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Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 

 
ΑΞΟΝΑΣ 1 

ΜΕΤΡΟ 123Β «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡOΪΟΝΤΩΝ» 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 123Β του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 
 
Το Μέτρο 123Β του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 εφαρμόζεται με βάση: 
1. Το Π.Δ. 83/20.06.2012 (ΦΕΚ 140/20.06.2012/τ.Ά) «Διορισμός του Αντώνιου Σαμαρά του 

Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού». 
2. Το Π.Δ. 86/21.06.2012 (ΦΕΚ 141/21.06.2012/τ.Ά) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών των 

Υπουργών και Υφυπουργών». 
3. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει και 
ιδιαίτερα το άρθρο 32.  

4. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως 
τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 22. 

5. Τον Καν. (ΕΚ)  259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, σχετικά με τη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).  

6. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» καθώς και την υπ’ αριθμ. Ε (2009) 
3197/27.4.2009 Απόφαση της Ε.Ε. για την αναθεώρηση του ΠΑΑ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

7. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα 
του άρθρου 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας».  
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8. Την υπ’ αριθμ. 2049/09.06.2011 (ΦΕΚ 1183/Β΄/2011) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». 

9. Την υπ’ αριθμ. 5021/09.04.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1170/B’/10.04.2012) «Καθορισμός διαδικασίας ένταξης 
επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 123Β “Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων” του Άξονα 1 
”Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας” του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”». 

10. Την υπ’ αριθμ. 6859/15.05.2012 (ΦΕΚ 1678/B’/16.5.2012)  Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 
123Β “Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων” του Άξονα 1 “Βελτίωση της 
Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας” του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”». 

11. Το υπ’ αριθμ. 2577/21.06.2012 έγγραφο έκφρασης του σύμφωνου της γνώμης της ΕΥΔ ΠΑΑ. 
 
 
Α. Στόχος του Μέτρου 123Β 
 
Στόχος του Μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των 
δασοκομικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ίδρυση των πολύ 
μικρών μονάδων μεταποίησης και στη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων. 
 
Το Μέτρο 123Β «Αύξηση της Αξίας των Δασοκομικών Προϊόντων» συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εφεξής ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό 
Δημόσιο. Εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα από την 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα σε συνεργασία με την Δ/νση Διαχείρισης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ). 
 
Β. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Κατανομές 
 
Για την υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου προκαλείται Δημόσια Δαπάνη η 
οποία βαρύνει τη ΣΑΕ 082/2008 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκτιμώμενου 
ύψους μέχρι 10.000.000,00 ευρώ. Η συμβολή της ΕΕ καλύπτεται από το ΕΓΤΑΑ. 
 
Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ σε μέσο ποσοστό 90% περίπου, 
ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια Μη Σύγκλισης, μικρά νησιά 
Αιγαίου Πελάγους) και από εθνικούς πόρους κατά 10% περίπου, σύμφωνα με το τροποποιημένο 
χρηματοδοτικό σχήμα του Άξονα 1 του ΠΑΑ.  
 
Από το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης τα 2.000.000 ευρώ αφορούν τα επενδυτικά σχέδια Ε1 τα 
οποία κατανέμονται στις πέντε (5) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το υπόλοιπο ποσό των 8.000.000 ευρώ διατίθενται για τα επενδυτικά σχέδια Ε2 και αφορούν το 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας.  

         ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ    ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ε1 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ /  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ /  ΗΠΕΙΡΟΥ -  Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

           1.800.000 € 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & 
ΙΟΝΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ 

             200.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ             2.000.000 € 
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Σε περίπτωση μη απορρόφησης της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με 
την παραπάνω κατανομή, αυτομάτως το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερες ανάγκες. 
 
Ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων Ε1 και Ε2 γίνεται ως εξής: 
1. Επενδυτικό Σχέδιο Ε1: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι και 200.000 

ευρώ.  
2.  Επενδυτικό Σχέδιο Ε2: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 

200.000 ευρώ και μέχρι 2.000.000 ευρώ.  
 
