
 

 

 
Παράρτθμα Α: Ζντυπο αίτθςθσ επιχοριγθςθσ 
 

1.1. ΕΙΑΓΩΓΉ 
Το ARTOLIO είναι μια «πλατφόρμα» που αφορά ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου με ςυμμετοχζσ 
από διάφορεσ χϊρεσ, και κφριο ςκοπό τθν αξιοποίθςθ και προϊκθςθ τθσ αγοράσ εξαιρετικά 
παρκζνου ελαιολάδου, επενδφοντασ ςε εξοπλιςμό και γνϊςεισ ςε παραδοςιακοφσ 
παραγωγοφσ ελαιολάδου και ιδιοκτιτεσ μικρϊν ελαιοτριβείων. Στόχοσ τθσ κοινοπραξίασ 
ARTOLIO είναι θ δθμιουργία μιασ ιςχυρισ μάρκασ ελαιολάδου, που ςτθρίηεται ςε ζνα 
υψθλισ ποιότθτασ προϊόν παραγόμενο από «αποτελεςματικζσ» επιχειριςεισ, που κα 
καταςτεί ςθμαντικόσ παίκτθσ ςτθν αγορά. Αυτό κα επιτευχκεί μζςα από μια Παν-
μεςογειακι» πλατφόρμα μάρκετινγκ, με τον επαναπροςδιοριςμό του «μπουτίκ» εξαιρετικά 
παρκζνου ελαιολάδου, με τθν ουςιαςτικι τυποποίθςθ τθσ ποιότθτασ και με τθ διαςφάλιςθ 
τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων. 
 
Οι μζκοδοι καλλιζργειασ των ελαιϊνων ζχουν αλλάξει τθν τελευταία δεκαετία με τθ 
μετάβαςθ ςε εντατικι, αν όχι υπερεντατικι γεωργία, και τθν αυτοματοποίθςθ τθσ 
ςυγκομιδισ, με αποτζλεςμα πολλοί από τουσ παραδοςιακοφσ μικροφσ αγρότεσ να μθν 
ζχουν τα μζςα και να κακίςτανται μθ ανταγωνιςτικοί ςε κζματα που αφοροφν ςτισ 
αποδόςεισ και ςτα κόςτθ παραγωγισ.  
 
Αν και οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ παραγωγισ ελαιολάδου ζχουν αυξθκεί, και το κόςτοσ 
εργαςίασ ςε οριςμζνεσ χϊρεσ ζχει μειωκεί, οι καταναλωτζσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ δεν 
ωφελοφνται άμεςα από τισ εντατικζσ μορφζσ καλλιζργειασ ςε μεγάλεσ εκτάςεισ. 
 
Η αγορά εξαιρετικά παρκζνου ελαιολάδου είναι γεμάτθ παρατυπίεσ, με πολλζσ αδυναμίεσ 
με αποτζλεςμα ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ το παραγόμενο ελαιόλαδο να είναι ανεπαρκζσ για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 
 

1.2. ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Η πρόςκλθςθ για χρθματοδότθςθ αφορά ςε τοπικοφσ παραγωγοφσ και ελαιοτριβεία, για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό το περιφερειακό και πιλοτικό ζργο, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ 

απόδοςθσ και τθσ ποιότθτασ του παραγόμενου ελαιολάδου. Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ 

είναι να καταδείξει ότι θ εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 

διαδικαςίασ εξόρυξθσ, οι ςφγχρονεσ παραγωγικζσ πρακτικζσ όπωσ τα βζλτιςτα αρδευτικά 

ςχιματα, θ αριςτοποίθςθ τθσ λίπανςθ του ελαιϊνα, οι ιδανικζσ πρακτικζσ ςυγκομιδισ και ο 

ορκολογικόσ χειριςμόσ των φροφτων ελιάσ από τθν ελαιοποίθςθ μζχρι τθν αποκικευςθ του 

ελαιολάδου ςτα ελαιοτριβεία, αυξάνει ςθμαντικά τθν απόδοςθ και τθν ποιότθτά του. 

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, κα μεταμορφϊςει τουσ δφο κφριουσ τομείσ του τομζα του 

ελαιολάδου, πιο ςυγκεκριμζνα τουσ ελαιϊνεσ και τα ελαιοτριβεία, όπου θ ποιότθτα και θ 

ποςότθτα του προϊόντοσ επιδζχονται βελτιϊςεισ, διακζτοντασ κεφάλαια ςε μικροφσ 

παραγωγοφσ και ελαιοτριβεία. 

Οι βελτιϊςεισ αυτζσ κα δϊςουν τθν απαραίτθτθ ϊκθςθ και δυναμικι ςτισ επιλεγμζνεσ 

επιχειριςεισ να ενιςχφςουν τθ φιμθ τουσ, να προβάλουν το όνομα και τθ μάρκα τουσ ςτθν 



 

 

αγορά, να διειςδφςουν ςε νζεσ αγορζσ, να επιτφχουν τθν οικονομικι τουσ ανάπτυξθ μζςω 

τθσ πλατφόρμασ «ARTOLIO» και να κζςουν τα κεμζλια για τθ βιωςιμότθτά τουσ.  

1.3. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Το ςυνολικό ποςό που διατίκεται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ανζρχεται ενδεικτικά ςε 

80.000/104.000 ευρϊ. Το Perrotis College (Όμιλοσ Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ και 

Κατάρτιςθσ τθσ Αμερικανικισ Γεωργικισ Σχολισ), ωσ εταίροσ του ζργου, διατθρεί το 

δικαίωμα να μθν κατανζμει όλο το διακζςιμο ποςό.  

