
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2220/108492 
  1η τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 593/37447/

31.03.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 

4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/

εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β΄1190).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 

Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), 
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄78).

γ) Των άρθρων 67 παρ. 5 και 69 παρ. 2 του ν. 4314/2014 
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ЕЕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις». (Α΄265), όπως η παρ. 2 του άρθρου 69 τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

ε) Της αριθ. πρωτ. 593/37447/31.03.2017 υπουργικής 
απόφασης (ΥΑ) για τον καθορισμό των λεπτομερειών 
εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις 
στη μεταποίηση/εμπορία και/ ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190).

2. Τους Κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) (ЕЕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας 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 κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ЕЕ L 347, 
20.12.2013, σ. 320).

β) (ЕЕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ЕЕ L 347, 20.12.2013, σ. 487).

γ) (ЕЕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (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 (ЕЕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

δ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ЕЕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ЕЕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση (ЕЕ L 181, 20.6.2014, σ. 48).
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ε) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ЕЕ) αριθ. 807/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ЕЕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων (ЕЕ L 227, 31.7.2014, σ.

1).
στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ЕЕ) αριθ. 808/2014 της Επι-

τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ЕЕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ЕЕ L 227, 
31.7.2014, σ. 18).

ζ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ЕЕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ЕЕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ЕЕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69).

η) Κανονισμό Ε.Ε. 702/2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. (ЕЕ L 193 της 1.7.2014, σ.1 έως 75)

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

4. Την αριθ. С (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελε-
στική απόφαση της επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Το 2982/12-10-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσί-
ας Διαχείρισης ΠΑΑ της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 593/37447/31.03.2017 
υπουργικής απόφασης (ΥΑ) για τον καθορισμό των λε-
πτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για 
επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 
(Β΄1190) ως εξής:.

Άρθρο 1
1) Αντικαθίσταται η 5η παράγραφος του άρθρου 5 

«Δράσεις, ενισχυόμενοι κλάδοι και δικαιούχοι» ως ακο-
λούθως:

«5. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που αιτούνται στήριξη 
για τη μεταποίηση προϊόντος του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(γεωργικό προϊόν) σε προϊόν εκτός του Παραρτήματος 
Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (μη γεωργικό προϊόν), στο πλαίσιο των ανωτέρω 
δράσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στη μετα-
ποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το 
προϊόν αυτό ως ενδιάμεσο προϊόν που θα το μεταποιούν 
περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν 
εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

2) Το άρθρο 6 «Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες», 
τροποποιείται ως προς τα σημεία:

α) Η παράγραφος 1.α) «Οι επιλέξιμες δαπάνες της δρά-
σης 4.2.1 του υπομέτρου 4.2 αφορούν στις εξής κατηγο-
ρίες:», τροποποιείται ως ακολούθως:

αα) Αντικαθίσταται το σημείο γγ) ως εξής:
«γγ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστη-
ρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της 
μονάδας. Οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή 
μηχανολογικού εξοπλισμού δεν θεωρούνται επιλέξιμες 
στο πλαίσιο της Δράσης, εφόσον ο συγκεκριμένος εξο-
πλισμός δεν διαθέτει σειριακό αριθμό (serial number- 
SN). Τα πλαστικά παλετοκιβώτια (bins) είναι επιλέξιμα 
για συγχρηματοδότηση στην περίπτωση που έχουν δι-
άρκεια απόσβεσης μεγαλύτερη του ενός έτους.

Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης 
ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόμησης 
ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά 
ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δα-
πάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδρο-
δότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον 
πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

ββ) Αντικαθίσταται το σημείο ζζ) ως εξής:
«ζζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις 

και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτε-
κτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμ-
βουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική 
βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
μελέτες σκοπιμότητας, αποτελούν επιλέξιμες επενδυτι-
κές δαπάνες στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2. Οι μελέτες 
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες μόνο εάν συνδέονται με 
ειδική δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ή με τους 
ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος. Δεν 
προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολο-
γισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών».

β) Η παράγραφος 1. β) «Οι επιλέξιμες δαπάνες της 
δράσης 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 αφορούν στις εξής κα-
τηγορίες», τροποποιείται ως προς τα ακόλουθα: 

αα) Αντικαθίσταται το σημείο αα) ως εξής:
«αα) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, 

απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας. Δύναται 
να θεωρηθεί επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά γης με 
την προϋπόθεση ότι αυτή έχει πραγματοποιηθεί μετά 
την υποβολή της αίτησης στήριξης και δεν υπερβαίνει 
το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης». 