Γ. Περίοδος υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης - Φακέλων Υποψηφιότητας  
 
Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 30 Ιουλίου 2012 έως και       
19 Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τους όρους - προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες της παρούσας και 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μέτρο. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν γίνεται ως ακολούθως: 
1. Τα επενδυτικά σχέδια Ε1 υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίγραφα, στα οικεία με τον τόπο της 

επένδυσης Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείου. 
2. Τα επενδυτικά σχέδια Ε2 υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίγραφα, στο Φορέα Εφαρμογής. 
3. Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός του οριζόμενου, θεωρούνται ως μηδέποτε 

υποβληθείσες. 
4. Κάθε φορέας (επιχείρηση) δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, 

από τον ίδιο φορέα, περισσοτέρων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο της ίδιας προκήρυξης του 
μέτρου αυτές θα απορρίπτονται. Εξαιρείται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης εφόσον 
υπάρχει απόρριψη για χρηματοδότηση προηγούμενης πρότασης που υποβλήθηκε από την 
επιχείρηση. 
 

Το πρωτόκολλο είναι αυτό το οποίο λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του 
εμπρόθεσμου της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας. Για τις αιτήσεις 
ενίσχυσης – φάκελους υποψηφιότητας που υποβάλλονται ταχυδρομικώς, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
με ευθύνη του υποψηφίου, ότι παραδίδονται και πρωτοκολλούνται εντός της ανωτέρω χρονικής 
προθεσμίας. Παράταση της ως άνω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης δύναται να χορηγείται 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Δ. Όροι – προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης 

 
1. Υποψήφιοι δικαιούχοι για ένταξη στο Μέτρο 123Β 
 
Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1.1. Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Π.Μ.Ε), σύμφωνα με την Ανακοίνωση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Μια επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζόμενους.  
Με δεδομένο ότι η απασχόληση στον κλάδο είναι εποχική και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1 της 
παρούσας σύμφωνα με το οποίο ένας εργαζόμενος αντιστοιχεί σε μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας 
(ΕΜΕ) καθώς επίσης και το γεγονός ότι μία Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) αντιστοιχεί σε 
εργασία που προσφέρει ένας εργαζόμενος σε ετήσια βάση, για τις ανάγκες του προγράμματος 
θεωρούνται επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν μέγεθος εργασίας λιγότερες από 10 ΜΑΕ. 

1.2. Ενδεικτικά οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση της Πολύ Μικρής Επιχείρησης 
του 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που μπορούν να είναι επιλέξιμες για το Μέτρο είναι οι εξής: 

1.2.1. Υφιστάμενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.  
1.2.2. Νέες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (να μην είναι υπό σύσταση). 
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1.3. Επιλέξιμες θεωρούνται οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., οι 
ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί. Οι ανωτέρω Π.Μ.Ε θα πρέπει να  δραστηριοποιούνται 
στον ελληνικό χώρο με την πρωτογενή επεξεργασία των πρωτογενών δασικών προϊόντων (πρώτων 
υλών) του άρθρου 1 της παραγράφου 15Α και με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και 
χονδρική πώληση των μεταποιημένων προϊόντων του άρθρου 1 της παραγράφου 15Β.   

1.4. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Δράσης 1 του άρθρου 3 της παρούσας, 
θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της μεταποίησης και εμπορίας των δασικών προϊόντων, 
διασφαλίζοντας την αύξηση της προστιθέμενης αξίας αυτών. 
 

2. Δεσμεύσεις Δικαιούχων 
 

Ο Δικαιούχος οφείλει: 

2.1. Να εκτελέσει το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης 
και τους όρους αποδοχής της σύμβασης, όπως αυτή υποβλήθηκε στο Φορέα Εφαρμογής, στα 
χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 

2.2. Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο Δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα: 
2.2.1. Να παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης του άρθρου 25 της παρούσας, 

όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν προκειμένου η Επιτροπή να 
διευκολύνεται στο έργο της. 

2.2.2. Να διευκολύνει τον έλεγχο από τις Εθνικές και Κοινοτικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα 
λογιστικά του βιβλία. 

2.2.3. Σε εφαρμογή του άρθρου 44Α του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για την 
χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, 
περιπτώσεις (β) και (δ) του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των 
ενισχύσεων που έλαβαν οι Δικαιούχοι και των οποίων οι δαπάνες έχουν αποδοθεί από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στην Ελλάδα.  

2.2.4. Να τοποθετήσει επεξηγηματική πινακίδα για επένδυση που το συνολικό της κόστος 
υπερβαίνει τα 50.000 € και διαφημιστικά πλαίσια για επένδυση που το συνολικό της 
κόστος υπερβαίνει τα 500.000 €, σύμφωνα με το Παράρτημα 6 του Καν. 1974/2006. Οι 
σχετικές προδιαγραφές θα περιγραφούν στην ΥΑ Λεπτομερειών. 

