
 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας του υποψήφιου συλλογικού σχήματος.  
 
 
1. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της νόμιμης υπόστασης των υποψήφιων:  

1.1. Ισχύον καταστατικό.  

1.2. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογι-
κών φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους Αγροτικούς 
Συνεταιρι-σμούς (ΑΣ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).  

Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ΚΟΙΝΣΕΠ.  

Για τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π) και τις Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Ενώ-σεις 
Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), μέχρι να ενταχθούν στο Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., 
αρκεί η απόφαση αναγνώρισης.  

1.3. Στοιχεία πιστοποίησης της σύνθεσης του φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης:  

Πρακτικά της τελευταίας γενικής συνέλευσης μελών. Σε περίπτωση μεταβολής της 
συμμετοχικής σύνθεσης, μετά την τελευταία γενική συνέλευση, τα πρακτικά της έκτακτης Γ.Σ. 
και το απόσπασμα του βιβλίου μελών υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο.  

1.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 

1.5. Δικαιολογητικά του νόμιμου εκπροσώπου: Αντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου 
ταυτότητας.  

1.6. Απόφαση οργάνου του συλλογικού σχήματος περί έγκρισης υποβολής αίτησης στήριξης στο 
υπομέτρο. 

Αν το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς αλλού νομικού προσώπου και οι εταίροι / 
μέτοχοι αυτού ταυτίζονται με τα μέλη του συλλογικού σχήματος, αρκεί η απόφαση του 
υπερκείμενου νομικού προσώπου.  

1.7. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς αλλού νομικού προσώπου, 
βεβαίωση λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία επιβεβαιώνεται τήρηση της 
διακριτής λογιστικής διαχείρισης.  

1.8. Τους εγκεκριμένους από τη γενική συνέλευση ισολογισμούς των διαθέσιμων ετών που 
προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης ή βεβαίωση ορκωτού λογιστή ότι έχουν 
υποβάλει και εγκρίνει ισολογισμούς για τα διαθέσιμα έτη που προηγούνται του έτους 
υποβολής της αίτησης στήριξης ή ότι δεν απαιτείται η σύνταξη τους. Διαθέσιμα έτη νοούνται οι 
τρεις ή λιγότερες κλεισμένες χρήσεις (οικονομικά έτη) που προηγούνται του έτους υποβολής 
της αίτησης στήριξης.  

1.9. Βεβαίωση ορκωτού λογιστή ότι εμφανίζουν κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων 
και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€ κατά τις τρεις 
προηγούμενες κλεισμένες χρήσεις από το έτος υποβολής. Το δικαιολογητικό αυτό δεν 
υποβάλλεται από όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από 
το έτος υποβολής καθώς, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.  

  

2. Δικαιολογητικά φερεγγυότητας των υποψήφιων συλλογικών σχημάτων:  

2.1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συλλογικού σχήματος για κάθε νόμιμη χρήση. Η 
φορολογική ενημερότητα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Στην 
περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η 
υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.  

2.2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση του νομικού προσώπου στο 
οποίο υπάγεται το συλλογικό σχήμα κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης.  

2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μη εκκαθάρισης και μη υπο-
βολής αίτησης για τα ανωτέρω τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης.  

 



 

 

3. Δικαιολογητικά του νόμιμου εκπροσώπου:  

Αντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας . 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως αυτή παράγεται από το 
ΠΣΚΕ.  
 


