφµελν επαλαιεθζεί επί 

δχν δηαδνρηθά νηθνλνµηθά έηε. 
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3. ηελ πεξίπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, νη ινγαξηαζµνί ησλ νπνίσλ δελ 

έρνπλ θιείζεη αθφµε, ηα ζηνηρεία πνπ ιαµβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 

απφ αμηφπηζηεο εθηηµήζεηο πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνµηθνχ 

έηνπο. 

 

Άξζξν 5 

Ο αξηζµφο απαζρνινχµελσλ 

 

Ο αξηζµφο απαζρνινχµελσλ αηφµσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζµφ εηήζησλ µνλάδσλ 

εξγαζίαο (ΔΜΔ), δειαδή ζηνλ αξηζµφ εξγαδνµέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ 

εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζµφ απηήο επί νιφθιεξν ην 

ππφςε έηνο. 

 

Σα άηνµα πνπ δελ εξγάζηεθαλ νιφθιεξν ην έηνο, νη εξγαδφµελνη µεξηθήο 

απαζρφιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα, θαη νη εξγαδφµελνη ζε επνρηθή βάζε 

αληηζηνηρνχλ ζε θιάζµαηα ησλ ΔΜΔ. ηνλ αξηζµφ απαζρνινχµελσλ 

πεξηιαµβάλνληαη: 

α) νη µηζζσηνί· 

β) ηα άηνµα πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηήλ 

θαη εμνµνηνχληαη µε µηζζσηνχο µε βάζε ην εζληθφ δίθαην· 

γ) νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεµαηίεο· 

δ) νη εηαίξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζπνξίδνληαη νηθνλνµηθά πιενλεθηήµαηα απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

Οη µαζεηεπφµελνη ή νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε 

ζην πιαίζην ζχµβαζεο µαζεηείαο ή επαγγειµαηηθήο θαηάξηηζεο δελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζµφ απαζρνινχµελσλ. Η δηάξθεηα ησλ αδεηψλ µεηξφηεηαο 

ή ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ ζπλππνινγίδεηαη. 
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Άξζξν 6 

 

Καζνξηζµφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

 

1. ηελ πεξίπησζε αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο, ν θαζνξηζµφο ησλ ζηνηρείσλ, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ αξηζµνχ απαζρνινχµελσλ, πξαγµαηνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά µε βάζε ηνπο ινγαξηαζµνχο απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2. ηελ πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ή ζπλδέεηαη µε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

ν θαζνξηζµφο ησλ ζηνηρείσλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ αξηζµνχ απαζρνινχµελσλ, 

γίλεηαη µε βάζε ηνπο ινγαξηαζµνχο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ή - εθφζνλ 

ππάξρνπλ - ηνπο ελνπνηεµέλνπο ινγαξηαζµνχο ηεο επηρείξεζεο, ή ηνπο 

ελνπνηεµέλνπο ινγαξηαζµνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηιαµβάλεηαη θαη ε εμεηαδφµελε 

επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. 

 

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνµέλσο ζπλεξγάδνληαη µε ηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία 

ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγία πξνο ην πνζνζηφ ζπµµεηνρήο ζην θεθάιαην ή ζηα 

δηθαηψµαηα ςήθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα δχν απηά πνζνζηά). ε πεξίπησζε 

δηαζηαπξσµέλεο ζπµµεηνρήο, ιαµβάλεηαη ππφςε ην πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ 

απηψλ. ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην πξνζηίζεηαη 

ην 100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνµέλσο ζπλδένληαη άµεζα ή 

έµµεζα µε ηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε θαη ηα νπνία δελ πεξηιαµβάλνληαη ήδε ζηνπο 

ινγαξηαζµνχο βάζεη ελνπνίεζεο. 

 

3. Γηα ηελ εθαξµνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη µε ηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζµνχο 

θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ελνπνηεµέλα εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηα νπνία πξνζηίζεηαη ην 

100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη µε ηηο ζπλεξγαδφµελεο απηέο 

επηρεηξήζεηο, εθηφο εάλ ηα ζηνηρεία ηνπο πεξηιαµβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο. 