2.3. Να μην έχει χρηματοδοτηθεί από δύο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές με ένα παράτυπο 
τρόπο. Επίσης δεν μπορεί να ενισχυθεί για το ίδιο φυσικό αντικείμενο ή τη συμπληρωματικότητα 
αυτού από το αντίστοιχο Μέτρο 123Β του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης του Leader».  

2.4. Δικαιούχοι των οποίων τα επενδυτικά τους σχέδια έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του παρόντος 
μέτρου, μετά την ένταξή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας (5) από την ολοκλήρωση και 
αποπληρωμή της επένδυσής τους οφείλουν τα εξής: 

2.4.1. Να διατηρούν τη φύση της επένδυσης (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και 
λοιπό εξοπλισμό κ.λπ.) και τους όρους υλοποίησής της, για διάστημα πέντε (5) ετών από 
την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της επένδυσής. 

2.4.2. Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων θα πρέπει να μην μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς μιας υποδομής που έχει ενισχυθεί εκτός και εάν κατά την περίοδο εκπλήρωσης 
των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης ο 
Δικαιούχος, μεταβιβάσει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την εκμετάλλευση σε άλλο νομικό 
πρόσωπο το οποίο θα αναλαμβάνει να τον υποκαταστήσει στις συμβατικές του 
δεσμεύσεις για το υπόλοιπο της περιόδου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, 
αποδεχόμενο τους όρους της απόφασης έγκρισης της πράξης. 

2.4.3. Στην περίπτωση νομικών προσώπων θα πρέπει να μην μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς ή η εταιρική σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής χωρίς 
ενημέρωση του Φορέα Εφαρμογής. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι 
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εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω 
κληρονομικής διαδοχής. 

2.4.4. Να μην μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου (6) από άλλα κυριότητας του 
επενδυτή και ανάλογης αξίας που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής 
λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση έγκρισης εντός τριών (3) μηνών από το Φορέα 
Εφαρμογής. 

2.4.5. Να τηρούν τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης. 
2.4.6. Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
2.4.7. Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν 

οι λόγοι ανωτέρας βίας του άρθρου 37.  
2.4.8. Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης χωρίς την έγκριση 

του Φορέα Εφαρμογής. Η έγκριση δίνεται με τον όρο ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει 
γραπτώς την υποχρέωση της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο 
παραγωγικό αντικείμενο για το υπόλοιπο της περιόδου και η ευθύνη για την τήρηση των 
όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή. 

2.4.9. Να διατηρήσει τον μέσο όρο των θέσεων εργασίας ή τις νέες θέσεις εργασίας για τις 
οποίες έχει δεσμευτεί, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του 
επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης μη τήρησης της ανωτέρω 
υποχρέωσης, ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Ο 
αριθμός  απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται σε Μονάδες 
Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 1 & 6 της παρούσας, με 
βάση το έντυπο Ε7, τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας ή 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον Φορέα Εφαρμογής για την ακριβή 
καταμέτρηση του προσωπικού. 

2.5. Ο φάκελος και τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες για τα οποία 
εισπράττονται ενισχύσεις από το ΕΓΤΑΑ φυλάσσονται από το Φορέα Εφαρμογής, όπως αντίστοιχα 
και από τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το δικαιούχο και είναι στη διάθεση της Επιτροπής 
τουλάχιστον επί μία πενταετία από την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της επένδυσής και 
οπωσδήποτε μέχρι το έτος 2018, δηλαδή τρία (3) έτη μετά από το έτος που θα πραγματοποιηθεί η 
τελική πληρωμή (στο πλαίσιο του ΠΑΑ) από τον οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 9, παρ. 2, 3 του Καν (ΕΚ) 885/2006, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

2.6. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα Κοινοτικά Πρότυπα που ορίζονται στον Κανονισμό 
1782/2003 για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν. 

 
3. Ύψος Ενίσχυσης 
 
3.1. Για επενδυτικά σχέδια Ε1, προϋπολογισμού μέχρι και 200.000 €, το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται 

σύμφωνα με τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται στο Παράρτημα του Καν. (ΕΚ) 1698/05, δηλαδή: 
3.1.1. Στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης, 50% του ποσού των 

επιλέξιμων επενδύσεων. 
3.1.2. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, 65% 

του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων. 
3.1.3. Στις λοιπές περιφέρειες, 40% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων. 