Μζγεκοσ χρθματοδοτιςεων 

Κάκε αίτθςθ για χρθματοδότθςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ  πρόςκλθςθ πρζπει να κυμαίνεται 

μεταξφ των 10000-12000 ευρϊ: 

• ελάχιςτο ποςό: 10.000 ευρϊ. 

• μζγιςτο ποςό: 12.000 ευρϊ. 

1.4. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Η πρόςκλθςθ απευκφνεται ςε ελαιοκαλλιεργθτζσ κατόχουσ τουλάχιςτον ενόσ εκταρίου (10 

ςτρεμμάτων) μθ αρδευόμενων δζντρων, που ενδιαφζρονται να αναβακμίςουν τον 

παραδοςιακό τουσ ελαιϊνα ςε αρδευόμενο και ςε αγροφσ ςτουσ οποίουσ είναι εφικτόσ ο 

ζλεγχοσ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ποιότθτασ των φροφτων τθσ ελιάσ (οι εξαιρζςεισ 

αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Γ) . 

 

Η πρόςκλθςθ απευκφνεται επίςθσ ςε ελαιοτριβεία που επικυμοφν να βελτιϊςουν τθ 

διαδικαςία παραλαβισ ελαιολάδου εφαρμόηοντασ ποιοτικοφσ ζλεγχουσ, να αναβακμίςουν 

τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ, να βελτιςτοποιιςουν τθ χριςθ των μθχανθμάτων/εξοπλιςμοφ 

τουσ και να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων τουσ.  

 

Τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ αναφζρονται παρακάτω: 

 

• Ελαιοκαλλιεργθτζσ που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα εκτάριο (10 ςτρζμματα) μθ 

αρδευόμενων δζντρων, ςε κοντινι απόςταςθ από πθγι νεροφ (με τισ εξαιρζςεισ που 

αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Γ). 

• Παραγωγοί ελαιολάδου που διακζτουν ελαιοτριβείο. 

 

Ο «αιτών», δθλαδι θ οντότθτα που υποβάλλει το ζντυπο αίτθςθσ (2.1.1). 

 

Επιλζξιμεσ δράςεισ για τουσ ελαιοκαλλιεργθτζσ: H εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ άρδευςθσ και 

λίπανςθσ για 10-20 ςτρζμματα,  ι/και άλλοσ εξοπλιςμόσ για τθ μζτρθςθ τθσ ηωτικότθτασ 

του ελαιϊνα, όπωσ θ διακεςιμότθτα και θ ποιότθτα νεροφ, θ ζλλειψθ κρεπτικϊν 

ςυςτατικϊν με μετριςεισ ςτα φφλλα και αναλφςεισ εδάφουσ,  ι/και άλλθ ανάλυςθ  που κα 

βελτιϊςει τθν απόδοςθ και τθν ποιότθτα του λαδιοφ κακϊσ και τθν προϊκθςθ και τισ 

πωλιςεισ ελαιολάδου. 



 

 

Δράςεισ επιλεξιμότθτασ για ελαιοτριβεία: μθχανιματα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 

παραγωγισ, όπωσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ, αιςκθτιρεσ ποιότθτασ λαδιοφ και εξοπλιςμόσ 

προςδιοριςμοφ απόδοςθσ ελαιοτριβείου. 

 

Επιλζξιμθ ενζργεια για όλουσ τουσ επιχορθγοφμενουσ: τεχνολογία διαχείριςθσ 

επιχειριςεων. 

 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ: 10.000 € για ελαιοτριβεία και 12.000 € για ελαιοκαλλιεργθτζσ (με τισ 

εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Γ). 

 

• Είδοσ δραςτθριοτιτων που μποροφν να χρθματοδοτθκοφν (2.1.2) 

 

1.4.1. Επιλεξιμότθτα των αιτοφντων (κφριοσ αιτϊν και ςυν-αιτοφντεσ) 

Kφριοσ υποψιφιοσ 

(1) Για να είναι επιλζξιμοσ για επιχοριγθςθ, ο κφριοσ αιτϊν πρζπει να : 

• Διακζτει ελαιϊνα τουλάχιςτον ενόσ εκτάριου μθ αρδευόμενων δζντρων με κοντινι 

ςφνδεςθ με πθγι νεροφ (εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Γ). 

• Διακζτει ελαιοτριβείο και να προετοιμαςτεί  για εμπορικζσ βελτιϊςεισ και πωλιςεισ. 

Η λιψθ χρθμάτων από αυτιν τθν επιχοριγθςθ κα δεςμεφςει νομικά τουσ δικαιοφχουσ να 

εργαςτοφν ςε ςυνεργαςία και υπό ςτενι κακοδιγθςθ με τθν ομάδα από το τοπικό κζντρο 

γνϊςθσ τθσ ελιάσ (NOReKC). 

• Ο αιτϊν πρζπει να ςυντονίςει και να δείξει τθ διαφάνεια τθσ επιχείρθςθσ του, τθν 

ικανότθτα ςυνεργαςίασ και το προοπτικζσ ανάπτυξθσ  οικονομικϊν ικανοτιτων με το 

NOReKC και να κοινοποιιςει όλα τα δεδομζνα από το αγρόκτθμα / ελαιοτριβείο του / τθσ. 

• Η κακοδιγθςθ κα περιλαμβάνει αγρονομικι και οικονομικι υποςτιριξθ, κακϊσ και 

οδθγίεσ για το μάρκετινγκ μικρϊν  επιχειριςεων και οικονομικι και επιχειρθματικι 

ςυνεργαςία για να βοθκθκεί  θ επιχείρθςθ να επιτφχει ςε αυτό τον κλάδο. 