ββ) Αντικαθίσταται το σημείο δδ) ως εξής:
«δδ) Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊ-

όντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία 
της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότη-
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τα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη 
και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Το ύψος της 
δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου».

γγ) Αντικαθίσταται το σημείο ηη) ως εξής:
«ηη) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστά-

σεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχι-
τεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμ-
βουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική 
βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
μελέτες σκοπιμότητας, αποτελούν επιλέξιμες επενδυτι-
κές δαπάνες στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2. Οι μελέτες 
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες μόνο εάν συνδέονται με 
ειδική δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ή με τους 
ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος. Δεν 
προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολο-
γισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών».

γ) Η παράγραφος 1. γ) «Οι επιλέξιμες δαπάνες της δρά-
σης 4.2.3 του υπομέτρου 4.2 αφορούν στις εξής κατηγο-
ρίες», τροποποιείται ως προς τα ακόλουθα: 

αα) Αντικαθίσταται το σημείο δδ) ως εξής:
«δδ) Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊ-

όντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία 
της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότη-
τα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη 
και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Το ύψος της 
δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου».

γγ) Αντικαθίσταται το σημείο ηη) ως εξής:
«ηη) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστά-

σεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχι-
τεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμ-
βουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική 
βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
μελέτες σκοπιμότητας, αποτελούν επιλέξιμες επενδυτι-
κές δαπάνες στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2. Oι μελέτες 
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες μόνο εάν συνδέονται με 
ειδική δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ή με τους 
ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος. Δεν 
προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολο-
γισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών».

δ) Στην παράγραφο 3, η προστίθεται το σημείο β. ως 
ακολούθως:

«β) Ειδικά για την περίπτωση των κρατικών ενισχύσε-
ων η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρα-
κτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να 
έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου 
πριν από την υποβολή της αίτησης στήριξης από τους 
δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται 
μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Προκειμένου να πληροίται ο χαρακτήρας κινήτρου ο 
δικαιούχος πρέπει να έχει υποβάλει πριν από την έναρ-
ξη των εργασιών για το έργο αίτηση στήριξης η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης

β) περιγραφή του έργου συμπεριλαμβανομένων των 
ημερομηνιών έναρξης και λήξης τους

γ) τον τόπο υλοποίησης του σχεδίου
δ) κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών
ε) το είδος της ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύ-

ηση, επιστρεπτέα προκαταβολή ή άλλο) και το ποσό της 
δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το σχέδιο.

«Έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότη-
τα» εννοείται είτε η έναρξη των δραστηριοτήτων ή των 
κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση 
είτε η πρώτη νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης 
για την παραγγελία εξοπλισμού ή τη χρήση υπηρεσιών 
ή ανάληψη άλλης δέσμευσης που καθιστά το έργο ή τη 
δραστηριότητα μη αναστρέψιμα, όποιο από τα ανωτέρω 
είναι προγενέστερο. "Η αγορά γης και οι εργασίες προπα-
ρασκευής όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών 
σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.

ε) Στη παράγραφο 4. προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
Στην περίπτωση των κρατικών ενισχύσεων, θα πρέ-

πει κατά την εξέταση των αιτημάτων τροποποίησης να 
διασφαλίζεται ότι πληροίται ο χαρακτήρας κινήτρου.

3. Το άρθρο 7 «Όρια προϋπολογισμού και ένταση ενί-
σχυσης», τροποποιείται ως προς τα ακόλουθα σημεία: 
α) Η Παράγραφος 1. α) τροποποιείται ως ακολούθως:

Τα όρια προϋπολογισμού των πράξεων, προσδιορί-
ζονται στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος, αφορούν στον αιτούμενο προϋπολογισμό των 
αιτήσεων στήριξης και δύναται να κυμαίνονται μεταξύ 
των ακόλουθων ορίων:

Δράση Κατώτατος 
αιτούμενος 
προϋπολογισμός

Ανώτατος 
αιτούμενος 
προϋπολογισμός

4.2.1 100.000,00 € 10.000.000,00 €

4.2.3 (όταν το τε-
λικό προϊόν είναι 
εντός του Πα-
ραρτήματος Ι της 
Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης 
(γεωργικό προϊόν)