3.2. Για επενδυτικά σχέδια Ε2, προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 200.000 €, το ύψος ενίσχυσης θα 
είναι το αναφερόμενο ανά περιφέρεια στον περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων Ν. 408/2006 – 
Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του περιφερειακού χάρτη 
μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως 
περιγράφονται παρακάτω: 

3.2.1. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, GR21 
Ήπειρο, GR23 Δυτική Ελλάδα το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 40% + 20% = 60%. 
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3.2.2. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR14 Θεσσαλία, GR22 Ιόνια νησιά, GR43 
Κρήτη το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 20% = 50%. 

3.2.3. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR25 Πελοπόννησος, GR41 Βόρειο Αιγαίο το 
ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 20% = 50%. 

3.2.4. Για τις ακόλουθες περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου: GR12 Κεντρική Μακεδονία και 
GR13 Δυτική Μακεδονία το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 30% = 60% και για την 
GR30 Αττική το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 20% = 50%.  

3.2.5. Στην ακόλουθη περιφέρεια (περιφέρεια οικονομικής ανάπτυξης): GR42 Νότιο Αιγαίο το 
ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 15%+20% = 35%. 

3.2.6. Στην ακόλουθη περιφέρεια (περιφέρεια οικονομικής ανάπτυξης): GR24 Στερεά Ελλάδα 
(GR 241 Βοιωτία, GR242 Εύβοια, GR244 Φθιώτιδα, GR243 Ευρυτανία, GR245 Φωκίδα), το 
ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι για τις περιφέρειες NUTS III (GR 241 Βοιωτία, GR242 
Εύβοια, GR244 Φθιώτιδα) στο 15%+20%=35% και στο ποσό των 20%+20%=40% για τις 
άλλες 2 περιφέρειες NUTS III (GR243 Ευρυτανία, GR245 Φωκίδα).  

 
4. Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης και Φακέλων Υποψηφιότητας – Έλεγχος πληρότητας και 

Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης 
 
Έλεγχος Πληρότητας 
4.1. Με την εμπρόθεσμη υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο και παραλαβή από τον αρμόδιο φορέα 

της Αίτησης Ενίσχυσης, ο δυνητικός δικαιούχος παραλαμβάνει αποδεικτικό παραλαβής ή αριθμό 
πρωτοκόλλου.  
Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις θα διενεργείται άμεσα έλεγχος πληρότητας από τις υπεύθυνες για 
την παραλαβή αρχές, με βάση τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ελέγχου πληρότητας το υπόδειγμα 
του οποίου θα καθοριστεί στην ΥΑ λεπτομερειών. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων σε δικαιολογητικά τα οποία προσδιορίζονται στην ΥΑ 
Λεπτομερειών, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώνονται είτε τη στιγμή της υποβολής είτε σε 
μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από τον αρμόδιο φορέα. Η ενημέρωση γίνεται με κάθε 
πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο δυνητικός 
δικαιούχος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωσή του να προσκομίσει, 
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή), τα σχετικά δικαιολογητικά.  
 

Διοικητικοί έλεγχοι και αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης  
4.2. Ο Φορέας Εφαρμογής ή / και οι αρμόδιοι δασικοί και λοιποί συνεργαζόμενοι φορείς διενεργούν 

διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων ενίσχυσης οι οποίοι καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι 
δυνατό και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά και οι οποίοι αφορούν οπωσδήποτε: α) την 
επιλεξιμότητα της ενέργειας, β) τη συμμόρφωση της ενέργειας με τους ισχύοντες εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες, γ) την αξιολόγηση της ρεαλιστικότητας του προτεινόμενου κόστους, δ) την 
αξιοπιστία του δικαιούχου κυρίως ως προς την εκτέλεση προηγούμενων ενεργειών που 
συγχρηματοδοτήθηκαν και ειδικότερα ως προς την ύπαρξη τυχόν βεβαιωμένων παραβάσεων κατά 
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

4.3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης και η εξέτασή τους από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του 
άρθρου 17 της ΚΥΑ του Μέτρου για την ένταξη ή μη των επενδυτικών σχεδίων σε πρόγραμμα 
ενίσχυσης πραγματοποιείται επί:  

4.3.1. Της εκτίμησης φερεγγυότητας - βιωσιμότητας του Δικαιούχου της επένδυσης και της 
εκτίμησης βιωσιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με κριτήρια 
που καθορίζονται στην ΥΑ Λεπτομερειών του Μέτρου. 

4.3.2. Της τήρησης των διαδικασιών και των κριτηρίων επιλεξιμότητας, επιλογής της πράξης 
και βαθμολόγησης, όπως τα ανωτέρω καθορίζονται στην ΥΑ Λεπτομερειών του Μέτρου. 
 

Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων  
4.4. Οι φάκελοι υποψηφιότητας των επενδυτικών σχεδίων Ε1 αξιολογούνται από τα κατά τόπους 

Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείου εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους 
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και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Μετά το πέρας της 
αξιολόγησης, το ένα αντίγραφο του επενδυτικού σχεδίου μαζί με το δελτίο αξιολόγησης θα 
αποστέλλονται στο Φορέα Εφαρμογής. Το έτερο αντίγραφο παραμένει στην Υπηρεσία υποβολής. 

4.5. Οι φάκελοι υποψηφιότητας των επενδυτικών σχεδίων Ε2 διαβιβάζονται από το Φορέα Εφαρμογής 
στους αξιολογητές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή 
του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ ύστερα από εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής και της Ειδικής 
Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης μπορεί επίσης να γίνεται 
και από αξιολογητές – υπαλλήλους του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, 
σύμφωνα με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, ή όπως αλλιώς αυτό ρυθμιστεί για τα 
Μέτρα του ΠΑΑ.  

4.6. Η αξιολόγηση κάθε αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνει την τεχνική και οικονομική αξιολόγησή της 
καθώς επίσης και τη βαθμολόγησή της από τους προαναφερόμενους αξιολογητές των 
παραγράφων 1 & 2, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που θα περιγραφούν στην ΥΑ 
Λεπτομερειών. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τη σχετική τεκμηρίωση της βαθμολόγησης ανά 
κριτήριο, καταγράφονται σε Δελτίο Αξιολόγησης το περιεχόμενο του οποίου θα καθοριστεί στην 
ΥΑ Λεπτομερειών. 
 

Εισήγηση Επενδυτικών Σχεδίων 
4.7. Η αξιολόγηση κάθε αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνει την τεχνική και οικονομική αξιολόγησή της 

καθώς επίσης και τη βαθμολόγησή της από τους προαναφερόμενους αξιολογητές των 
παραγράφων 1 & 2, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που θα περιγραφούν στην ΥΑ 
Λεπτομερειών. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τη σχετική τεκμηρίωση της βαθμολόγησης ανά 
κριτήριο, καταγράφονται σε Δελτίο Αξιολόγησης το περιεχόμενο του οποίου θα καθοριστεί στην 
ΥΑ Λεπτομερειών. 

4.8. Ο εισηγητής λαμβάνει γνώση του δελτίου αξιολόγησης και έχοντας γνώση των αποφάσεων του 
μέτρου συντάσσει σχετική εισήγηση προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή με την οποία προτείνει την 
έγκριση ή την έγκριση με περικοπές ή την απόρριψη της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με κριτήρια 
και οδηγίες που θα οριστούν στην ΥΑ Λεπτομερειών. Σε περίπτωση που η εισήγηση είναι θετική 
για την πρόταση, ο εισηγητής θα πρέπει να υπολογίσει / επιβεβαιώσει και τη βαθμολογία που 
αυτή συγκεντρώνει. 
 

Δημοσιοποίηση των Καταστάσεων 
4.9. Για τα επενδυτικά σχέδια Ε1 ο Φορέας Εφαρμογής με τη συνεργασία της Δ/νσης Διαχείρισης 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) αποστέλλει προς δημοσιοποίηση τους πίνακες της παραγράφου 5 του άρθρου 17 
της παρούσας στις Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων. Με ευθύνη των Γενικών Δ/νσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων οι σχετικοί 
πίνακες δημοσιοποιούνται στην έδρα της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς επίσης και στην 
έδρα των αρμοδίων δασικών αρχών. Ταυτόχρονα οι ανωτέρω Γενικές Δ/νσεις αποστέλλουν στο 
Φορέα Εφαρμογής αποδεικτικό ανάρτησης των πινάκων. 

4.10. Τόσο για τα επενδυτικά σχέδια Ε1 όσο και για τα επενδυτικά σχέδια Ε2 οι πίνακες κατάταξης των 
εν δυνάμει δικαιούχων της παραγράφου 5 του άρθρου 17 της παρούσας αναρτώνται, με ευθύνη 
του Φορέα Εφαρμογής και σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή, στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 
2007 – 2013 (www.agrotikianaptixi.gr). 
 