Οριςμόσ 

Επιλζξιμεσ δράςεισ: Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ άρδευςθσ και λίπανςθσ για 10-20 ςτρζμματα 

ι / και άλλα εργαλεία για τθ μζτρθςθ τθσ ηωτικότθτασ του ελαιϊνα, όπωσ διακεςιμότθτα 

και ποιότθτα νεροφ, ελλείψεισ ςτθν αναπνοι και ςε κρεπτικζσ ουςίεσ με μετριςεισ ςτα 

φφλλα και ςτο εδάφοσ ι / και κάκε άλλθ είδουσ ανάλυςθσ δεδομζνων που κα ςυντελζςει 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ποςότθτασ και ποιότθτασ του ελαιολάδου. 

Διάρκεια  

1. Η επιχοριγθςθ για τουσ αγρότεσ: 

Α.  Το τμιμα επιχοριγθςθσ που χρθςιμοποιείται για το ςφςτθμα άρδευςθσ και λίπανςθσ κα 

πρζπει να αξιοποιθκεί εντόσ 2 μθνϊν από τθν θμζρα παραλαβισ τθσ επιδότθςθσ. 



 

 

Β. Το τμιμα επιχοριγθςθσ που χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων κα πρζπει 

να αξιοποιθκεί εντόσ τθσ περιόδου του ζργου (ζωσ τον Φεβρουάριο του 2023). 

2. Η επιδότθςθ για ελαιοτριβεία πρζπει να αξιοποιθκεί εντόσ 6 μθνϊν από τθν θμζρα 

παραλαβισ τθσ. 

Κλάδοι ι κζματα 

Ο κλάδοσ του ελαιολάδου και θ διαςφάλιςθ ποιότθτασ του 

Τοποκεςία 

Οι δράςεισ πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε μία από τισ παρακάτω χϊρεσ: Ιςραιλ, 

Παλαιςτίνθ, Ιορδανία, Κφπροσ, Ελλάδα , Γαλλία και Ιςπανία 

Τφποι δράςεων  

Επιλζξιμεσ δράςεισ για ελαιοκαλλιεργθτζσ: Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ άρδευςθσ και 

λίπανςθσ για 10-20 ςτρζμαμτα ι / και άλλα εργαλεία για τθ μζτρθςθ τθσ ηωτικότθτασ του 

ελαιϊνα, όπωσ διακεςιμότθτα και ποιότθτα νεροφ, ελλείψεισ ςτθν αναπνοι και ςε 

κρεπτικζσ ουςίεσ με μετριςεισ ςτα φφλλα και ςτο εδάφοσ ι / και κάκε άλλθ είδουσ 

ανάλυςθσ δεδομζνων που κα ςυντελζςει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποςότθτασ και ποιότθτασ του 

ελαιολάδου. 

Επιλζξιμεσ δράςεισ για ιδιοκτιτεσ ελιαοτριβείου: Εγκατάςταςθ μθχανιματων 

παρακολοφκθςθσ όπωσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ, αιςκθτιρεσ ποιότθτασ λαδιοφ και 

εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ του ελαιοτριβείου. 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ καλλιεργθτϊν και ιδιοκτθτϊν ελαιοτριβείου:  υιοκζτθςθ μίασ ςυνεχοφσ 

διαδικαςίασ βελτίωςθσ ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ, των διαφόρων διαδικαςιϊν και τθσ 

λιψθσ αποφάςεων. 

Τφποι δραςτθριότθτασ 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ άρδευςθσ και γονιμοποίθςθσ για 10-20 ςτρζμματα ι / και άλλα 

εργαλεία για τθ μζτρθςθ τθσ ηωτικότθτασ του ελαιϊνα, όπωσ διακεςιμότθτα και ποιότθτα 

νεροφ, ελλείψεισ ςτθν αναπνοι και ςε κρεπτικζσ ουςίεσ με μετριςεισ ςτα φφλλα και ςτο 

εδάφοσ ι / και κάκε άλλθ είδουσ ανάλυςθσ δεδομζνων που κα ςυντελζςει ςτθ βελτίωςθ 

τθσ ποςότθτασ και ποιότθτασ του ελαιολάδου. 

• Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ παρακολοφκθςθσ όπωσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ, αιςκθτιρεσ 

ποιότθτασ λαδιοφ και εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ απόδοςθσ ελαιοτριβείου. 

• Ψθφιακι εγκατάςταςθ ανάλυςθσ δεδομζνων και διαχείριςθσ επιχειριςεων και 

οικονομικϊν 

Διαφάνεια 

Οι υποψιφιοι για επιχοριγθςθ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τουσ ςτόχουσ και τισ 

προτεραιότθτεσ και να εγγυϊνται τθν προβολι τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ (βλ. 

Ανακοινϊςεισ και Απαιτιςεισ Ορατότθτασ για τισ Εξωτερικζσ Δράςεισ τθσ ΕΕ). 



 

 

Αρικμόσ αιτιςεων και επιχορθγιςεων ανά αιτοφντα 

• Ο κφριοσ αιτϊν δεν μπορεί να υποβάλει περιςςότερεσ από μία αιτιςεισ ςτο πλαίςιο 

αυτισ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ επιδοτιςεων. 