50.000,00 € 300.000,00 €

β) Η Παράγραφος 2. β) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατη-

γοριοποίηση των Περιφερειών προσαυξάνονται άπαξ 
κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνo στην περίπτωση 
δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσε-
ων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1., υπό τον 
όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει 
το 90%. Οι συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών που 
επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμέ-
νης δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο 
πρόγραμμα ως συγχώνευση οργάνωσης παραγωγών, 
προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρη-
ματοδότησης τους, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά 
το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το 
ΕΓΤΑΑ».
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4. Το άρθρο 8 «Όροι επιλεξιμότητας, αρχές και κριτή-
ρια επιλογής», τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος 1. «Στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.2 
δεν ενισχύονται», τροποποιείται ως προς τα ακόλουθα:

αα) Αντικαθίσταται το σημείο η) ως εξής:
«η) Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε επενδύσεις που 

έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως 
πριν την υποβολή από τον δικαιούχο της αίτησης στή-
ριξης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν 
γίνει από τον δικαιούχο. Ειδικά για τις περιπτώσεις κρα-
τικών ενισχύσεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν θα πρέπει 
να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή 
της αίτησης στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση 
στήριξης κρίνεται μη επιλέξιμη στο σύνολό της».

ββ) Αντικαθίσταται το σημείο ια) ως εξής:
«ια) Σε κάθε περίπτωση, δεν ενισχύονται οι δικαιούχοι 

για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα 
βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του 
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) (Καν. (ЕЕ) 
702/ 2014, άρθρο 1 παρ. 5α). Οι δυνητικοί δικαιούχοι 
οφείλουν να δηλώνουν, συμπληρώνοντας την υπεύθυ-
νη δήλωση του παραρτήματος της παρούσας, ότι δεν 
εκκρεμεί εις βάρος τους τέτοια εντολή».

5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 9 «Υπο-
βολή και διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» ως εξής:

«2. Μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και κατά το χρονικό διάστημα που 
ορίζεται σε αυτήν, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν 
προς τον αρμόδιο ΕΦΔ αιτήσεις στήριξης, σύμφωνα 
με τη διαδικασία 1.1.2 «Υποβολή αιτήσεων στήριξης» 
του ΣΔΕ. Η αίτηση στήριξης συνοδεύεται από φάκελο 
υποψηφιότητας που περιλαμβάνει τεχνικοοικονομική 
μελέτη και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας και στην εκά-
στοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι δικαι-
ούχοι υποβάλλουν ανά ΑΦΜ μόνο μία αίτηση στήριξης 
ανά πρόσκληση και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία 
συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλο-
ποίησης 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 δραστηριότητες ανά 
δράση.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο δυνητικός δι-
καιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του δημοσιοποιού-
νται σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. (ЕЕ) 1306/2013 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://transpay.opekepe.
gr, και τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2 και το άρθρο 
10 του καν. (ЕЕ) 702/2014 κατά περίπτωση.

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 11 
«Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων» ως εξής:

«2. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων είναι 
τριμελείς με δυνατότητα διεύρυνσης σε τετραμελείς 
ή πενταμελείς κατά περίπτωση και αποτελούνται από 
υπαλλήλους των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενο-
τήτων από τις παρακάτω ειδικότητες: 

α) έναν Γεωπόνο, κάτοχο τίτλου σπουδών του Τμήμα-
τος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης κατά προτί-
μηση ή έναν Γεωπόνο άλλης ειδικότητας, ως πρόεδρο,

β) έναν Πολιτικό Μηχανικό κατά προτίμηση ή έναν 
Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος και

γ) έναν Μηχανολόγο Μηχανικό κατά προτίμηση ή έναν 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως μέλος, 

δ) εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων έχει 
διευρυμένη σύνθεση, συμμετέχουν επιπλέον μέλη ειδι-
κοτήτων σχετικών με τη φύση της προς έλεγχο πράξης 
ή τις ανάγκες του ελέγχου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζονται τα τακτικά 
και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Παρακολού-
θησης Πράξεων. Σε εξαιρετικά επείγουσες και πλήρως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν σε μία Περιφερειακή 
Ενότητα ή Περιφέρεια δεν υπάρχει κάποια από τις προ-
αναφερόμενες ειδικότητες, ο αρμόδιος Περιφερειάρχης 
δύναται να ζητήσει την κάλυψη της συγκεκριμένης ειδι-
κότητας από υπαλλήλους άλλης Περιφερειακής Ενότη-
τας ή Περιφέρειας».

7. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 11 
«Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων» ως εξής:

«3. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολού-
θησης Πράξεων υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία αναφέρουν 
ότι δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση των αιτήσεων 
στήριξης που ελέγχουν».