 

Γηα ηελ εθαξµνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη 

µε ηελ εμεηαδφµελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζµνχο θαη ηα ινηπά 
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ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεµέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. ηα ζηνηρεία απηά πξνζηίζεληαη θαη' 

αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνµέλσο ζπλεξγάδνληαη µε ηηο 

ζπλδεδεµέλεο απηέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή θαηάληε 

απηψλ, εάλ δελ πεξηιαµβάλνληαη ήδε ζηνπο ελνπνηεµέλνπο ινγαξηαζµνχο ζε 

αλαινγία ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλαµε µε ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 

δεχηεξν εδάθην. 

 

4. Όηαλ ν αξηζµφο απαζρνινχµελσλ δεδνµέλεο επηρείξεζεο δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ελνπνηεµέλνπο ινγαξηαζµνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' αλαινγία ηα 

ζηνηρεία ηα ζρεηηθά µε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη µε ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, 

θαη πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά µε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη µαδί ηεο. 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ II 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 7 

ηαηηζηηθέο 

 

Η Δπηηξνπή ιαµβάλεη ηα απαξαίηεηα µέηξα πξνθεηµέλνπ λα παξνπζηάδεη ηηο 

ζηαηηζηηθέο πνπ θαηαξηίδεη ζχµθσλα µε ηηο παξαθάησ ηάμεηο επηρεηξήζεσλ: 

α) 0 έσο 1 απαζρνινχµελν άηνµν· 

β) 2 έσο 9 απαζρνινχµελα άηνµα· 

γ) 10 έσο 49 απαζρνινχµελα άηνµα· 

δ) 50 έσο 249 απαζρνινχµελα άηνµα. 

 

Άξζξν 8 

Παξαπνµπέο 

 

1. Κάζε θνηλνηηθή θαλνληζηηθή ξχζµηζε ή θάζε θνηλνηηθφ πξφγξαµµα πνπ ζα 

ηξνπνπνηείηαη ή ζα θαηαξηίδεηαη ζην µέιινλ θαη ζα αλαθέξεη ηνπο φξνπο «ΜΜΔ», 

«πνιχ µηθξή επηρείξεζε», «µηθξή επηρείξεζε» ή «µεζαία επηρείξεζε» ή 
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νπνηνλδήπνηε άιινλ παξφµνην φξν, πξέπεη λα παξαπέµπεη ζηνλ νξηζµφ πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ζχζηαζε. 

 

2. Καηά ηε δηάξθεηα µηαο µεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ηα ηξέρνληα θνηλνηηθά πξνγξάµµαηα 

πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ηνλ νξηζµφ ΜΜΔ ηεο ζχζηαζεο 96/280/ΔΚ ζα εμαθνινπζήζνπλ 

λα παξάγνπλ ηα απνηειέζµαηά ηνπο θαη ηα επεξγεηήµαηα ππέξ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο ζεσξνχλην σο ΜΜΔ θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο. Γελ ζίγνληαη νη λνµηθέο 

δεζµεχζεηο πνπ αλέιαβε ε Δπηηξνπή βάζεη απηψλ ησλ πξνγξαµµάησλ. 

 

 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, µέζα ζηα 

πξνγξάµµαηα απηά, ηνπ νξηζµνχ ησλ ΜΜΔ µπνξεί λα γίλεη µφλνλ αλ πηνζεηεζεί ν 

νξηζµφο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ζχζηαζε ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 1. 

 

Άξζξν 9 

Αλαζεψξεζε 

 

Με βάζε ηνλ απνινγηζµφ πνπ ζα πξαγµαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηηο 31 Μαξηίνπ 2006 

ζρεηηθά µε ηελ εθαξµνγή ηνπ νξηζµνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ζχζηαζε θαη 

ιαµβαλνµέλσλ ππφςε ελδερφµελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο έβδνµεο 

νδεγίαο 83/349/ΔΟΚ πεξί ηνπ νξηζµνχ ησλ ζπλδεδεµέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, ε Δπηηξνπή πξνζαξµφδεη ζην αλαγθαίν µέηξν ηνλ 

νξηζµφ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ζχζηαζε, θπξίσο δε ηα φξηα γηα ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ θαη ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζµνχ, ψζηε λα ζπλεθηηµεζνχλ ε ππάξρνπζα 

πείξα θαη νη µεηαβαιιφµελεο νηθνλνµηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κνηλφηεηα. 
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Δ.Δ.Κ.Δ.  25.03.001     

Δ.Δ.K.E.  25.01.006 
        (Δγθχθιηνο Αξ. 36) 

