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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ/267/Α) και ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ/53/Α).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).
3. Των άρθρων 13-29 του Ν. 2637/98 περί Σύστασης … Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ...», όπως
τροποποιηµένος ισχύει.
4. Του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συµβουλίου της 20ης Σεπτεµβρίου 2005 για την στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
όπως τροποποιηµένος ισχύει.
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5. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 «για την θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συµβουλίου για την
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ)», όπως τροποποιηµένος ισχύει.
6. Του Καν.(Ε.Κ.) αριθµ. 1975/2006 της Επιτροπής της 7ης ∆εκεµβρίου 2006 «για τη θέσπιση
λεπτοµερών διατάξεων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου
όσον αφορά την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συµµόρφωση σε
σχέση µε τα µέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».
7. Του Καν.(Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση µεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισµό 1698/2005 του Συµβουλίου.
8. Του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηµατοδότηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιηµένος ισχύει.
9. Τον Καν.(Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Καν.
(Ε.Κ.) 1290/2005 του Συµβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογαριασµών των
Οργανισµών Πληρωµών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιηµένος ισχύει.
10. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων,
11. Του Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη
γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, (ΕΕ L
265 της 26.9.2006,σ 1)
12. Της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση
της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των µειονεκτικών γεωργικών
περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 94/516/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί
τα όρια των µειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική ∆ηµοκρατία στα πλαίσια της οδηγίας
75/268/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα.
13. Την αριθµ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραµµατισµού 20072013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
14. Του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής».
15. Το Π.∆. 344/2000 για άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297/Α΄), όπως
τροποποιηµένο ισχύει.
16. Το Π.∆. 402/88 Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας όπως τροποποιηµένο ισχύει σήµερα.
17. Τις διατάξεις του Ν. 3698/08 ΦΕΚ 198 2/10/08 Τεύχος Α΄ «περί ρυθµίσεων θεµάτων
κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού.
18. Το άρθρο 17 του Ν.1647/86 (ΦΕΚ 141Α’), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 52 του
Ν.1832/89 (ΦΕΚ 54Α’) σχετικά µε δαπάνες & εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και
αµοιβές για ειδικές εργασίες πέραν από τα συνήθη καθήκοντα µονίµου και µε σύµβαση
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αορίστου χρόνου προσωπικού, καθώς και N. 2685/99 (ΦΕΚ 35/τ. Α’/1999), και Ν. 3833/10
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-03-10 ειδικότερα τα άρθρα 7 & 9 αυτού.
19. Την αριθµ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ2408Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών περί «Καθορισµού αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών
Φίλιππου Σαχινίδη».
20. Το υπ’ αριθ. 81/2002 µε θέµα «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 57Α’)
21. Το Π.∆. 178/2000 ″Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ″(ΦΕΚ 165Α’).

22. Το Π.∆. 79/2007 (ΦΕΚ 95Α/3-5-2007) µε θέµα «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα
εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ΄αριθµ, 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες
υγιεινής για τα τρόφιµα ζωϊκής προέλευσης, των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής
διαβίωσης των ζώων και εναρµόνιση της κτηνιατρικής νοµοθεσίας προς την υπ΄αριθµ.
2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου»
23. Την αριθµ. 15523/30-08-06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/31-08-06 τ. Β΄) µε θέµα «Αναγκαία
συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ΄αριθµ, 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον
αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωϊκής προέλευσης, των επίσηµων ελέγχων
στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες
υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρµόνιση της κτηνιατρικής νοµοθεσίας προς
την υπ΄αριθµ. 2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».
24. Τις διατάξεις του Π∆189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ/221/Α).