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 «Υποχρεώσεις δι-
καιούχων», τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Αντικαθίσταται το σημείο ζ) ως εξής:
«ζ) 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 εξυπη-
ρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Ο δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιήσει την αντικα-
τάσταση στους αρμόδιους φορείς παρακολούθησης. Τα 
πάγια στοιχεία που αντικατέστησε ο δικαιούχος μέσω 
της αίτησης στήριξης δεν επιτρέπεται να πωληθούν ως 
παραγωγικός εξοπλισμός αξίας».

β) Προστίθεται σημείο ιδ) ως εξής:
«ιδ) Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι δυνητι-

κοί δικαιούχοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, πριν την έγκρι-
ση χορήγησης της ενίσχυσης».

9. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) Αντικαθίσταται το Σημείο 2 ως εξής:
Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με αναφορά στη μετοχική σύν-

θεση του κεφαλαίου για τους δικαιούχους με μορφή εται-
ρείας ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση 
του από το Γ.Ε.ΜΗ. θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση 
του Νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας σχετικά με τη 
μετοχική της σύνθεση. Για τις εταιρείες που δεν έχουν 
εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται πρακτικό Γενικής Συνέλευ-
σης Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση όλων των με-
τόχων. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων 
εταιρειών. Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται 
αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, με Υπεύθυνη 
Δήλωση πιστότητας αντιγράφου.
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β) Στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προστίθενται τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 14 του Καν. Ε.Ε. 702/2014 και πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με 
την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της είναι τα ακόλουθα:

1. Υφιστάμενη MME κάτω της τριετίας ατομικής μορφής:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβα-
σμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι 
δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, 
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.

2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία Γ κατηγορίας:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβα-
σμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι 
δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, 
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και

b. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμούς τελευταίων τριών διαχειριστικών 
χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το 
Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ.

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία όχι Γ κατηγορίας:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβα-
σμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι 
δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, 
καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και

b. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια 
Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.) και Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειρι-
στικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

4. Υφιστάμενη MME κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως 
εκάστοτε ισχύει και/ή

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή 

с. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα 
ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και 
ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.
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5. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας 
με βιβλία Γ κατηγορίας:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως 
εκάστοτε ισχύει και/ή

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή

с. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα 
ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και 
ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμούς τελευταίων τριών διαχειριστικών 
χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το 
Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ.

6. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας 
με βιβλία όχι Γ κατηγορίας:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως 
εκάστοτε ισχύει και/ή

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή

с. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα 
ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και 
ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό και 
οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται 
και Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή όσων 
εξ αυτών υπάρχουν.

7. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης 
ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει 
τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί». 

ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων: Φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπό-
χρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής ή του ΔΕΚ.

γ) Στην κατηγορία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ», το σημείο 6
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιλογή του προτεινόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να υποστηρίζεται από τρεις (3) απολύτως συ-

γκρίσιμες γραπτές προσφορές συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με αναφορά στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του, ή από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών. Δύνανται να γίνουν αποδεκτές 
προσφορές από τον ίδιο προμηθευτή/ αντιπρόσωπο αρκεί να προέρχονται απ' ευθείας από διαφορετικούς οίκους 
του εξωτερικού και να είναι επίσημα μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα».

δ) Στην κατηγορία «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ», τροποποιούνται τα ακόλουθα ως εξής:
αα) Στο σημείο 4 προστίθεται
«Στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αγορά γης μέχρι την υποβολή 

του φακέλου υποψηφιότητας, ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να προβεί, προσωρινά, σε μίσθωση του οικοπέδου 
με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο υποψηφιότητας, με την προϋπόθεση ότι, 
πριν την οριστική ένταξη θα προσκομίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του οικοπέδου οι οποίοι θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών. Στην περίπτωση αγοράς γης ή κτηριακών εγκαταστάσεων, ισχύουν τα ανα-
φερόμενα στην 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) υπουργική απόφαση.

Υλοποίηση επένδυσης σε μισθωμένη μονάδα δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης, εφόσον 
η διάρκεια της μίσθωσης είναι τουλάχιστον ΙΟετής και καλύπτει και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις του δυνητικού δικαιούχου. Η ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι απαραίτητο ώστε να καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση είναι αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου».

ββ) Αντικαθίσταται το σημείο 8 ως εξής:
«Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (αριθμ. οικ. 

12684/92/21-11-2014 - ΦΕΚ 3181/Β΄, όπως ισχύει κάθε φορά) Γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης υφισταμένων μονά-
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δων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λει-
τουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση στήριξης 
ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει στην απόφαση ανάκλησης της άδειας να 
αναφέρονται ρητά οι λόγοι της ανάκλησης, ή να προκύ-
πτουν από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας».