Αξ. Σει.: 22-601219                              

                                                                                            26  Μαξηίνπ, 2007 
 
Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, 

        Γεληθφ Διεγθηή, 
        Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, 
        Γεληθνχο Γηεπζπληέο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, Τπνπξγείσλ, 
        Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γεληθφ Λνγηζηή,  
        Πξντζηάκελν Γηνίθεζεο Πξνεδξίαο, 
        Γξακκαηέα Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ,  
 

Θέκα:   Καλνληζκφο  (ΔΚ)  αξηζ. 1998/2006  ηεο Δπηηξνπήο ηεο  15
εο 

Γεθεκβξίνπ    
              2006 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο ΔΚ 

             ζηηο  εληζρχζεηο  ήζζνλνο  ζεκαζίαο 
 

 Δπηζπκψ λα αλαθεξζψ ζηελ Δγθχθιηφ κνπ κε Αξηζκφ 33 θαη εκεξνκελία 5 Ιαλνπαξίνπ 2007 ζρεηηθά 

κε ην λέν Καλνληζκφ γηα ηελ παξαρψξεζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) πνπ δεκνζηεχζεθε 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2006
1
 (εθεμήο ν «Καλνληζκφο de 

minimis”). 

 

2.   χκθσλα κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο (ε), ηνπ Καλνληζκνχ de minimis, απηφο δελ εθαξκφδεηαη γηα 

ηηο εληζρχζεηο πξνο ηηο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη 

βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ de minimis ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη παξάλνκεο. 

 

3.  Γηα ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε» ν Καλνληζκφο de minimis παξαπέκπεη ζηε 

ζειίδα 2 ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (εθεμήο ε «Δπηηξνπή») – Κνηλνηηθέο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ
2
. ην 

ζρεηηθφ απφζπαζκα ηεο  Αλαθνίλσζεο  αλαθέξεηαη φηη, παξφηη δελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο, ε Δπηηξνπή ζεσξεί, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ, 

φηη κία επηρείξεζε είλαη πξνβιεκαηηθή «…εθόζνλ δελ είλαη ηθαλή, κε δηθνύο ηεο νηθνλνκηθνύο πόξνπο ή κε 

ηνπο πόξνπο πνπ είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη από ηνπο ηδηνθηήηεο/κεηόρνπο ηεο θαη ηνπο πηζησηέο ηεο, λα 

αλαθόςεη ηε δεκηνγόλν πνξεία ηεο, ε νπνία, ρσξίο εμσηεξηθή παξέκβαζε από ην θξάηνο, ζα ηελ νδεγήζεη 

πξνο κία ζρεδόλ βέβαηε νηθνλνκηθή εμαθάληζε βξαρππξόζεζκα ή κεζνπξόζεζκα». 

 

                                                 
1 

Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 1998/2006 ηηρ Επιηποπήρ ηηρ 15ηρ Δεκεμβπίος 2006 για ηην εθαπμογή ηων Άπθπων 87 

και 88 ηηρ ςνθήκηρ ΕΚ ζηιρ ενιζσύζειρ ήζζονορ ζημαζίαρ (Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

L379, 28/12/2006,  ζελ. 5). 
 

2  
Επίζημη εθημεπίδα, C 244, 1.10.2004, ζ. 2-17. 
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Κξηηήξηα γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαη Βαζκνιφγεζε ησλ Πξνηάζεσλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 1.6 

 
Α.     ΓΗΑ ΝΔΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο  λέαο κνλάδαο – επηρείξεζεο                     
100 κνλάδεο 
 
(i) Υξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο  (10  κνλάδεο)                                
      
Θα βαζκνινγείηαη ν δείθηεο «Ίδηα θεθάιαηα»: (Κφζηνο επηιέμηκεο επέλδπζεο – χςνο αλακελφκελεο 
ρνξεγίαο). Γηα θάζε 0.1 κνλάδα ηνπ δείθηε κηα κνλάδα βαζκνινγία. 

 
(ii) Βησζηκφηεηα ηεο λέαο κνλάδαο (25 κνλάδεο)                                  
  
Λακβάλνληαη ππφςε: 
 

 Σα ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο1  πνπ ζα ππνβάιιεηαη θαη 
πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο ξεπζηφηεηαο θαη θεξδνδεκηψλ γηα κηα πεληαεηία (επηθεξδφηεηα, 
απφδνζε θεθαιαίνπ, ξεπζηφηεηα, πσιήζεηο, θ.η.ι.)  

