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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

( Συγκεντρωτικά υπο µορφή πίνακα, Σελ. 7 – 8 ) 

 

 

1.1 ∆ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας 

 

1.2 Γενικά: 

 

1. Στην υποβολή, η 2
η
 σελίδα του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου. 

2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή 

νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει 

επιπλέον να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι "τα 

φωτοαντίγραφα που προσκοµίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά 

αντίγραφα των πρωτοτύπων". 

3. Οι απαιτούµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες 

∆ηλώσεις που αφορούν το ίδιο το νοµικό πρόσωπο υπογράφει ο νόµιµος 

εκπρόσωπος αυτού. 

4. ∆ικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή 

πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν 

λαµβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της 

ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση του υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή προβλέπεται, από Υπεύθυνη ∆ήλωσή του 

ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας εγκατάστασής του, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά 

και ότι ο υποψήφιος πληρεί τα κατά τα ανωτέρω απαιτούµενα. 

5. Υποψήφιοι δικαιούχοι µπορούν να είναι και υπό σύσταση εταιρείες. Στην περίπτωση 

αυτή, τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής εξετάζονται µε βάση το σχέδιο 

καταστατικού που θα πρέπει να υποβληθεί. 
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1.3 Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας: 

 

1. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης (κριτήριο 2.5) µπορούν να γίνουν 

αποδεκτά: τίτλοι κυριότητας (συµβόλαιο πώλησης, δωρεά, γονική παροχή, δικαστική 

απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας, κληρονοµική διαδοχή κ.λπ.), οι οποίοι θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ιδιοκτησίας και 

µεταγραφής, πολυετές µισθωτήριο συµβόλαιο, σύµβαση χρησιδανείου, σύµβαση 

παραχώρησης χρήσης ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση την 

κατοχή ή χρήση κυρίως στις περιπτώσεις ανυπαρξίας τίτλων για δηµόσιες εκτάσεις και 

για πράξεις δηµοσίου χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις µίσθωσης και εφόσον στην πρόταση 

προβλέπονται νέες κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο 

µίσθωσης µε διάρκεια τουλάχιστον 20 ετών από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για 

ένταξη στο τοπικό πρόγραµµα και πιστοποιητικό µεταγραφής. Για λοιπές επενδύσεις 

(βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και προµήθεια εξοπλισµού) απαιτείται 

συµφωνητικό µίσθωσης ή επαγγελµατικής µίσθωσης (για επιχειρήσεις), θεωρηµένο από 

τη ∆.Ο.Υ, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και 

στην περίπτωση που το συµφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει 

συνταχθεί συµβολαιογραφικά και να έχει µεταγραφεί εν συνεχεία στο αρµόδιο 

υποθηκοφυλακείο. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα πρέπει να τηρούνται για 

συµβάσεις χρησιδανείου ή συµβάσεις παραχώρησης χρήσης. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο επικαρπωτής, ο ψιλός κύριος θα 

πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συµφωνεί και αποδέχεται την προτεινόµενη 

χρήση του ακινήτου από τον επικαρπωτή. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής 

είναι ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι 

συµφωνεί και αποδέχεται την προτεινόµενη χρήση του ακινήτου από τον επικαρπωτή Και 

στις δύο ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δεν απαιτείται για τον υπευθύνως δηλούντα 

να εξετασθεί αν πληρούνται όλα τα λοιπά κριτήρια, που αφορούν το φορέα. 

Σε περίπτωση συγκυριότητας στο φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχουν εκτός 

από τα δικαιολογητικά συγκυριότητας του ακινήτου και αντίστοιχα δικαιολογητικά 

πλήρους χρήσης/κατοχής του ακινήτου από τον συγκύριο που είναι υποψήφιος 

επενδυτής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω. 

Ειδικά στην περίπτωση που συγκύριος είναι ανήλικος, θα πρέπει στο φάκελο 

υποψηφιότητας να υπάρχει δικαστική άδεια στους κηδεµόνες για οποιαδήποτε πράξη 

µεταβίβασης ή µίσθωσης αφορά το ιδανικό µερίδιο του ανηλίκου. 

Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η κατοχή – χρήση του ακινήτου µε βάση τα 

ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους. 
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2. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.2, καθώς και των κριτηρίων 3.9 και 3.10 

προσκοµίζονται αναλόγως τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συµβιβασµό, 

β) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, καταστατικό, 

γ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ο 

υποψήφιος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. 

δ) στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µεγαλύτερο της τριετίας 

υποβάλλεται ο τελευταίος ισολογισµός καθώς και ακριβή αντίγραφα των θεωρηµένων 

Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διάστηµα των τελευταίων 

δώδεκα µηνών µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία της πρόσκλησης για τις εταιρείες που 

τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας 

προσκοµίζεται από τον υποψήφιο ένορκη βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει 

απολεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών. 