25. Της υπ’ αριθ. 282966/9-7-2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «Έγκριση του
Κανονισµού ∆ιαδικασίας Πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία Οργανισµός Πληρωµών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ », όπως αυτή
ισχύει.
26. Της υπ’ αριθ. 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009) κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «Μεταφορά
της ∆ηµόσιας ∆απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωµή των µέτρων του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
(ΕΠΑΛ) περιόδου 2007-2013 από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ρύθµιση
σχετικών θεµάτων για την εφαρµογή του»
27. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας υπ΄αριθµ. 46500/∆ΙΟΕ1914/13.10.2010 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ
1642/Β/14.10.2010).
28. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-10 τ. Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 186 παράρτηµα
II κεφάλαιο Α /αριθµ. 5 & κεφάλαιο Β, υποτοµέας α καθώς και το παράρτηµα IX.
29. Το Π.∆. 89/2010 περί διορισµού Υπουργών και Υφυπουργών.
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30. Η υπ΄αριθµ. 383/2010 (ΦΕΚ 291/Β/18.1.2010) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού ΕΣ.Α.Η.∆. «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού ΕΣ.Α.Η.∆. Γ. Ντόλιου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση – αντικατάσταση της αριθµ. 292313/2622/03-07-09 (ΦΕΚ 1391/13-0709/τ.B’) Κ.Υ.Α. ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
1.

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την υπαγωγή αιτήσεων
ενίσχυσης στο µέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», εφεξής
καλούµενου µέτρου, του άξονα 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της
γεωργίας και της δασοκοµίας», του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20072013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», εφεξής καλούµενου Προγράµµατος καθώς επίσης και τις
διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

2.

Στην παρούσα Απόφαση υπάγονται οι επενδύσεις που αφορούν µεταποίηση και εµπορία
των προϊόντων του παραρτήµατος 1 της Συνθήκης, εκτός αυτών της αλιείας. Οι επενδύσεις
αυτές πρέπει να συµβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριµένου βασικού
κλάδου γεωργικής παραγωγής, στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων των
πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε την στήριξη τους σε θέµατα ανάπτυξης
καινοτοµιών, στη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων τους
και του περιβάλλοντος, να παρέχουν δε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα
εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά για τα σχετικά προϊόντα λαµβάνοντας υπόψη
τους περιορισµούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο
των κοινών οργανώσεων αγοράς. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ικανοποιητική συµµετοχή
των παραγωγών των βασικών προϊόντων στα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την
επένδυση.

3.

Το παράρτηµα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης, αφορά τις αιτήσεις
ενίσχυσης οι οποίες θα υποβληθούν στα πλαίσια της προκήρυξης που θα γίνει µετά την
ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

1.

Ενισχύονται οι επενδύσεις:
α) που διευκολύνουν τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό της µεταποίησης και εµπορίας
των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων αυτών,
β) που συµβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους:
I. τον προσανατολισµό της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις
των αγορών ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά
προϊόντα,
II. τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των µεταποιητικών επιχειρήσεων.
III. τη βελτίωση ή τον εξορθολογισµό των διαύλων εµπορίας ή των διαδικασιών
µεταποίησης,
IV. τη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιµασίας των προϊόντων, των
παραπροϊόντων ή των υπολειµµάτων,
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V. την ανάπτυξη και την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση µορφών
ενίσχυσης ανανεώσιµης ενέργειας συµπεριλαµβανοµένης και της εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη των αναγκών των µονάδων.
VI. την προώθηση καινοτόµων επενδύσεων,
VII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας,
VIII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονοµικών συνθηκών, και της καλής
διαβίωσης των ζώων.
IX. την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας.
γ)
προϋπολογισµού αίτησης ενίσχυσης από 100.000 µέχρι 5.000.000 ευρώ για το 80%
των πόρων του προγράµµατος, ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις
προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 5.000.000 µέχρι 10.000.000 ευρώ.
2.

Αποκλείεται η ενίσχυση:
α) Επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται
από Χώρες εκτός Ε.Ε.
β) Επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή
υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων και του
µελιού.
γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εµπορίου
δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα
ε) Επενδύσεων των οποίων ο προϋπολογισµός της αίτησης ενίσχυσης είναι
µικρότερος των 100.000€ ή µεγαλύτερος των 10.000.000€, µε τους
περιορισµούς που αναφέρονται ανωτέρω.
στ) Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα
πλαίσια των ΚΟΑ όπως αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω στους αντίστοιχους
τοµείς ενίσχυσης του παρόντος µέτρου, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που
καθορίζονται σε αυτούς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας). Με στόχο την
εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της
κοινοτικής χρηµατοδότησης καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε
επικάλυψης µεταξύ πυλώνα I & II, θεσπίστηκαν διοικητικοί κανόνες οι οποίοι
περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3.