Προσφυγές – Δευτεροβάθμιες Επιτροπές 
4.11. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια (Ε1 & Ε2) οι επιλαχόντες και απορριπτόμενοι της παραγράφου 5 

του Άρθρου 17 της ΚΥΑ που έχουν έννομο συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν προσφυγή κατά του 
πορίσματος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής (με αποδεικτικό) της ενημέρωσης των αποτελεσμάτων της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι προσφυγές υποβάλλονται προς τον Φορέα Εφαρμογής. 

4.12. Η Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από: 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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4.12.1. Μέλη με δικαίωμα ψήφου, που είναι ο πρόεδρος και τα δύο μέλη. Για τον πρόεδρο και 
τα μέλη της επιτροπής ορίζονται αναπληρωτές. Τόσο τα τακτικά όσο και τα 
αναπληρωματικά μέλη δεν μπορεί να είναι άτομα που συμμετείχαν ως μέλη με 
δικαίωμα ψήφου στην πρωτοβάθμια γνωμοδοτική επιτροπή. 

4.12.2. Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, που είναι ο εισηγητής και ο γραμματέας. Για τον 
γραμματέα ορίζεται και αναπληρωτής. 

 
5. Απόφαση Έγκρισης Πράξης και Ανάληψη Δέσμευσης 

 
5.1. Με την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η Γνωμοδοτική Επιτροπή 

κοινοποιεί τα αποτελέσματα στο Φορέα Εφαρμογής και ο Φορέας Εφαρμογής εκδίδει Απόφαση 
Έγκρισης Πράξης με υπογραφή Υπουργού ή Ειδικού Γραμματέα μετά από εξουσιοδότηση. Στην 
απόφαση έγκρισης της πράξης προσδιορίζονται επακριβώς: 

5.1.1. Ο Δικαιούχος του έργου και ο Α.Φ.Μ. 
5.1.2. Ο τίτλος της επένδυσης. 
5.1.3. Η τοποθεσία της επένδυσης. 
5.1.4. Ο συνολικός προϋπολογισμός. 
5.1.5. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός. 
5.1.6. Οι χορηγούμενες ενισχύσεις. 
5.1.7. Η ίδια συμμετοχή του Δικαιούχου. 
5.1.8. Ο αριθμός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων. 
5.1.9. Οι όροι χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. 
5.1.10. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
5.1.11. Η Δ.Ο.Υ. του Δικαιούχου. 
5.1.12. Ο διακριτικός τίτλος του Δικαιούχου. 
5.1.13. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού / IBAN στον οποίο θα κατατίθενται οι 

ενισχύσεις. 
5.1.14. Τα δανειακά κεφάλαια που τυχόν λάβει ο Δικαιούχος. 
5.1.15. Τα διακριτά τμήματα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. 

5.2. Η απόφαση έγκρισης πράξης αποστέλλεται στο Δικαιούχο από το Φορέα Εφαρμογής, με 
συνημμένο σχέδιο Αποδοχής που υπέχει θέση σύμβασης, με οδηγίες συμπλήρωσης, αναλυτική 
ενημέρωση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της και τις σχετικές ενέργειες, 
στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Δικαιούχος της ενίσχυσης. Τα ανωτέρω αποστέλλονται στους 
Δικαιούχους είτε με συστημένη επιστολή, είτε δια των οικείων δασικών αρχών και επιδίδονται σ’ 
αυτούς με αποδεικτικό επίδοσης το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται στο Φορέα Εφαρμογής 
από τις οικείες δασικές αρχές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του. 
 

Ανάκληση Αποφάσεων Έγκρισης 
5.3. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός τριάντα (30) ημερών από την 

επομένη της ημερομηνίας παραλαβής ή επίδοσης της σχετικής απόφασης στο δικαιούχο, η 
απόφαση έγκρισης πράξης που τον αφορά ανακαλείται και δύναται να εκδοθεί απόφαση 
έγκρισης πράξης για τον πρώτο επιλαχόντα και μέχρι του ορίου πιστώσεων για ανάληψη νομικών 
δεσμεύσεων της περιόδου έγκρισης. Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης πράξης για τους επιλαχόντες 
γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους, όπως αυτή έχει προκύψει από τα αποτελέσματα της 
βαθμολόγησης τους από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
 

Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάκλησης της απόφασης έγκρισης πράξης / αποδοχής / σύμβασης. 
5.4. Η διαδικασία εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

5.4.1. Παραίτηση του Δικαιούχου της ενίσχυσης για διαφόρους λόγους, πριν τη λήξη του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

5.4.2. Διαπίστωση προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης, από το Φορέα 
Εφαρμογής ή τις αρμόδιες Δασικές Αρχές ή άλλης Εθνικής ή Κοινοτικής Αρχής και 
αδυναμίας του Δικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις. 
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5.4.3. Παρέλευση του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, χωρίς ο Δικαιούχος να έχει προβεί 
στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, την υποβολή αίτησης τροποποίησης της έγκρισης ή 
την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

5.4.4. Κατόπιν πορίσματος / συστάσεων διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου του 
Φορέα Εφαρμογής ή της Διαχειριστικής Αρχής ή άλλης Εθνικής ή Κοινοτικής Αρχής. 