1.4.2. Επιλεξιμότθτα δαπανϊν: δαπάνεσ που μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν  

 

1θ Επιλογι: Αποηθμίωςθ δαπανών1 

Μόνο επιλζξιμεσ δαπάνεσ μποροφν να καλυφκοφν από τθν επιχοριγθςθ. Οι κατθγορίεσ των 

δαπανϊν που είναι επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ αναφζρονται παρακάτω. Ο 

προχπολογιςμόσ είναι εκτίμθςθ κόςτουσ και ςυνολικό ανϊτατο όριο των επιλζξιμων 

δαπανϊν.   

 

Επιλζξιμεσ άμεςεσ δαπάνεσ  

Για να είναι επιλζξιμεσ, βάςει αυτισ τθσ πρόςκλθςθσ, οι δαπάνεσ πρζπει να 

ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του Παραρτιματοσ Β.  

 

Τφποι δραςτθριότθτασ του ςυμφωνθτικοφ επιχοριγθςθσ: 

 Εγκατάςταςθ αρδευτικοφ ςυςτιματοσ και ςυςτιματοσ λίπανςθσ για 10-20 

ςτρζμματα  ι/και άλλα εργαλεία για τθ μζτρθςθ τθσ ηωτικότθτασ του ελαιϊνα όπωσ θ 

διακεςιμότθτα και θ ποιότθτα του νεροφ,  ανεπάρκεια κρεπτικϊν ςυςτατικϊν με μετριςεισ 

ςτα φφλλα και αναλφςεισ εδάφουσ  ι/και άλλθ ανάλυςθ  που κα βελτιϊςει τθν απόδοςθ 

και τθν ποιότθτα του λαδιοφ.   

 Εγκατάςταςθ μθχανθμάτων παρακολοφκθςθσ όπωσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ, 

αιςκθτιρεσ ποιότθτασ λαδιοφ και *εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ απόδοςθσ ελαιοτριβείων. 

 Εγκατάςταςθ τεχνολογίασ διαχείριςθσ επιχειριςεων. 

 

Ο/Η υποψιφιοσ/-ια χρθματοδότθςθσ ςυμφωνεί ότι θ πιςτοποίθςθ τθσ/των δαπάνθσ/-ϊν 

που αναφζρεται/-ονται ςτο Άρκρο Τφποι δραςτθριότθτασ του ςυμφωνθτικοφ 

επιχοριγθςθσ, κα πραγματοποιθκεί από ελεγκτι που ζχει ςυνάψει ςυμφωνθτικό με τον 

Κφριο Δικαιοφχο του ζργου «ARO» ι με τουσ εταίρουσ του ζργου. 

 

Επιλζξιμεσ ζμμεςεσ δαπάνεσ 

Οι επιλζξιμεσ ζμμεςεσ δαπάνεσ που κα πραγματοποιθκοφν μπορεί να είναι επιλζξιμεσ για 

κατ’ αποκοπι χρθματοδότθςθ, αλλά ςτο ςφνολο δεν μποροφν να ξεπερνάνε το 7% των 

ςυνολικά εκτιμϊμενων επιλζξιμων άμεςων δαπανϊν. 

Μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ: 

Οι παρακάτω δαπάνεσ είναι μθ επιλζξιμεσ: 

 χρζθ και επιβαρφνςεισ εξυπθρζτθςθσ χρζουσ (τόκοι), 

 προβλζψεισ για ηθμίεσ ι πικανζσ μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ, 

 δαπάνεσ που δθλϊκθκαν από τουσ αιτοφντεσ και χρθματοδοτικθκαν από άλλθ 

δράςθ ι Πρόγραμμα εργαςίασ που επιχορθγικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

                                                           
1 Συμπεριλάβετε είτε αυτιν τθν ενότθτα είτε αυτι που αναφζρεται ςτο "απλοποιθμζνο κόςτοσ" 



 

 

 αγορζσ γθσ ι κτθρίων,  

 απϊλειεσ ςυναλλάγματοσ, 

 δαςμοί, φόροι και χρεϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, με τθν εξαίρεςθ αν 

είναι μθ ανακτιςιμοσ κάτω από τθ ςυναφι εκνικι φορολογικι νομοκεςία, εκτόσ αν 

προβλζπεται διαφορετικά και κατάλλθλεσ διατάξεισ διαπραγματεφονται με τισ 

χϊρεσ εταίρουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ Συμφωνίασ 

Χρθματοδότθςθσ, 

 δάνεια ςε τρίτεσ χϊρεσ,  

 πρόςτιμα, ποινικζσ ριτρεσ και δικαςτικά ζξοδα, 

 ςυνειςφορζσ ςε είδοσ. 

1.4.3 Ηκικζσ ριτρεσ και Κϊδικασ Συμπεριφοράσ 

α) Απουςία ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 

Για τον αιτϊν δεν πρζπει να υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων και δεν πρζπει να ζχει 

αντίςτοιχθ ςχζςθ ωσ προσ αυτι με άλλουσ αιτοφντεσ ι μζρθ που εμπλζκονται ςτισ 

ενζργειεσ. Οποιαδιποτε απόπειρα από οποιονδιποτε αιτοφντα να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, να ςυνάψει παράνομεσ ςυμφωνίεσ με ανταγωνιςτζσ ι να 

επθρεάςει τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ι τον Επικεφαλισ Δικαιοφχο / ςυνεργάτθ του ζργου 

κατά τθ διαδικαςία εξζταςθσ, αποςαφινιςθσ, αξιολόγθςθσ και ςφγκριςθσ αιτιςεων κα 

οδθγιςει ςτθν απόρριψθ τθσ αίτθςισ του. και μπορεί να οδθγιςει ςε διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

β) Σεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κακϊσ και τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ 

και των βαςικϊν εργαςιακϊν προτφπων 

Ο αιτϊν και το προςωπικό του πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

Ειδικότερα και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα πράξθ, οι αιτοφντεσ ςτουσ οποίουσ ζχουν 

ανατεκεί ςυμβάςεισ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πολυμερϊν περιβαλλοντικϊν ςυμφωνιϊν, και με τα βαςικά 

εργαςιακά πρότυπα, όπωσ ιςχφουν και όπωσ ορίηονται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ τθσ 

Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (όπωσ οι ςυμβάςεισ ςχετικά με τθν ελευκερία του 

ςυνεταιρίηεςκαι και τισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ · εξάλειψθ τθσ καταναγκαςτικισ και 

υποχρεωτικισ εργαςίασ · κατάργθςθ τθσ παιδικισ εργαςίασ). 

 

Μθδενικι ανοχι για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και ςεξουαλικι κακοποίθςθ: 

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι εφαρμόηει μια πολιτικι «μθδενικισ ανοχισ» ςε ςχζςθ με κάκε 

παράνομθ ςυμπεριφορά που ζχει αντίκτυπο ςτθν επαγγελματικι αξιοπιςτία του 

αιτοφντοσ. 

Η ςωματικι κακοποίθςθ ι τιμωρία ι απειλζσ ςωματικισ κακοποίθςθσ, ςεξουαλικισ 

κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ, παρενόχλθςθσ και λεκτικισ κακοποίθςθσ, κακϊσ και 

άλλων μορφϊν εκφοβιςμοφ απαγορεφονται. 

γ)  Κατά τθσ διαφκοράσ και τθσ δωροδοκίασ 



 

 

Ο αιτϊν ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ και κϊδικεσ που 

ςχετίηονται με τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ και τθσ διαφκοράσ. Ο κφριοσ δικαιοφχοσ 

του ζργου / εταίροσ και οι φορείσ του προγράμματοσ διατθροφν το δικαίωμα να 

αναςτείλουν ι να ακυρϊςουν τθν επιχοριγθςθ εάν ανακαλυφκοφν διεφκαρμζνεσ 

πρακτικζσ οποιουδιποτε είδουσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ διάταξθσ, «διεφκαρμζνεσ 

πρακτικζσ» είναι θ προςφορά δωροδοκίασ, δϊρου, δωρεάσ ι προμικειασ ςε οποιοδιποτε 

άτομο ωσ προτροπι ι ανταμοιβι για εκτζλεςθ ι αποφυγι οποιαςδιποτε πράξθσ που 

ςχετίηεται με τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ ι εκτζλεςθσ θ ςφμβαςθ ζχει ιδθ ςυναφκεί.  

 

d) Παραβίαςθ υποχρεϊςεων, παρατυπίεσ ι απάτθ 

Ο κφριοσ δικαιοφχοσ του ζργου / εταίροσ και οι φορείσ του προγράμματοσ διατθροφν το 

δικαίωμα να αναςτείλουν ι να ακυρϊςουν τθ διαδικαςία, όταν θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

αποδειχκεί ότι ζχει υποςτεί παραβίαςθ υποχρεϊςεων, παρατυπίεσ ι απάτθ. Εάν 

διαπιςτωκεί παραβίαςθ υποχρεϊςεων, παρατυπίεσ ι απάτεσ μετά τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, ο δικαιοφχοσ του ζργου μπορεί να μθν ςυνάψει τθ ςφμβαςθ.. 

1.5. ΣΡΟΠΟ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

1.5.1 Αιτιςεισ  

Οι αιτοφντεσ επιχοριγθςθ καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ χρθςιμοποιϊντασ το υπόδειγμα 

τθσ αίτθςθσ που επιςυνάπτεται ςτισ παροφςεσ οδθγίεσ (Παράρτθμα Α). Οι υποψιφιοι 

πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ ςτθν τοπικι γλϊςςα. 

Συμπλθρϊςτε τθ φόρμα αίτθςθσ προςεκτικά και όςο το δυνατόν ςαφζςτερα, ϊςτε να 

αξιολογθκεί ςωςτά. Οποιοδιποτε ςφάλμα ςχετίηεται με τα ςθμεία που αναφζρονται ςτθ 

λίςτα ελζγχου του εντφπου αίτθςθσ επιχοριγθςθσ ι οποιαδιποτε μεγάλθ αςυνζπεια 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ. Οι διευκρινίςεισ κα ηθτθκοφν μόνο όταν οι 

παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ είναι αςαφείσ και ζτςι εμποδίηει τον κφριο δικαιοφχο του ζργου 

ARO ι τουσ εταίρουσ του ζργου να πραγματοποιιςουν μια αντικειμενικι αξιολόγθςθ. 

Χειρόγραφεσ αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

Λάβετε υπόψθ ότι κα αξιολογθκεί μόνο το ζντυπο αίτθςθσ και τα δθμοςιευμζνα 

παραρτιματα που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν. Είναι επομζνωσ υψίςτθσ ςθμαςίασ τα 

ζγγραφα αυτά να περιζχουν ΟΛΕΣ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ. 