γγ) Αντικαθίσταται το σημείο 9 ως εξής:
«Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού 

προβλεπόμενης κατάστασης σύμφωνα με τα όσα ορί-
ζονται σχετικά στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για 
τον έλεγχο της τήρησης των όρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος στην αίτηση στήριξης. Στην περίπτωση 
που δεν έχει ήδη εκδοθεί η σχετική άδεια θα πρέπει, κατά 
την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, να προσκο-
μίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για την έκ-
δοση της από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνοδευόμενο 
από το σχετικό ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα 
αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπουργικής από-
φασης 483/2012 (ΦΕΚ 158/Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά. 
Η προσκόμιση της άδειας αυτής είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την έγκριση χορήγησης της ενίσχυσης του 
επενδυτικού σχεδίου».

γγ) Στο σημείο 10. «Άδεια δόμησης» αντικαθίσταται η 
πρώτη παράγραφος ως εξής:

«Στις περιπτώσεις ιδρύσεων - επεκτάσεων - μετεγκα-
ταστάσεων η Άδεια Δόμησης θα πρέπει υποχρεωτικά να 
προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος 
καταβολής της πρώτης δόσης δημόσιας ενίσχυσης».

δδ) Στο σημείο 10. «Άδεια δόμησης» προστίθεται στο 
τέλος η παράγραφος:

«Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, οι επενδύσεις 
πρέπει να είναι σύμφωνες με την ενωσιακή νομοθεσία 
και με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέ-
λους για την περιβαλλοντική προστασία. Όταν για μια 
επένδυση απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση 
υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει 
εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί 
για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την 
ημερομηνία χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης».

εε) Αντικαθίσταται το σημείο 11 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ως εξής:

«1. Υπεύθυνη Δήλωση 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 δυνητικό δικαιούχο 

(π.χ. MME, ατομική επιχείρηση, επαγγελματίας αγρότης 
κ.λπ.)

• Τήρησης των άρθρων 6, 7 και 8 του Καν. 1303/2013 
περί συμμόρφωσης της ενισχυόμενης πράξης με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, περί προώθη-
σης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη 
διάκρισης και περί αειφόρου ανάπτυξης.

• Αποδοχής της δημοσιοποίησης των στοιχείων του 
σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. (ЕЕ) 1306/2013 και 

τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2 και στο άρθρο 10 του 
καν. (ЕЕ) 702/2014 κατά περίπτωση καθώς και ότι αυτά 
ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας 
από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Χώρας. Δηλώνει επιπλέον ότι αποδέχεται 
την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

• Μη λήψης ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, 
ή περί λήψης ενίσχυσης διάσωσης, αποπληρωμής του 
δανείου και λύσης της σύμβασης εγγύησης ή περί λήψης 
ενίσχυσης αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

• Πιστότητας αντιγράφου του βιβλίου Μητρώου Με-
λών (για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις).

• Τήρησης του άρθρου 44§5 καν. (ЕЕ) 702/2014, σύμ-
φωνα με το οποίο η προς ενίσχυση επένδυση είναι σύμ-
φωνη με την ενωσιακή και με την εθνική νομοθεσία του 
οικείου κράτους μέλους για την περιβαλλοντική προστα-
σία, στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων.

10. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, στο σημείο 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στο Κριτήριο 7 «ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Ο υποψήφιος δικαιούχος βαθμολογείται για την πρό-
σληψη πτυχιούχων όταν αυτοί είναι Πανεπιστημιακής ή 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε αντικείμενο παρεμφερές 
με αυτό της επιχείρησης. Η πρόσληψη πτυχιούχων βαθ-
μολογείται συνδυαστικά με τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου αυτού 
δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20 βαθμούς.

Προκειμένου για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. στην 
περίπτωση εποχιακού προσωπικού απασχολούμενου 
στην επιχείρηση για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μη-
νών, ασφαλισμένου στον Ο.Γ.Α., θα λαμβάνεται ως βάση 
το ελάχιστο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και 
θα γίνεται αναγωγή στις αντίστοιχες ώρες εργασίας. Τα 
πραγματικά μισθολογικά/ ασφαλιστικά στοιχεία της επι-
χείρησης θα τεκμηριώνονται με σχετικές μισθολογικές 
καταστάσεις, ασφαλιστικές ενημερότητες από ΟΓΑ/ Ι ΚΑ, 
ΑΠΔ κ.ο.κ.»,

β) Στο Κριτήριο 8 «ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», προστί-
θενται τα ακόλουθα:

«Ορισμός MME

Άρθρο 1 - Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από 

τη νομική της μορφή, που ασκεί Οικονομική δραστηρι-
ότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπα-
σχολούμενα άτομα και Οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μία Οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 2 
- Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια 
προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων.