 
                                                                                                   15 κνλάδεο 

      
 Σα πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπο ζηελ αγνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο  (πνηφηεηα πξντφλησλ, ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα θαη 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ζην εμσηεξηθφ, ηηκέο 
ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, θ.α.) Δάλ έγηλε θαη νπνηαδήπνηε έξεπλα αγνξάο λα 
επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν ηεο. 

                                                            10 κνλάδεο 

(iii) Θέζεηο Δξγαζίαο (10 κνλάδεο) 
           

 Θέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ                                        
Γηα θάζε κφληκε  ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη 2,5 κνλάδεο θαη φηαλ απηή αθνξά επηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ 0,5 κνλάδα επηπξφζζεηα.  
 

 (iv) Πξνβιεπφκελε Οξγαλσηηθή Γνκή ηεο επηρείξεζεο (10 κνλάδεο) 
                  

       Οη επελδπηέο κε πξνηεξαηφηεηα ηνπο παξαγσγνχο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή θαη ηηο νκάδεο    

Παξαγσγψλ (εμαηξνχληαη νη πξναλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο Παξαγσγψλ θαη νη 
αλαγλσξηζκέλεο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ)    

              
 2,5 κνλάδεο 

 

  Δπίπεδν νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο (ηκήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ – επάξθεηα 
νξγαλνγξάκκαηνο)                                                                     

     2,5 κνλάδεο 
 

 

_________ 
1  Πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη από λέεο επηρεηξήζεηο κε πξνηεηλόκελε επέλδπζε (επηιέμηκεο δαπάλεο) 
πςειόηεξε ησλ €50.000 ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε πλήπη ηεσνοοικονομική μελέηη.  Η Επηηξνπή έρεη 
ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηήζεη ή λα κε δερζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο θαη λα 
απνθαζίζεη κε ηελ δηθή ηεο θξίζε θαη εκπεηξία. 
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 Δπάξθεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ σο πξνο ηε κφξθσζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζε ζρέζε κε ην είδνο 
ηεο επηρείξεζεο.                                                  

                              2,5 κνλάδεο 
 

 Η εκπεηξία ησλ κεηφρσλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο απφ αληίζηνηρα έξγα  ή 
άζθεζε άιιεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο                             

 2,5 κνλάδεο 
 

(v)  Ζ ηερλνινγία ηεο  επέλδπζεο (15 κνλάδεο)                                            
                                                
Λακβάλνληαη ππφςε: 
 

 Σν επίπεδν ηερλνινγίαο ηεο λέαο επέλδπζεο ζε κεραλήκαηα / εμνπιηζκφ / θηήξηα θαη ηερλνγλσζία    
                                                                          

  5 κνλάδεο    
                                                                       

 Η δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο πξντφλησλ            
5 κνλάδεο 

                           

 Η δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο        
                                                                            

5 κνλάδεο                                                                                                                                                                                                                          

 
(vi) Μέηξα Πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ  ηεο επηρείξεζεο (10 
κνλάδεο)                                                                
                      

 Γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ                                      
     2 κνλάδεο 

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο                                                                            
  2 κνλάδεο 

 Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ                                                                                                        
 2 κνλάδεο 

 Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο                                                                                                   
 2 κνλάδεο 

 Γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ                                              
     2 κνλάδεο 

 

(vii)   Σφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο (15 κνλάδεο)                                          
               

 ε επηηξεπφκελε αγξνηηθή πεξηνρή καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα κέρξη θαη 15 κνλάδεο, αλάινγα κε 
ηελ πεξηνρή. 

 

 ε βηνκεραληθή πεξηνρή / δψλε / βηνηερληθή πεξηνρή ή άιιε επηηξεπφκελε πεξηνρή πνπ επξίζθεηαη 
ζε αζηηθή ε δεκαξρνχκελε πεξηνρή κέρξη θαη 8 κνλάδεο   

 

(viii) Πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη κε ηε λέα επέλδπζε (5 κνλάδεο) 
           
Πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη επελδχζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία / 
εκπνξία, 
 

 Πξντφλησλ Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) 
 

 Πξντφλησλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) 
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 Παξαδνζηαθψλ θαη Βηνινγηθψλ πξντφλησλ  
 

 Σξνθίκσλ πηζηνπνηεκέλσλ κε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, φπσο ISO 9001, ISO 14000, 
HACCP, θιπ. 
 