Ανά τοµέα ενισχύονται οι επενδύσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α’ της
παρούσας.

Άρθρο 3
ΕΙ∆ΟΣ & ΥΨΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Για πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενισχύονται µε:
• 50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι
επιλέξιµες για τον στόχο σύγκλισης.
• 40% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι
επιλέξιµες για το στόχο µη σύγκλισης.
• 65% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στα µικρά νησιά του
Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93.
∆εν ισχύουν οι περιορισµοί µεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το µέγιστο ποσοστό
ενίσχυσης στο έδαφος των µικρών νησιών του Αιγαίου.
2. Οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 και µέχρι 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο
εργασιών πάνω από 50 εκατ. ευρώ και µέχρι 200 εκατ. ευρώ, ενισχύονται µε το µισό
του µέγιστου ποσοστού που προβλέπεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του Καν.
1698/2005.
-5-

3. Τα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το
αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το
Παράρτηµα I της Συνθήκης.
4.

Το ύψος του συνόλου των οικονοµικών ενισχύσεων οι οποίες εγκρίνονται στα
πλαίσια της παρούσας, καθορίζεται στο άρθρο 36 της παρούσας.

Άρθρο 4
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. ∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την
έννοια της “Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003” σχετικά µε
τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, η οποία
δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. L124/36/20-5-03 και
συγκεκριµένα:
∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατοµικές Επιχειρήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
∆ικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του
εµπορικού νόµου,
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµίδας, Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας) που τελικά επιβαρύνονται µε
το κόστος της πραγµατοποίησης του σχεδίου.

2. Όσον αφορά το µέγεθος των δικαιούχων :
Για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιµες είναι
µόνο:
• πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το
µέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα µε την περιφέρεια που ανήκουν
(σύµφωνα µε το Παράρτηµα του καν (ΕΚ) 1698/05 του Συµβουλίου
«Ποσά και Ποσοστά στήριξης») και του άρθρου 3, παράγραφος 1 της
παρούσας.
• όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου µεγέθους, της περιοχής των µικρών
νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ.
2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το µέγιστο ποσοστό στήριξης
• επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν
κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες
προβλέπεται µείωση κατά το ήµισυ των µέγιστων ορίων της ενίσχυσης
που προβλέπεται.
4. Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους:
α) των οποίων µπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονοµική
βιωσιµότητα,
β) που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την
υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια, ανάλογα
µε τον τοµέα της επένδυσης.
γ) που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους
συµµετοχής που δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του επιλέξιµου
κόστους πραγµατοποίησης της επένδυσης.
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5.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν έχουν εφαρµογή σε επιχειρήσεις που
λειτουργούν υπό την µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και
κοινοπραξίας.

6.

∆εν παρέχεται στήριξη σε προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04).

Άρθρο 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
1.

∆απάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες)
αφορούν:
α) Τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
β) Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
γ) Την προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού
συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού
των εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία της µονάδας.
δ) Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού όχι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως
τµήµα της συνολικής επένδυσης.
ε) Την αγορά καινούργιων οχηµάτων – ισοθερµικών βυτίων, αναγκαίων για την
µεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – µεταποίησης, καθώς
και την αγορά καινούργιων οχηµάτων ψυγείων µόνο για τα νησιά του Αιγαίου,
στ) Τα γενικά έξοδα µέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισµού, όπως αµοιβές
µηχανικών, και συµβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
ζ) ∆απάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για τη δηµιουργία αναγνωρίσιµου
σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία,
επισήµανση).
η) Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (ISO,
HACCP κλπ).
θ) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και
ηλεκτρονικών υπολογιστών,συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας κειµένων,
software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστηµάτων ασφαλείας των
εγκαταστάσεων.
ι) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι των 50.000
ΕΥΡΩ.