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων («MME») αποτελείται από επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των 
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οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

2. Στην κατηγορία των MME, ως μικρή επιχείρηση 
ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

3. Στην κατηγορία των MME, ως πολύ μικρή επιχείρηση 
ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Άρθρο 3 - Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού 
απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών

1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που 
δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά 
την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχεί-
ρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχει-
ρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά 
την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων 
υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη 
επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισ-
σότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου 
ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κα-
τάντη επιχείρησης).

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επι-
χειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται 
ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοι-
νού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 
με την εν λόγω επιχείρηση:

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρη-
ματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών 
προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες 
σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου και επενδύ-
ουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το σύνολο της 
επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 
1.250.000 ευρώ,

β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκο-
πικού σκοπού,

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των 
ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης,

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογι-
σμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους από 
5.000 κατοίκους.

3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις 
που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέ-
σεις:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι-
ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης,

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να 
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική 
επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει 
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού 
της τελευταίας,

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης 
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει 
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφό-
σον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα 
στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητα 
τους ως μετόχων ή εταίρων.

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις 
που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων 
επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους επενδυτές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω 
σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών 
προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο 
ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή 
σε όμορες αγορές. Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά 
προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη 
ή κατάντη της σχετικής αγοράς.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην πα-
ράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί MME εάν το 25 % ή περισσότερο του κε-
φαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, 
άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους 
φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.

5. Μία επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά 
με την ιδιότητα της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης 
ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα 
στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρο-
νται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί 
ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να 
καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχεί-
ρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει 
ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια 
επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις 
που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυ-
τές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων 
και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή 
ενωσιακές διατάξεις.

Άρθρο 4 - Στοιχεία για τον υπολογισμό 
του αριθμού απασχολουμένων και 
των χρηματικών ποσών και περίοδος αναφοράς

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογι-
σμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών 
ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλει-
σμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια 
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βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισί-
ματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών 
υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 
και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.

2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογα-
ριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται 
πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απα-
σχολουμένων ή τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο 
άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την από-
κτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής 
ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση των 
εν λόγω ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονο-
μικά έτη.

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι 
λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα 
στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν 
από καλόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Άρθρο 5 - Ο αριθμός απασχολουμένων
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον 

αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον 
αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργά-
στηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό 
αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν 
εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής 
απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργα-
ζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των 
ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί,
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν 

σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μι-
σθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός 

της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη 
από την επιχείρηση.

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται 
σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης 
μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπο-
λογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων. Η διάρκεια 
των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συ-
νυπολογίζεται.

Άρθρο 6 - Καθορισμός των στοιχείων 
της επιχείρησης

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορι-
σμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με 
βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή 
συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των στοι-
χείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολου-
μένων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά 
στοιχεία της επιχείρησης, ή - εφόσον υπάρχουν - τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμ-
βάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προ-
στίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομέ-
νως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι 
οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη της εν λόγω 
επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία 
προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαι-
ώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). 
Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται 
υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύ-
τερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των 
επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία 
δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει 
ενοποίησης.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία 
των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την εξεταζόμε-
νη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και 
τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. 

Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επι-
χειρήσεων που συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνο-
νται ήδη βάσει ενοποίησης.

Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοι-
χεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμε-
νη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και 
τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. 

Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοι-
χεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται 
με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρί-
σκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περι-
λαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς 
σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που 
ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχεί-
ρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαρια-
σμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα 
στοιχεία από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την 
εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από 
τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43994 Τεύχος Β’ 3668/18.10.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43995Τεύχος Β’ 3668/18.10.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43996 Τεύχος Β’ 3668/18.10.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43997Τεύχος Β’ 3668/18.10.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43998 Τεύχος Β’ 3668/18.10.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43999Τεύχος Β’ 3668/18.10.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44000 Τεύχος Β’ 3668/18.10.2017

12. Η ενότητα «Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης στο 
Υπομέτρο, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης του τελικού πίνακα κατάταξης, τα κάτωθι:»,

τροποποιείται ως εξής:
α) Το σημείο 1) αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1) αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού που θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά για την υλο-