 

Β.      ΓΗΑ ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
 

Β.1.  Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο                    
Βαξχηεηα 35 κνλάδεο 
 
(i) Πεξηνρή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε (5 κνλάδεο) 
 

 Όιεο ηηο κνλάδεο ζα εμαζθαιίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε λφκηκεο πεξηνρέο 
ηεο ππαίζξνπ  θαη  φζν πην καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα . Η βαζκνινγία ζα κεηψλεηαη αλάινγα φζν 
απηέο  γεηηληάδνπλ κε ηα αζηηθά θέληξα. 

 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε λφκηκεο πεξηνρέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ (βηνκεραληθέο 
πεξηνρέο, δψλεο, βηνηερληθέο θ.α) ζα εμαζθαιίδνπλ κηα κνλάδα.   

 

 (ii) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηειεπηαίαο δηεηίαο βάζεη δεηθηψλ (10 κνλάδεο)                                       
  

 Δπηθεξδφηεηα κέρξη               
     2 κνλάδεο 

 Απφδνζε Κεθαιαίνπ κέρξη         
2 κνλάδεο 

 Ρεπζηφηεηα κέρξη                      
  2 κνλάδεο 

 Μεηαβνιή πσιήζεσλ κέρξη        
2 κνλάδεο 

 Κεθαιαηνπρηθή δνκή κέρξη        
 2 κνλάδεο               

 
 

(iii) Τπνδνκέο ηεο επηρείξεζεο (10 κνλάδεο)                                              
 
Πιεξφηεηα παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ          

4 κνλάδεο 
   

 Δπίπεδν νξγάλσζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (χπαξμε ηππνπνηεκέλεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο, χπαξμε θαη επάξθεηα μερσξηζηψλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο, θηι.) 

 Σερλνινγηθφ επίπεδν εμνπιηζκνχ 

 Δπίπεδν νξγάλσζεο ηκήκαηνο αλάπηπμεο & ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 
 

Πιεξφηεηα δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ   
    3 κνλάδεο 

 Ύπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο (ΙSO) ή άιινπ Πξνηχπνπ πνηφηεηαο 

 Δπίπεδν δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα πνηνηηθφ έιεγρν 

 Δπάξθεηα δηαδηθαζηψλ – ζηειέρσζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
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Δπίπεδν αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ           
3 κνλάδεο 

 Δπίπεδν ρξήζεο πιεξνθνξηθήο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

 Δπίπεδν εμνπιηζκνχ Η/W  

 Αμηνπνίεζε δηαδηθηχνπ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 
 
 

(iv) Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε  (10 κνλάδεο)  
                                             

 Οη επελδπηέο κε πξνηεξαηφηεηα ηνπο παξαγσγνχο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή θαη ηηο νκάδεο 

παξαγσγψλ  (εμαηξνχληαη νη πξναλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο Παξαγσγψλ θαη νη 
αλαγλσξηζκέλεο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ)                                                                                                     

2,5 κνλάδεο 

 Δπίπεδν νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο (χπαξμε επαξθψλ ηκεκάησλ – επάξθεηα 
νξγαλνγξάκκαηνο)                                                   

2,5 κνλάδεο 

 Δπάξθεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ σο πξνο ηε κφξθσζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζε ζρέζε κε ην είδνο 
ηεο επηρείξεζεο.                                                                               

2.5 κνλάδεο                                                                  

 Δκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο απφ αληίζηνηρα έξγα.     
2,5 κνλάδεο      

   

Β.2. Κξηηήξηα  αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ   
Βαξχηεηα 65 κνλάδεο 
 
(i) Βησζηκφηεηα ηεο  λέαο επέλδπζεο  (20 κνλάδεο)                                                 
                                                         
Λακβάλνληαη ππφςε: 
 

 Σα ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο2 πνπ ζα ππνβάιιεηαη θαη 
πεξηιακβάλεη  θαηαζηάζεηο ξεπζηφηεηαο θαη θεξδνδεκηψλ γηα κηα πεληαεηία ή νη πξνβιέςεηο πνπ 
δειψλνληαη ζηελ αίηεζε.                                           
            

     8 κνλάδεο 

 Σα πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ηνπο ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηε 
γεληθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο      