2.

∆απάνες που δεν ενισχύονται (µη επιλέξιµες) αναφέρονται κατωτέρω:
α) Αγορά οικοπέδου.
β) Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη χρήση τους.
γ) Προσωρινά έργα µη αµέσως συνδεόµενα µε την εκτέλεση της πράξης (π.χ.
προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
δ) Συµβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές
επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης.
ε) Εξοπλισµό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.).
στ) Αγορά οχηµάτων εν γένει εκτός
• των ειδικών και αναγκαίων
όπως αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο καθώς και
• της εσωτερικής για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά
κλπ).,
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ζ)

Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές, , έπιπλα κ.λ.π.)
εκτός των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο 1 εδάφιο θ.
η) Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους.
θ) Μη φυσικές επενδύσεις συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών
επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.
Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της
περίπτωσης
που αφορά πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ. HACCP), νέες
τεχνολογίες.
∆ιευκρινίζεται ότι η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αµοιβές των µηχανικών
και αρχιτεκτόνων για τις µελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές µελέτες είναι
επιλέξιµες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του µηχανολογικού
εξοπλισµού δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.
ι) Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για
απαλλοτριώσεις, εκκρεµότητες κλπ.
ια) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης.
ιβ) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού.
ιγ) Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
ιδ) Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα
διακόσµησης.
ιε) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της µονάδας
πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της µονάδας.
ιστ) 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.
ιζ) Απρόβλεπτα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών.
ιη) ∆απάνες που αφορούν την αύξηση της δυναµικότητας σε τοµείς όπου υπάρχει
περιορισµός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
ιθ) ∆απάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
ιι) ∆απάνες για τον καθαρισµό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις
µετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και µεταφοράς του παλαιού
εξοπλισµού ή µέρος αυτού στη νέα θέση.
ικ) Σε κάθε περίπτωση, δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν την υποβολή της
αίτησης ενίσχυσης για την υπαγωγή της επένδυσης σύµφωνα µε το άρθρο 14
παράγραφος 8 και άρθρο 18, παράγραφος 1 της παρούσας, 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 αµοιβές µηχανικών και αρχιτεκτόνων
και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής
µελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

Άρθρο 6
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.

Αρµόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού & Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Κεντρική Υπηρεσία.
Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα πλαίσια της παρούσας,
υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης σε τέσσερα ή σε πέντε αντίγραφα όταν πρόκειται
για τους τοµείς Κρέατος, Γάλακτος και Αυγών – Πουλερικών ως εξής :
Α. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Κεντρική Υπηρεσία.
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α) Στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων, Τµήµα
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε ένα (1) αντίγραφο του οποίου το
πρωτόκολλο είναι το µόνο που λαµβάνεται υπόψη για εµπρόθεσµη υποβολή του
σχεδίου και τη σειρά προτεραιότητας όπου αυτή εφαρµόζεται καθώς και ένα
πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS,
ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ WORD – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ EXCEL – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΕ PROJECT)
β) Στην αρµόδια «κάθετη» ή οριζόντια καθ’ ύλην Υπηρεσία του Υπουργείου που
ανήκει ο τοµέας της αίτησης ενίσχυσης, σε ένα (1) αντίγραφο
γ) Στην ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου, σε ένα (1)
αντίγραφο προκειµένου για επενδύσεις στους τοµείς κρέατος,αυγών – πουλερικών,
διάφορα ζώα,
δ) για επενδύσεις στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
που αφορούν µεταποίηση και παστερίωση.
Β. Στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας και στις ∆/νσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στην
περιοχή της οποίας πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση, σε ένα (1)
αντίγραφο.
2.