Πρζπει επίςθσ να υποβλθκοφν ςυμπλθρωμζνα ζντυπα δεδομζνων οργανιςμοφ (Παράρτθμα 

F) για τον αιτοφντα 

1.5.2 Ποφ και πϊσ να ςτείλετε αιτιςεισ 

Οι αιτιςεισ (δθλ. το ζντυπο αίτθςθσ, ο προχπολογιςμόσ και θ διλωςθ από τον υποψιφιο 

επιχοριγθςθσ) πρζπει να υποβλθκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με ςυςτθμζνθ 

αλλθλογραφία, ιδιωτικι υπθρεςία ταχυμεταφορϊν ι με ιδιόχειρθ παράδοςθ (κα δοκεί 

υπογεγραμμζνο και χρονολογθμζνο πιςτοποιθτικό παραλαβισ ςτον αποςτολζα) ςτθν 

παρακάτω διεφκυνςθ: 



 

 

Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Κολλζγιο Περρωτισ, Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι, Μαρίνου 

Αντφπα 54, 57001, Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ 

Διεφκυνςθ ιδιόχειρθσ παράδοςθσ: Κολλζγιο Περρωτισ, Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι, 

Μαρίνου Αντφπα 54, 57001, Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ 

Οι αιτιςεισ πρζπει να υποβλθκοφν ςε ζνα πρωτότυπο αντίγραφο? ςε μζγεκοσ Α4, δεμζνο.  

Η φόρμα αίτθςθσ, ο προχπολογιςμόσ και το λογικό πλαίςιο πρζπει επίςθσ να παρζχονται ςε 

θλεκτρονικι μορφι ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

perrotiscollege@afs.edu.gr. Το θλεκτρονικό αρχείο πρζπει να περιζχει ακριβϊσ τθν ίδια 

αίτθςθ με τθν ζντυπθ ζκδοςθ. 

Οι αιτιςεισ που αποςτζλλονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (εκτόσ από τουσ τρόπουσ που 

αναφζρονται παραπάνω) ι παραδίδονται ςε άλλεσ διευκφνςεισ κα απορρίπτονται. 

Οι αιτοφντεσ δεν επιτρζπεται να ςτζλνουν περιςςότερεσ από μία αιτιςεισ. 

Ο φάκελοσ πρζπει να φζρει μαηί τθν αναφορά τησ πρόςκληςησ για επιχορηγήςεισ, το 

πλιρεσ όνομα και τθ διεφκυνςθ του κφριου αιτοφντοσ και τισ λζξεισ «Not to be opened» και 

«Να μθν ανοιχκεί». 

Οι αιτοφντεσ πρζπει να επαληθεφςουν ότι η αίτηςή τουσ είναι πλήρησ χρηςιμοποιώντασ 

τη λίςτα ελζγχου που περιλαμβάνεται ςτη φόρμα αίτηςησ επιχορήγηςησ. Οι ελλιπείσ 

αιτήςεισ ενδζχεται να απορριφθοφν. 

 

1.5.3 Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων 

1θ Φεβρουαρίου 2021. 

 

1.5.4 Επιπλζον πλθροφορίεσ για τουσ υποψθφίουσ 

 

Ερωτιςεισ μποροφν να ςταλοφν με e-mail όχι αργότερα από 21 θμζρεσ πριν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία τθσ προκιρυξθσ για υποβολι αιτιςεων ςτθν ακόλουκθ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ perrotiscollege@afs.edu.gr, κάνοντασ ςαφι αναφορά ςτθν 

προκιρυξθ για τισ επιχορθγιςεισ.  

Ο Κφριοσ Δικαιοφχοσ του ζργου «ARTOLIO» ι οι εταίροι του ζργου δεν ζχουν υποχρζωςθ να 

παρζχουν διευκρινιςεισ ςε ερωτιςεισ που ελιφκθςαν μετά από αυτι τθν θμερομθνία. 

Απαντιςεισ κα δοκοφν όχι αργότερα από 4 θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

για τθν υποβολι των αιτιςεων.   

Για να εξαςφαλιςτεί θ ίςθ μεταχείριςθ των υποψθφίων, ο Κφριοσ Δικαιοφχοσ/εταίροσ του 

ζργου δεν μπορεί να δϊςει προθγοφμενθ γνϊμθ για τθν επιλεξιμότθτα των υποψθφίων ι 

μιασ δράςθσ.  

Δεν κα δοκοφν μεμονωμζνεσ απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ. Όλεσ οι ερωτιςεισ και απαντιςεισ 

κακϊσ και άλλεσ ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ προσ τουσ υποψθφίουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ κα δθμοςιευτοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου όταν προκφπτει 

mailto:perrotiscollege@afs.edu.gr


 

 

ανάγκθ. Συνιςτάται επομζνωσ να ςυμβουλεφεςτε ςυχνά τθν προαναφερόμενθ ιςτοςελίδα 

ϊςτε να ενθμερϊνεςτε για ερωτιςεισ και απαντιςεισ που δθμοςιεφτθκαν. 

1.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι αιτιςεισ κα εξεταςτοφν και κα αξιολογθκοφν ςε δφο ςτάδια: Πρϊτον από μια εκνικι 

επιτροπι αξιολόγθςθσ που αποτελείται από τον εταίρο, κακϊσ και από δφο εξωτερικοφσ 

κριτζσ που επιλζγονται από τον εταίρο. Το ζργο PMT και οι εταίροι κα πραγματοποιιςουν 

τθ δεφτερθ αξιολόγθςθ. Όλεσ οι αιτιςεισ κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα ακόλουκα 

βιματα και κριτιρια.  

 

Εάν θ εξζταςθ τθσ αίτθςθσ αποκαλφψει ότι θ προτεινόμενθ ενζργεια δεν πλθροί τα κριτιρια 

επιλεξιμότθτασ που αναφζρονται παραπάνω, θ αίτθςθ κα απορριφκεί ςε αυτι τθ μοναδικι 

βάςθ. 