               3 κνλάδεο 

 Σν κέγεζνο ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο                                                                           
           

  3 κνλάδεο 

 Σν πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζηε λέα επέλδπζε (ίδηα/δαλεηαθά θεθάιαηα)        
           

                        3 κνλάδεο                                                                                                                                                                             

 Η ηάζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη νη πξννπηηθέο ηνπο.         
                    3 κνλάδεο 

 

 
 
 
_________ 
2 Σεκεηώλεηαη όηη ε ππνβνιή ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο είλαη απαξαίηεηε όηαλ ε επέλδπζε όισλ ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλώλ είλαη ίζε ή ςειόηεξε από €100.000. Η Επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηήζεη ή 
λα κε δερζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο θαη λα απνθαζίζεη κε ηελ δηθή ηεο θξίζε θαη 
εκπεηξία. 
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(ii) Σερλνινγία ηεο λέαο επέλδπζεο (15 κνλάδεο)                                                       
                         
Λακβάλνληαη ππφςε: 
 

  Η αλαγθαηφηεηα ηεο λέαο επέλδπζεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο   
          

 5 κνλάδεο 

 Η ζπκβνιή ηεο λέαο επέλδπζεο ζηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο θαη ζηελ πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο                                 

 5  κνλάδεο 

 Η  ζπκβνιή ηεο ζηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ή θαη ε  ελίζρπζε ησλ  
πξννπηηθψλ γηα ηελ δεκηνπξγία επίιεθησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο       
                 

 5 κνλάδεο 
 

 (iii) Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο (10 κνλάδεο)                                                    
 
Θα ιακβάλνληαη ππφςε νη αηηηνινγεκέλεο πξνβιέςεηο ησλ  επηπηψζεσλ ηεο λέαο επέλδπζεο ζηελ 
παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο ή θαη ν ζπγθξηηηθφο δείθηεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηνλ πξνβιεπφκελν 
δείθηε κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 
 

(iv) Ζ ζπκβνιή ηεο λέαο επέλδπζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο (10 κνλάδεο) 
            

 ζηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο εληόο ηνπ εξγνζηαζηαθνύ ρώξνπ       
2 μονάδερ 

 ζηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο                     
   2 μονάδερ 

 ζηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ                                                          
  2 μονάδερ 

 ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο                                                    
  2 μονάδερ 

 ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ       
2 μονάδερ 

 

(v) Πξντφληα πνπ ζα παξάγνληαη κε ηε λέα επέλδπζε (5 κνλάδεο)  
            
Πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη επελδχζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία / 
εκπνξία, 
 

 Πξντφλησλ Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) 
 

 Πξντφλησλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) 
 

 Παξαδνζηαθψλ θαη Βηνινγηθψλ πξντφλησλ  
 

 Σξνθίκσλ πηζηνπνηεκέλσλ κε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, φπσο ISO 9001, ISO 14000, 
HACCP, θιπ. 

 

(vi) Μεηεγθαηάζηαζε ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο (5 κνλάδεο)  
 
Δπηρεηξήζεηο πνπ κεηαθηλνχλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο κνλάδεο απφ  αζηηθέο  ή αθαηάιιειεο γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο πεξηνρέο ζε εγθεθξηκέλεο ή θαηά πξνηίκεζε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ζα εμαζθαιίδνπλ 
κέρξη θαη 5 κνλάδεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή κεηεγθαηάζηαζεο. 
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Γ.ΑΗΣΖΔΗ ΠΟΤ ΘΑ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΝΣΑΗ ΥΩΡΗ ΣΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ  ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΔΥΡΗ €100.000  

 

Οη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ επελδχζεηο κέρξη €100.000 ζα εμεηάδνληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη απφ 

αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα εγθξίλνληαη γηα ρνξεγία απφ ην Γηεπζπληή ηεο 

Τπεξεζίαο εάλ δηαπηζηψλεηαη φηη πιεξνχλ φιεο ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο,  ζπλνδεχνληαη κε φια 

ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά θαη εάλ νη πξνηεηλφκελεο επελδχζεηο ηνπο θξίλνληαη 

δηθαηνινγεκέλεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αμηνινγνχληαη: 

 

 Η αλαγθαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο πεπαιαησκέλνπ θαη ηερλνινγηθά απαξραησκέλνπ εμνπιηζκνχ 