Αιτήσεις ενίσχυσης του ίδιου δικαιούχου, περισσότερες της µιας, που αναφέρονται
σε ίδιους ή διαφορετικούς τοµείς οι οποίες υποβάλλονται ταυτόχρονα, είτε
ξεχωριστά είτε στην ίδια µελέτη ή σχεδόν ταυτόχρονα στην αρµόδια αρχή για
έγκριση και αφορούν µία ή περισσότερες περιοχές, δεν θα τυγχάνουν όλες
ενίσχυσης και θα καλείται ο δικαιούχος να επιλέξει εκείνη την οποία κρίνει ως
απαραίτητη να υλοποιηθεί, ιεραρχώντας τις ανάγκες του.

3.

Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζοµένων θεωρούνται
ως µηδέποτε υποβληθείσες.

Άρθρο 7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
1.

Η αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλει ο δικαιούχος για ένταξη της στο Μέτρο 123Α
πρέπει να έχει την µορφή ολοκληρωµένης τεχνικοοικονοµικής µελέτης. Οι µελέτες
θα είναι δακτυλογραφηµένες σε µέγεθος Α4, δεν θα είναι βιβλιοδετηµένες και θα
υποβάλλονται σε ντοσιέ (κλασέρ). Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας
περιεχοµένων, καθώς και πλήρη στοιχεία (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του
υπευθύνου εκπροσώπου του δικαιούχου, µε τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι
υπηρεσίες του Υπουργείου και θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, θα
συνοδεύεται δε απαραίτητα από τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία:
α) Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου. Αιτήσεις εταιριών υπό
ίδρυση δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η
νοµική µορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκοµίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ
δηµοσίευσης του αρχικού καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής του.
β) Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό µεταγραφής και βαρών αυτού,
στο οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση είτε πρόκειται για νέα
µονάδα ή για µετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισµό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας
µονάδας. Γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις µίσθωσης οικοπέδων και
εγκαταστάσεων µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό µεταγραφής,
από το οποίο προκύπτει η µίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης.
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γ)

δ)

ε)

στ)

ζ)
η)

θ)

Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούµενα έτη
αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων
εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της ∆.Ο.Υ. ενός εκάστου των εταίρων που
κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι α.
είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης,
απαιτείται η προσκόµιση επίσηµου αντίγραφου της δηµοσίευσής του στον
τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ β. δεν είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν
ισολογισµό και αποτελέσµατα, απαιτείται η προσκόµιση αντίγραφου το οποίο
πρέπει να είναι θεωρηµένο από τους διορισµένους ελεγκτές. Εάν πρόκειται για
νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται µόνο τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της
∆.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των παραπάνω µετόχων.
Οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι να συντάσσουν και δηµοσιεύουν
ισολογισµό πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων
φορολογίας εισοδήµατος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούµενα
έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ενίσχυσης
αναφέρονται σε µετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισµό, θα πρέπει δια των
ισολογισµών ή των εντύπων φορολογίας εισοδήµατος Ε3 και Ε5 να
αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της µονάδας δεν είχε διακοπεί τα τρία (3)
τουλάχιστον τελευταία έτη.
Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκσυγχρονισµό, επέκταση µε ή χωρίς
µετεγκατάσταση µονάδων, αυτές πρέπει να λειτουργούν για µια τριετία πριν
την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισµό τους.
Εξαιρούνται της παραπάνω διαδικασίας αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν
επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης
(του Μέτρου 2.1) του Γ’ Κ.Π.Σ. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες και η έγκρισή τους θα εξαρτάται από την αναγκαιότητα
των αιτούµενων εργασιών, η οποία θα τεκµηριώνεται πλήρως, ο δε χρόνος
έγκρισης τους θα αποφασίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 14.
Πρόσφατη Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να καλύπτουν την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης Στην περίπτωση που δεν προσκοµιστούν
είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την υπηρεσία µας..
Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τοµές),
σχέδια διάταξης µηχανολογικού εξοπλισµού και λεπτοµερής τεχνική και
λειτουργική περιγραφή της προτεινοµένης αίτησης ενίσχυσης.
Προσφορές για την προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα
αποτελούν την βάση κατάρτισης του προϋπολογισµού στο µέρος που αφορά
τον εξοπλισµό.
Αναλυτικό προϋπολογισµό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων (προµετρήσεις).
Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει τη
δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόµενη ιδιωτική συµµετοχή:
ίδιοι πόροι - π.χ. αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (µε αναφορά ότι αφορά το
πρόγραµµα), δηµιουργία αποθεµατικού για επενδύσεις, δηµιουργία ειδικού
αποθεµατικού για τις εταιρίες τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο καθώς και τις
συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων µετοχών κ.λ.π. - και
δανεισµός: µε βεβαίωση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που να δηλώνει το
καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που
µέρος της επένδυσης καλυφθεί µε δάνειο, σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό
σχήµα της επένδυσης.
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο δικαιούχος πρέπει να τηρεί την
Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία (οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985)
που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και να προσκοµίσει τα πιο κάτω
απαραίτητα δικαιολογητικά:
♦ Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ή Π.Π.Ε. ή απαλλακτικό έγγραφο
των αρµοδίων υπηρεσιών, και
♦ Προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή απαλλακτικό
έγγραφο των αρµοδίων υπηρεσιών
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ι)