 
6. Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 
 
6.1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και με το αρ. πρωτ. 313904/02.11.05 έγγραφο 

της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων / Τμήμα Νομικό Κ.Ο.Α. του 
ΥΠΑΑΤ, τα ποσά ενισχύσεων καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους. 

6.2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους. 

6.3. Ο Φορέας Εφαρμογής συγκροτεί φάκελο πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με σχετική 
εγκύκλιο του Οργανισμού. 

 
7. Μειώσεις Ενισχύσεων – Αποκλεισμοί Δικαιούχων 
 
Κατά τις πληρωμές εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% μεταξύ του ποσού (x) που πρέπει να 
καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση (φάκελο) πληρωμής και του ποσού (y) που πρέπει να 
καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα 
εφαρμόζεται μείωση στο ποσό (y). Το ποσό της μείωσης θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο 
ποσών και θα είναι (x-y). Επομένως ο δικαιούχος θα λαμβάνει το ποσό (z)= y-(x-y). 
Η παραπάνω μείωση δεν εφαρμόζεται και ο δικαιούχος λαμβάνει το επιλέξιμο ποσό (y), είτε όταν η 
διαφορά μεταξύ των ποσών (x) και (y) και είναι μικρότερη ή ίση του 3%, είτε εφόσον μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού (Άρθρο 30, παρ. 1 του Καν. 
(ΕΚ) 65/2011).  
Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλλει ψευδή δήλωση εκ 
προθέσεως, η υπό εξέταση ενέργεια αποκλείεται από την ενίσχυση του ΠΑΑ 2007-2013 και τα ποσά 
που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επιπλέον, ο δικαιούχος 
αποκλείεται από τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου Μέτρου για το ημερολογιακό έτος της 
διαπίστωσης και το επόμενο. 

 
8. Περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας 

 
8.1. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια 

δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο γεγονός. 
8.2. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν τα εξής περιστατικά: 

8.2.1. Θάνατος του κατόχου της επένδυσης. 
8.2.2. Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου της επένδυσης. 
8.2.3. Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της έκτασης της επένδυσης, εφόσον δεν ήταν 

προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης. 
8.2.4. Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά την επένδυση. 

8.3. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιπτώσεις κοινοποιούνται εγγράφως στο 
Φορέα Εφαρμογής από το Δικαιούχο ή από τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, μαζί με τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από το Φορέα Εφαρμογής, εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη στιγμή που ο Δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να 
πράξει αναλόγως. 

 
 
 
 



 10 

Ε. Επιλέξιμες – Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 
 
1. Δράση 1 

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση για πολύ μικρές επιχειρήσεις 
είναι: 
1.1. Η προμήθεια εξοπλισμού όπως: υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού, 

εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων. 
1.2. Τα έργα υποδομής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η 

προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και εκσυγχρονισμός 
πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου. 

2. Δράση 2 
Ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων δύναται να παρέχεται 
ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) για δαπάνες που αφορούν: 

2.1. Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.  
2.2. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού 

και λογισμικών. 
2.3. Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο νέων 

μονάδων. 
2.4. Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για την μεταφορά 

του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης. 
2.5. Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτή δε συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες 

πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης. 
2.6. Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, 

δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω 
δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου. 

2.7. Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο 
επενδύσεις για την απόκτησή τους. 

2.8. Στις ανωτέρω μεταποιητικές μονάδες, αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για 
αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση 
τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το 
σύνολο της επένδυσης. 

2.9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για 
σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου. 

3. Σχετικά με τις παραπάνω δράσεις διευκρινίζονται τα εξής: 
3.1. Οι παραπάνω Δράσεις είναι επιλέξιμες μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου.  
3.2. Οι ανωτέρω επιλέξιμες δράσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
3.3. Για την απόκτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση 

(leasing). 
 