ή ηεο απφθηεζεο / βειηίσζεο ππνζηαηηθψλ 

 Ο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ επελδχζεσλ 

 Η αλαγθαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

ηεο επηρείξεζεο 

 Η δεκηνπξγία δπλαηφηεηαο παξαγσγήο λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ 

 Η ελίζρπζε ησλ πξννπηηθψλ δεκηνπξγίαο λέσλ ή επίιεθησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο  

 Η ζπκβνιή ηεο λέαο επέλδπζεο ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο,  αληαγσληζηηθφηεηαο, ή 

θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Πξνηεξαηφηεηα ζα έρνπλ  

o νη επηρεηξήζεηο πνπ επξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ή ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο 

o νη παξαγσγνί γεσξγηθψλ πξντφλησλ ή νκάδεο παξαγσγψλ (εμαηξνχληαη νη 

Πξναλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο Παξαγσγψλ θαη νη αλαγλσξηζκέλεο Οξγαλψζεηο 

Παξαγσγψλ Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ, νη νπνίεο δελ είλαη δηθαηνχρεο ηνπ Μέηξνπ)  

o νη κνλάδεο πνπ αζρνινχληαη κε Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο 

(Π.Γ.Δ.), Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.), παξαδνζηαθά 

θαη βηνινγηθά πξντφληα θαη ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο π.ρ. ISO 9001, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, 

OHSAS 18001 (πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία) θιπ. 
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ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ 
 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πινπνηεζείζαο επέλδπζεο 
ππεξβαίλεη ηηο €50.000 νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη φπσο ηνπνζεηήζνπλ ζε 
εκθαλέο ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, κεηαιιηθή επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα 
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ  150 εθ Υ 100 εθ. ζχκθσλα κε ην πξφηππν θαη ην 
παξάδεηγκα πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ παξάξηεκα. 
 

Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο ζεκαίαο 
θαη νξηζκφο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ρξσκάησλ 

 
 
Πεξηγξαθή ηνπ εκβιήκαηνο: 
 
Με ππφβαζξν ην θπαλφ ηνπ νπξαλνχ, δψδεθα ρξπζνί αζηέξεο ζρεκαηίδνπλ 
θχθιν, αλαπαξηζηψληαο ηελ έλσζε ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο. Σν πιήζνο ησλ 
αζηέξσλ είλαη δψδεθα θαη δελ αιιάδεη, επεηδή δψδεθα είλαη ην ζχκβνιν ηεο 
ηειεηφηεηαο θαη ηεο ελφηεηαο. 
 
Πεξηγξαθή ζπξενχ: 
 
Δπάλσ ζε γαιάδην πεδίν, θχθινο δψδεθα ρξπζψλ αζηέξσλ πνπ νη θνξπθέο 
ηνπο δελ έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο. 
 
Γεσκεηξηθή πεξηγξαθή θπαλήο νξζνγψληαο ζεκαίαο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
εκείσζε - Σν ζχκβνιν έρεη ηε κνξθή θπαλήο νξζνγψληαο ζεκαίαο,  κε 
κήθνο κηάκηζε θνξά ην χςνο (1,5 x 1 ζε ζρέζε κε ηελ γεσκεηξία ηνπο). 
 

 

Ύςνο 

Μήθνο 
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Γψδεθα ρξπζνί αζηέξεο ηνπνζεηεκέλνη ζε ίζεο απνζηάζεηο ζρεκαηίδνπλ 
αφξαην θχθιν κε θέληξν ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ νξζνγσλίνπ. Η 
αθηίλα ηνπ θχθινπ είλαη ίζε πξνο ην έλα ηξίην ηνπ χςνπο. Καζέλαο απφ ηνπο 
αζηέξεο έρεη πέληε θνξπθέο επξηζθφκελνπο ζηελ πεξηθέξεηα αφξαηνπ θχθινπ 
κε αθηίλα ίζε πξνο ην έλα δέθαην φγδνν ηνπ χςνπο. Όινη νη αζηέξεο είλαη 
φξζηνη, δειαδή κε ηε κία θνξπθή θαηαθφξπθε θαη δχν θνξπθέο ζε επζεία 
γξακκή θαζέησο πξνο ηνλ ηζηφ ηεο ζεκαίαο. Ο θχθινο είλαη δηαηεηαγκέλνο 
νχησο ψζηε νη αζηέξεο λα θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ησλ αθέξαησλ σξψλ 
φςεσο σξνινγίνπ. Σν πιήζνο ησλ αζηέξσλ δελ κεηαβάιιεηαη. 
 