ποίηση της επένδυσης από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος έχει κατατεθειμένα τα ίδια κεφάλαια, βάσει 
επιλέξιμου χρηματοδοτικού σχήματος, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης και για 
τα οποία έχει βαθμολογηθεί. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη εργασιών μετά την κατάθεση 
της αίτησης ενίσχυσης και πριν τη λήψη της απόφασης οριστικής έγκρισης, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα αναφέρει το ύψος των εξοφλημένων τιμολογίων που αντιστοιχούν στις υλοποιηθείσες δα-
πάνες και να προσκομίσει το extrait του διακριτού λογαριασμού νια το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων 
ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να κατατεθεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στον 
λογαριασμό του δυνητικού δικαιούχου κατά την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. 

Η δέσμευση αυτή αφορά μόνο το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων για τα οποία προ-
σκομίζεται και το extrait.

Ο δικαιούχος οφείλει να καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα και να συμπεριλάβει το σύνολο των 
αντίστοιχων τιμολογίων στο αίτημα πρώτης πληρωμής που θα υποβάλει.

Σε περίπτωση που μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του δικαιούχου στη Δράση, γίνουν αναλήψεις ή με-
ταφορές χρηματικών ποσών από τον διακριτό λογαριασμό για άλλο σκοπό εκτός της υλοποίησης της επένδυσης, 
τα ποσά αυτά θα περικόπτονται από τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και δεν θα καταβάλλονται 
στον δικαιούχο.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει βαθμολογηθεί για τα ίδια κεφάλαια, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση που έχει καταθέσει, αλλά δεν προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 6.1.θ της 1ης πρόσκλησης της Δράσης, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση 
ένταξης πράξης στη Δράση ή να συμπεριληφθεί σε συλλογική απόφαση ένταξης πράξης, η αίτηση στήριξης θα 
βαθμολογείται εκ νέου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και δύναται να ενταχθεί στη δράση μόνο εφόσον η νέα βαθ-
μολογία της δεν υπολείπεται της βαθμολογίας της τελευταίας αίτησης στήριξης ενταγμένης πράξης σύμφωνα με 
τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου».

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος χρησιμοποιεί για την υλοποίηση κεφάλαια προ-
έλευσης εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομισθεί μαζί με το αντίγραφο κίνησης του τραπεζι-
κού λογαριασμού και τραπεζική βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια εξωτερικού που θα 
αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της επένδυσης έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για 
τουλάχιστον ένα έτος».

β) Προστίθεται σημείο 3) ως εξής:
«Απόφαση άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού πριν την έγκριση χορήγηση της ενίσχυσης σε πε-

ρίπτωση που δεν είχε προσκομισθεί κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης».
13. Στην παράγραφο 2) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται 

το σημείο β) ως εξής:

β) Αλλαγή δικαιούχου
της αίτησης στήριξης 

- Παραίτηση του αρχικού δικαιούχου από την πράξη και τις ενισχύσεις υπέρ του νέου 
(υποψηφίου) δικαιούχου.
- Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη εκκαθάρισης και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
της παλαιάς εταιρείας.
- Δήλωση του νέου δικαιούχου ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της πράξης με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης της επένδυσης.
- Καταστατικό (ή εταιρικό) του νέου δικαιούχου.
- Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως των δύο (2) τελευταίων ετών, του νέου δικαι-
ούχου καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Οικονομικής Εφορίας των δύο (2) 
τελευταίων ετών αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή νεοσύστατη εταιρεία (ενός εκάστου 
των κυρίων μετόχων), τα οποία θα αποδεικνύουν την ικανότητα του νέου δικαιούχου 
να εκτελέσει την πράξη.
- Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του νέου δικαιούχου.
- Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο ο νέος δικαιούχος πρόκειται να υλοποιήσει 
την επένδυση.
- Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη εκκαθάρισης και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
της νέας εταιρείας καθώς και τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 
κριτήριο επιλογής (βαθμολογίας) 8 ανωτέρω, προκειμένου να ελεγχθεί κατά περίπτωση, 
αν η νέα εταιρεία αποτελεί δικαιούχο του Μέτρου ή αν επηρεάζεται η ληφθείσα κατά 
την αξιολόγηση βαθμολογία.
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14. στην παράγραφο 3) «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΕΣ» - ΔΡΑΣΗ 4.2.1 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

1. «Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1, είναι επιλέξιμες προς 
στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, 
με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστη-
ριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋπο-
θέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιμο/ους κλάδο/ους, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 8α της παρούσας.

β) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων 
εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση 
πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
δ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόvo σε νησιω-

τικές περιοχές. Η δυναμικότητα του νέου σφαγείου δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τους 400 τόνους κρέατος ετησίως.

ε) Η ίδρυση αφανειών πουλερικών είναι επιλέξιμη 
μόvo σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

στ) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατά-
σταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού 
όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται 
από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενερ-
γών και ανενεργών μονάδων. Κατ' εξαίρεση όσον αφο-
ρά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν 
παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν 
σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και 
να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και 
δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβεί-
ου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση 
ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην ίδια Περιφέρεια.

ζ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παρα-
γωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν 
επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%. Οι μο-
νάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες/εγκεκριμένες 
σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση.

η) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων 
συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών».

15. Στην παράγραφο 3) «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΕΣ» - ΔΡΑΣΗ 4.2.2 τα σημεία 1β) και 1γ) αντικαθί-
στανται ως ακολούθως:

β) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατά-
σταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού 
όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται 
από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών 
και ανενεργών μονάδων.

γ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων 
συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

16. Στην παράγραφο 3) «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΕΣ» - ΔΡΑΣΗ 4.2.3 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

1. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.3, είναι επιλέξιμες προς 
στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, 
με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δράσεις 
συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαι-
ρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιμο/ους κλάδο/ους, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 1§8γ της παρούσας με 
τους περιορισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους 
8δ και 8ε του άρθρου αυτού.

β) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων 
εντός ή εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξι-
οποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης.

γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
δ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόvo σε νησιω-

τικές περιοχές. Η δυναμικότητα του νέου σφαγείου δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τους 400 τόνους κρέατος ετησίως.

ε) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη 
μόνo σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

στ) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατά-
σταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού 
όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται 
από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενερ-
γών και ανενεργών μονάδων. Κατ' εξαίρεση όσον αφο-
ρά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν 
παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν 
σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και 
να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και 
δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβεί-
ου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση 
ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην ίδια Περιφέρεια.

ζ) Οι ορισμοί των υπολειμμάτων και απορριμμάτων 
βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.λπ. θα πρέπει να είναι 
σύμφωνοι με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, οι επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες/εγκεκριμένες 
σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2422/Β΄). Στην περίπτωση εκσυγχρονι-
σμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματι-
κών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας 
άνω του 20%.

η) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων 
συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυ-
τών.

17. Στην παράγραφο 4) «ΚΥΡΩΣΕΙΣ» αντικαθίσταται 
το σημείο 3) ως εξής:
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3) Μεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων που ενισχύθηκαν 

Μεταβίβαση παγίων που ενισχύθη-
καν στο πλαίσιο του Μέτρου χωρίς 
την άμεση αντικατάστασή τους από 
άλλα αντίστοιχα με τα ενισχυόμενα, 
και σχετική ενημέρωση των αρμοδί-
ων υπηρεσιών, οδηγεί σε μη πιστο-
ποίηση της επένδυσης και ανάκτηση 
των τυχόν καταβληθεισών ενισχύσε-
ων.

Μεταβίβαση παγίων μετά την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης, χωρίς την άμεση 
αντικατάστασή τους με άλλα αντίστοιχα 
με τα ενισχυόμενα χωρίς σχετική ενημέ-
ρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, οδηγεί 
σε ανάκτηση της δημόσιας ενίσχυσης που 
καταβλήθηκε για την απόκτηση των παγί-
ων αυτών με την προϋπόθεση ότι η επιχεί-
ρηση δεν έχει διακόψει τη δραστηριότητα 
για την οποία ενισχύθηκε. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση η καταβληθείσα δημόσια δαπάνη 
ανακτάται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην περίπτωση 2 ανωτέρω.

18. Στην παράγραφο 4) «ΚΥΡΩΣΕΙΣ» αντικαθίσταται το σημείο 4) ως εξής:
4) Πώληση παγίων που αντικατέστησε ο δικαιούχος μέσω της αίτησης στήριξης, ως παραγωγικός εξοπλισμός 

αξίας. Στην περίπτωση αυτή το αντίτιμο θα αφαιρείται από την προς καταβολή δημόσια ενίσχυση. Σε περίπτωση 
που η πώληση πραγματοποιηθεί μέχρι και τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την καταβολή της 
ενίσχυσης, το αντίστοιχο ποσό θα ανακτάται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
του ΠΑΑ 2014-2020.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 593/37447/31.03.2017 υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των λεπτο-
μερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ ή ανάπτυξη γεωρ-
γικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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*02036681810170020*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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