4. Οι Δαπάνες που δεν ενισχύονται (μη επιλέξιμες) είναι: 
 
4.1. Επενδύσεις σε επίπεδο του λιανικού εμπορίου. 
4.2. Επενδύσεις για τη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων οι οποίες δεν επεξεργάζονται και την 

κοινοτική παραγωγή. 
4.3. Η αγορά οικοπέδου. 
4.4. Η αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή 

καινούργιες, ανεξάρτητα της προηγούμενης χρήσης τους. 
4.5. Συμβολαιογραφικά έξοδα, πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα 

της επένδυσης. 
4.6. Ο εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κ.λπ.). 
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4.7. Η αγορά των οχημάτων εν γένει, εκτός των ειδικών και αναγκαίων, όπως αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

4.8. Ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων (φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λπ.), εκτός των αναφερομένων στην 
προηγούμενη δράση 2. 

4.9. Η αγορά εξοπλισμού αποσβέσιμου σε διάρκεια μικρότερη του έτους για τις επενδύσεις 
προϋπολογισμού άνω των 10.000 €. 

4.10. Οι δαπάνες που αφορούν κάθε είδους δημοσιονομική επιβάρυνση σε βάρος των Δικαιούχων 
(π.χ. παράβολα). 

4.11. Οι αποζημιώσεις, που πληρώνονται από τους Δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους, για 
απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κ.λπ. 

4.12. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των δαπανών της επένδυσης. 
4.13. Οι εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης, 
4.14. Τα έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας, πέραν των 

απολύτως αναγκαίων οδικής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση της μονάδας με το ήδη υπάρχον 
οδικό δίκτυο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 μέτρα. 

4.15. Οι αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής 
ασφάλισης, πληρωτέες από τον Δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη 
ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με 
την ολοκλήρωσή του. 

4.16. Σε κάθε περίπτωση δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή του φακέλου 
υποψηφιότητας – αίτηση ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δεν 
συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος. Κατ’ εξαίρεση συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο 
κόστος, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης 
ενίσχυσης, οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας, προπαρασκευαστικών μελετών 
(εδαφοτεχνική, προστασία περιβάλλοντος, γεώτρησης κ.λπ.), μελετών κατασκευής 
(αρχιτεκτονική, στατική μελέτη κ.λπ.) και των δαπανών της οικονομοτεχνικής μελέτης που 
απαιτούνται για τη συμπλήρωση του φακέλου υπό την προϋπόθεση ένταξης του επενδυτικού 
σχεδίου στο παρών Μέτρο.  

4.17. Οι ανωτέρω δαπάνες, του σημ. 4.16 αθροιζόμενες, δεν δύναται να υπερβαίνουν το 12% του 
επιλέξιμου κόστους των λοιπών επενδύσεων. 

 
Ζ. Δημοσιοποίηση της πρόσκλησης 
 
Η πρόσκληση δημοσιεύεται καταλλήλως σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 
και ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2007 – 2013 www.agrotikianaptixi.gr . Επίσης 
κοινοποιείται στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθώς και 
σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ή όργανο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι 
έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της πρόσκλησης. Ο Φορέας Εφαρμογής που 
απευθύνει την πρόσκληση τηρεί σε αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησής της. 
 
Η. Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 
1. Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου και η διαδικασία  αξιολόγησης και 

έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 5021/09.04.2012 ΚΥΑ                                     
(ΦΕΚ 1170/B’/10.04.2012), καθώς και στην υπ’ αριθμ. 6859/15.05.2012 (ΦΕΚ 1678/B’/16.05.2012) 
ΥΑ Λεπτομερειών του Μέτρου 123Β, που βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΕ ΠΑΑ – 
Ανταγωνιστικότητα (www.agrotikianaptιxi.gr). Εκτός των ενδεικτικώς αναφερομένων στην παρούσα 
απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι μετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν 
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις εφαρμογής του Μέτρου. 

2. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι δεσμευτικές. 
3. Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από: 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.agrotikianaptιxi.gr/
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3.1. Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητα, 
στα τηλέφωνα: 
2105275252, 2105275084, 2105275248 και 2105275203-4. 

3.2. Τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στα τηλέφωνα: 
2102124645 και 2102124653. 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια 
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2007-2013 
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  - Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείου (μέσω ηλεκτρονικών 

μέσων) 
 

Αποδέκτες για κοινοποίηση 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

- Γραφείo κ. Γεν. Γραμματέα, κ. Γ. Κανελόπουλου 
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Β. Διβάρη 

2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικών 

μέσων) 
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