Καλνληζκφο γηα ηα ρξψκαηα: 
 
Σν έκβιεκα έρεη ηα εμήο ρξψκαηα: 
PANTONE REFLEX BLUE γηα ηελ επηθάλεηα ηνπ νξζνγσλίνπ PANTONE 
YELLOW γηα ηνπο αζηέξεο. Η δηεζλήο ζεηξά ρξσκάησλ ΠΑΝΣΟΝΙΚΗ 
δηαηίζεηαη επξέσο, κε επθνιία αθφκε θαη ζε κε επαγγεικαηίεο. 
 
Σεηξαρξσκία: 
Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ηεηξαρξσκία, δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
δχν ηππνπνηεκέλα ρξψκαηα. Χο εθ ηνχηνπ είλαη αλάγθε λα 
αλαδεκηνπξγεζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ ρξσκάησλ ηεο ηεηξαρξσκίαο. 
Σν PANTONE YELLOW απνθηάηαη κε ηε ρξήζε 100 % «Process Yellow». 
Αλακεηγλχνληαο 100 % «Process Cyan» θαη 80 % «Process Magenta» 
επηηπγράλεηαη ρξψκα ζε κεγάιν βαζκφ φκνην πξνο ην PANTONE REFLEX 
BLUE. 
 
Γηαδίθηπν: 
Σν PANTONE REFLEX BLUE αληηζηνηρεί ζην ρξσκαηηζκφ παιέηαο ηνπ 
δηθηχνπ RGB:0/51/153 (δεθαεμαδηθφ: 000099) θαη ην PANTONE YELLOW 
αληηζηνηρεί ζην ρξσκαηηζκφ ηεο παιέηαο ηνπ δηθηχνπ RGB:255/204/0 
(δεθαεμαδηθφ:FFCC00). 
 
Μνλνρξσκία: 
Αλ δηαηίζεηαη κφλνλ κειαλφ, λα ραξαρζεί ην νξζνγψλην κε καχξν θαη λα 
εθηππσζνχλ νη αζηέξεο ζε αζπξφκαπξν. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην κφλν δηαζέζηκν ρξψκα είλαη ην θπαλνχλ (πξέπεη 
βεβαίσο λα είλαη αλαθιαζηηθφ θπαλνχλ), λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 100 %, νη δε 
αζηέξεο αλαπαξάγνληαη ζε αξλεηηθφ ιεπθφ θαη ην πεδίν θαηά 100 % θπαλνχλ. 
 
Αλαπαξαγσγή ζε έγρξσκν ππφβαζξν: 
Σν έκβιεκα αλαπαξάγεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε ιεπθφ ππφβαζξν. Να 
απνθεχγεηαη ππφβαζξν ζε πνηθίια ρξψκαηα θαη νπσζδήπνηε θάπνην πνπ 
δελ ηαηξηάδεη κε ην θπαλνχλ. Αλ δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα 
παξά έγρξσκν ππφβαζξν, λα ηνπνζεηεζεί γχξσ απφ ην νξζνγψλην ιεπθφ 
πεξηζψξην κε πιάηνο ίζν πξνο ην 1/25 ηνπ χςνπο ηνπ νξζνγσλίνπ. 
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ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2007-2013 - ΜΔΣΡΟ 1.6 
ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΣΑ ΓΔΧΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ –  

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΓΑΟΚΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

                         
   
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ  ΚΤΠΡΗΑΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
 
 
 
 
 

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ: 
Η Εςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ 

«…………………………….  Τίηλος ηοσ προηεινόμενοσ επενδσηικού ζτεδίοσ .………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………» 
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ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 
 
Αλαινγίεο πηλαθίδαο: Ύςνο : Μήθνο (1:1.5)  (κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 1 x1.5 m) 

 
 
 
 

 
 

Ύςνο  
(Σνπιάρηζηνλ 1Μ) 

Μήθνο  
(=1.5 x Ύςνο) 

Σνπιάρηζηνλ 1.50 Μ 

Δδψ αλαγξάθεηαη ν Σίηινο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ  ζρεδίνπ 
(π.σ.»Αναβάθμιζη παπαγωγικού εξοπλιζμού γαλακηοβιομησανίαρ» , «Εκζςγσπονιζμόρ ελαιοηπιβείος» κ.α 
) 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ: 
Η Εςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ 