 

 

(1) ΒΗΜΑ 1: ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΙΣΗΕΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Κατά το άνοιγμα των αιτιςεων και τον διοικθτικό ζλεγχο, κα αξιολογθκοφν τα ακόλουκα: 

• Εάν ζχει τθρθκεί θ προκεςμία. Διαφορετικά, θ αίτθςθ κα απορριφκεί αυτόματα. 

• Εάν θ αίτθςθ πλθρεί όλα τα κριτιρια που κακορίηονται ςτθ λίςτα ελζγχου ςτθ 

φόρμα αίτθςθσ επιδότθςθσ. Αυτό περιλαμβάνει επίςθσ αξιολόγθςθ τθσ 

επιλεξιμότθτασ τθσ δράςθσ. Εάν κάποια από τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ λείπει ι 

είναι εςφαλμζνθ, θ αίτθςθ μπορεί να απορριφκεί βάςθ αυτοφ και να μθν κα 

αξιολογθκεί περαιτζρω. 

 

(2) ΒΗΜΑ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Οι αιτιςεισ που περνοφν τουσ ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται κατά το άνοιγμα των 

αιτιςεων και τον διοικθτικό ζλεγχο κα αξιολογθκοφν περαιτζρω ωσ προσ τθν ποιότθτά 

τουσ. Θα αξιολογθκοφν χρθςιμοποιϊντασ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ όπωσ παρουςιάηονται 

ςτο παρακάτω πλαίςιο αξιολόγθςθσ. Υπάρχουν δφο τφποι κριτθρίων αξιολόγθςθσ: κριτιρια 

επιλογισ και ανάκεςθσ. 

Τα κριτιρια επιλογισ βοθκοφν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ του 

αιτοφντοσ και τθσ οικονομικισ ικανότθτασ του κφριου αιτοφντοσ και χρθςιμοποιοφνται για 

να επαλθκεφςουν ότι: 

• ζχουν ςτακερζσ και επαρκείσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ για να διατθριςουν τθ 

δραςτθριότθτά τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ και, όπου ενδείκνυται, 

να ςυμμετάςχουν ςτθ χρθματοδότθςι τθσ· 

• ζχουν τθν ικανότθτα διαχείριςθσ, τισ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ και τα προςόντα που 

απαιτοφνται για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ. Αυτό ιςχφει για όλουσ 

τουσ αιτοφντεσ. 

Τα κριτιρια ανάκεςθσ ςυμβάλλουν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των αιτιςεων ςε ςχζςθ 

με τουσ ςτόχουσ που κακορίηονται ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςτθ χοριγθςθ 



 

 

επιχορθγιςεων ςε επιμζρουσ ζργα, τα οποία μεγιςτοποιοφν τθ ςυνολικι 

αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ. Συμβάλλουν ςτθν επιλογι αιτιςεων για τισ οποίεσ το 

θ Ομάδα Διαχείριςθσ του ζργου και ο τοπικόσ εταίροσ μποροφν να είναι ςίγουροι ότι κα 

ςυμμορφϊνονται με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτζσ του. Καλφπτουν τθ ςυνάφεια τθσ 

δράςθσ, τθ ςυνοχι τθσ με τουσ ςτόχουσ του ζργου, τθν ποιότθτα, τον αναμενόμενο 

αντίκτυπο, τθ βιωςιμότθτα, τθν αξιοπρζπεια, τθν οικονομικι ικανότθτα και τθ ςχζςθ 

κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ. 

Το πλζγμα αξιολόγθςθσ χωρίηεται ςε Ενότθτεσ. Σε κάκε ενότθτα κα δοκεί βακμολογία 

μεταξφ 1 και 5 ωσ εξισ: 1 = πολφ φτωχό. 2 = φτωχό; 3 = επαρκζσ 4 = καλό; 5 = πολφ καλό. Το 

ςυνολικό ςκορ κα υπολογιςτεί ωσ ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςε κάκε ενότθτα ωσ εξισ: 

 

Όνομα 
υποψθφίου 

Συνάφεια 
δράςθσ 

Συνοχι με 
τουσ ςτόχουσ 
του ζργου 

Ποιότθτα 
Αναμενόμε
νο 
αντίκτυπο 

Βιωςιμότθτα   

Οικονομικι 
ικανότθτα 
και καλι 
διαχείριςθ 

Σχζςθ 
κόςτουσ-
αποτελεςμα
τικότθτασ 

Συνολικό 
Κόςτοσ 
(μζςοσ 
όροσ) 

Υποψιφιοσ 1                 

Υποψιφιοσ 2                 

Υποψιφιοσ 3                 

Υποψιφιοσ 4                 

Υποψιφιοσ 5                 

Υποψιφιοσ 6                 

Παράδειγμα 
υποψιφιου 

5 4 3 4 3 3 2 3.43 

Μετά τθν αξιολόγθςθ, κα καταρτιςτεί ζνασ πίνακασ όπου κα αναγράφονται οι αιτιςεισ  

ταξινομθμζνεσ ςφμφωνα με τθ βακμολογία τουσ. Οι αιτιςεισ με τθν υψθλότερθ 

βακμολογία κα επιλεγοφν προςωρινά ζωσ ότου επιτευχκεί ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ 

για αυτιν τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων. Επιπλζον, κα καταρτιςτεί ζνασ εφεδρικόσ 

κατάλογοσ με τα ίδια κριτιρια. Αυτι θ λίςτα κα χρθςιμοποιθκεί εάν διατεκοφν 

περιςςότερα χριματα κατά τθν περίοδο ιςχφοσ τθσ εφεδρικισ λίςτασ. 