 

3. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.3 προσκοµίζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

i. καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού ή σχέδιο καταστατικού, ΦΕΚ 

ορισµού νόµιµου εκπρόσωπου, 

ii. πίνακας µετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία, 

iii. τελευταίος ισολογισµός, βιβλία κ.λπ., 

iv. τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7 

v. αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση µετόχων Α.Ε. που λαµβάνουν 

µισθό, τη σχετική εντολή της Γ.Σ. 

vi. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υφιστάµενη επιχείρηση είναι πολύ µικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα 

επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα είναι πολύ µικρή ΜΜΕ σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 

800/2008 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Η δήλωση διαµορφώνεται 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ακολουθεί. 

vii. Στις περιπτώσεις υποψήφιων δικαιούχων ΟΤΑ ή Νοµικών Προσώπων, απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου τους για υποβολή πρότασης. 

Ως προς τους δικαιούχους του υποµέτρου L311, αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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o Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατοµικού τους εισοδήµατος από γεωργικές 

δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής τους και παράλληλα δεν 

αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης πάνω 

από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης τους, ή 

o Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατοµικού του εισοδήµατος από αγροτικές 

δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισµό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην 

υπερπόντιας – δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού 

χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήµατος 

προέρχεται από γεωργικές – κτηνοτροφικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια 

της εκµετάλλευσής τους και παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός 

γεωργικής εκµετάλλευσης χρόνο µεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου 

απασχόλησης. 

o Να είναι Νέος Γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του µέτρου 112 

"Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ. 

Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού γίνεται από τη σύγκριση των γεωργικών 

εισοδηµάτων µε τα συνολικά ατοµικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στο εκκαθαριστικό 

σηµείωµα (µέσος όρος των διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας τριετίας). Σε ό,τι αφορά 

το χρόνο εξωγεωργικής απασχόλησης, υπολογίζεται από το µέσο όρο των ηµεροµισθίων 

των διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας τριετίας, όπως εµφανίζονται στη βεβαίωση του 

ασφαλιστικού τους ταµείου ή του φορέα εργασίας. 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νέος Γεωργός, για την ταυτοποίηση της ιδιότητάς 

του η ΟΤ∆ απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

Στις λοιπές περιπτώσεις (Γεωργός κατά κύρια ή µερική απασχόληση) προσκοµίζονται: 

1. Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους υποβολής της πρότασης. 

2. Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ή σε περίπτωση µη κύριας 

ασφάλισης στον ΟΓΑ, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα βιβλιαρίων 

ασφάλισης που να προκύπτει ο αριθµός των ασφαλιστικών του ηµεροµισθίων τα 

τελευταία τρία έτη 

3. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο ∆ήµο.  

4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των τριών τελευταίων ετών ή φορολογικών 

δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σηµείωµα. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υποµέτρου L311 θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υφιστάµενη επιχείρηση είναι πολύ µικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα 

επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα είναι πολύ µικρή ΜΜΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο σηµείο (vi) ανωτέρω. 
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4. Το κριτήριο αξιολογείται λαµβάνοντας υπόψη και το αρχείο της ΟΤ∆ εφόσον πρόκειται για 

έργο προγράµµατος που υλοποίησε ή υλοποιεί η ΟΤ∆. 

5. Ως παρένθετα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που δρουν ιδίω ονόµατι, 

αλλά για λογαριασµό των ατόµων που εµπίπτουν στο σχετικό αποκλεισµό. Στην 

περίπτωση νοµικού προσώπου, θεωρείται ότι δρα ως παρένθετο όταν συµµετέχουν σε 

αυτό πρόσωπα που εµπίπτουν στο σχετικό περιορισµό µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 

20% ή έχουν την ιδιότητα του Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου ή του ∆ιαχειριστή. Αντίθετα, 

δε θεωρείται ότι δρουν ως παρένθετα νοµικά πρόσωπα οι φορείς που εκπροσωπούνται 

από τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο σχετικό περιορισµό και εξυπηρετούν συµφέροντα 

του ∆ηµοσίου ή συλλογικά συµφέροντα του ιδιωτικού τοµέα, όπως Νοµαρχία, ΟΤΑ, 

Αναπτυξιακές ΟΤΑ, Συνεταιρισµοί, Σύλλογοι, Επιµελητήρια κ.λπ. 

6. Για την απόδειξη της ιδιωτικής συµµετοχής προσκοµίζονται κατά περίπτωση: 

o Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του 

υποψηφίου, στην περίπτωση που µέρος της πρότασης θα καλυφθεί µε δάνειο, 

o Βεβαιώσεις καταθέσεων, 

o Μετοχές, οµόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι, 

o Προσύµφωνα πώλησης ακινήτων, 

o Για εταιρείες: 

- ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης ή φορολογικές δηλώσεις τελευταίας 

κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει κερδοφορία ικανή 

να καλύψει την ίδια συµµετοχή, 

- δυνατότητα αύξησης µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτηµα πληρωµής του έργου. Για το σκοπό αυτό 

υποβάλλεται σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα. 

o Για ΟΤΑ απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για κάλυψη ιδιωτικής συµµετοχής. 

Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η ίδια συµµετοχή µε βάση τα ανωτέρω θα 

πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους. 

7. Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, το κριτήριο 3.4 θα πρέπει να πληρείται από 

κάθε εταίρο. 

8. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης που εµπίπτει σε περισσότερα από ένα υποµέτρα 

εφαρµόζονται τα κριτήρια επιλεξιµότητας όλων των υποµέτρων στα οποία εµπίπτει. 

 