(3) ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΙΣΟΤΝΣΩΝ 

Η επαλικευςθ επιλεξιμότθτασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα κριτιρια που ορίηονται 

παραπάνω βάςει των ακόλουκων δικαιολογθτικϊν που ηθτοφνται από τον κφριο δικαιοφχο 

/ εταίρο του ζργου: 

* Μνθμόνιο ςυμφωνίασ (ΜΣ). 

* Παράρτθμα 5: Διλωςθ DE-MINIMIS. 

Από προεπιλογι, κα εκτελεςτεί μόνο για τισ εφαρμογζσ που ζχουν επιλεγεί προςωρινά 

ςφμφωνα με τθ βακμολογία τουσ και εντόσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ για αυτιν τθν 

πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων. 

Οποιαδιποτε απορριφκείςα αίτθςθ κα αντικαταςτακεί από τθν επόμενθ καλφτερθ κζςθ 

ςτθν εφεδρικι λίςτα που εμπίπτει ςτον διακζςιμο προχπολογιςμό για αυτιν τθν 

πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων. 



 

 

Εάν τα προαναφερκζντα δικαιολογθτικά δεν παραςχεκοφν πριν από τθν προκεςμία που 

αναφζρεται ςτθν αίτθςθ για δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποςτζλλονται ςτον αιτοφντα, θ 

αίτθςθ μπορεί να απορριφκεί. 

 

1.7 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Οι αιτοφντεσ κα ενθμερωκοφν γραπτϊσ για τθν απόφαςθ του κφριου δικαιοφχου / 

ςυνεργάτθ ςχετικά με τθν αίτθςι τουσ και, εάν απορριφκεί, το αίτθμα για επαλικευςθ 

μπορεί να υποβλθκεί ςτον κφριο δικαιοφχο ςτα αγγλικά μζςω ταχυδρομείου μόνο ςτθ 

διεφκυνςθ giora@agri.gov.il. Η τελικι απόφαςθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αιτιολόγθςθσ 

κα ςταλεί ταχυδρομικϊσ ςτον αιτοφντα. 

 

 

Call for applicant Timetable ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 

1. Προκεςμία για αιτιματα διευκρινίςεων από 

τον Επικεφαλισ Δικαιοφχο / εταίρο του ζργου  

11 Ιανουαρίου, 2021 13:00 (GMT+2) 

2. Σελευταία θμερομθνία διευκρινίςεων από τον 

Επικεφαλισ Δικαιοφχο / εταίρο του ζργου 

20 Ιανουαρίου, 2021 13:00 (GMT+2) 

3. Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων 1 Φεβρουαρίου, 2021 13:00 (GMT+2) 

4. Αξιολόγθςθ και δθμοςίευςθ αποτελεςμάτων 

ςτουσ αιτοφντεσ 

22 Φεβρουαρίου, 2021 13:00 (GMT+2) 

5.   Τποβολι αιτιματοσ επαλικευςθσ. 1 Μαρτίου, 2021 13:00 (GMT+2) 

6.   Σελικι απόφαςθ και κοινοποίθςθ τθσ 

ανάκεςθσ 

8 Μαρτίου, 2021 13:00 (GMT+2) 

Αυτό το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αναφζρεται ςε προςωρινζσ θμερομθνίεσ και ενδζχεται 

να ενθμερωκεί από τον Επικεφαλισ Δικαιοφχο / εταίρο του ζργου κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, το ενθμερωμζνο χρονοδιάγραμμα κα δθμοςιευτεί 

ςτον ιςτότοπο του ζργου. 

Κατάλογοσ παραρτθμάτων 

 Παράρτθμα Α: Ζντυπο αίτθςθσ επιχοριγθςθσ  

 Παράρτθμα Β: Προχπολογιςμόσ.  

 Παράρτθμα Γ: Εξαιρζςεισ επιλεξιμότθτασ.  

 Παράρτθμα 5: Διλωςθ DE-MINIMIS  

 Παράρτθμα F_Λίςτα αποδεκτϊν βοικειασ  

 

 

 



 

 

Παράρτθμα Γ: Εξαιρζςεισ επιλεξιμότθτασ 

• Η προκιρυξθ αυτι απευκφνεται ςε όλουσ τουσ ελαιοπαραγωγοφσ που κατζχουν 10 

ςτρζμματα.  

• Ο ελαιϊνασ των δζκα ςτρεμμάτων (που ανικει ςτον αιτοφντα) μπορεί να διαιρείται 

ςε διάφορα γεωγραφικά κομμάτια γθσ. 

• Κάκε υποψιφιοσ μπορεί κάνει αίτθςθ ςτθν εν λόγω προκιρυξθ μόνο ωσ αγρότθσ ι 

ελαιοτρίβθσ, αλλά όχι και τα δφο.  

• Εάν ζνασ υποψιφιοσ ζχει ζνα ςφςτθμα άρδευςθσ ι/και λίπανςθσ ςτον ελαιϊνα του, 

θ χρθματοδότθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ανάλυςθ δεδομζνων που μποροφν 

να ςυνειςφζρουν ςτουσ ςτόχουσ και τθν επιτυχία του ζργου, αλλά πρζπει να εγκρικεί 

εκ των προτζρων από τθν Ομάδα διαχείριςθσ του Ζργου (PMT)   