ια)

ιβ)

ιγ)

ιδ)
ιε)

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα
νοµοθεσία, καθώς και στις περιπτώσεις Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων, άδεια
σκοπιµότητας ίδρυσης (Ν.111/75 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και
Πτηνοσφαγείων» και Π.∆. 490/76 «Περί όρων χορηγήσεως αδείας
σκοπιµότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»). Γίνονται δεκτές
αιτήσεις ενίσχυσης υφισταµένων µονάδων των οποίων προσωρινά έχει
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον µε την προτεινόµενη αίτηση ενίσχυσης
ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείµενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή
οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόµο ή σε
άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες
ότι τα ίδια επενδυτικά αντικείµενα έχουν υποβληθεί για ενίσχυση και σε άλλον
φορέα υπαγωγής, τότε αναιρείται η έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, και εάν
έχουν καταβληθεί ενισχύσεις αυτές αναζητούνται εντόκως και ο δικαιούχος της
επένδυσης δεν δύναται να υποβάλλει άλλη αίτηση πριν την παρέλευση τριετίας
από την ηµεροµηνία αναίρεσης.
Σε περίπτωση που το παραπάνω διαπιστωθεί προ της εισαγωγής στη
Γνωµοδοτική Επιτροπή, η αίτηση δεν εξετάζεται και τίθεται στο αρχείο.
Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου όπως
προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισµό του
υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού
στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωµές. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το
µόνο αρµόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωµής, τροποποιήσεων,
παρατάσεων της αίτησης ενίσχυσης.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. Στην
περίπτωση που δεν προσκοµιστεί είναι δυνατή, η αυτεπάγγελτη αναζήτησή
του από την υπηρεσία µας.
Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας
µεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».
∆ιευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν σε υπεύθυνη δήλωση
τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 (ιδ),αντίγραφο ποινικού µητρώου
(ιγ), απόφαση ∆Σ ή άλλου αρµοδίου οργάνου για καθορισµό υπευθύνου ,
τραπεζικού λογαριασµού (ιβ), υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείµενο της
επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση
στον αναπτυξιακό νόµο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ια) δύναται να
προσκοµιστούν και µετά την κατάθεση του φακέλου και όχι αργότερα από την
ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται προκειµένου
να εκδοθεί η απόφαση οριστικής ένταξης της Πράξης στο Μέτρο σε συνέχεια
της απόφασης προέγκρισης και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης.

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι
προδιαγραφές εκπόνησης και παρουσίασης των οικονοµοτεχνικών µελετών του
παρόντος άρθρου, προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης της Οικονοµοτεχνικής
µελέτης που θα λαµβάνεται υπόψη στις επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά τον τρόπο παρουσίασης της µελέτης και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά (υποδείγµατα πληρωµών, εισηγήσεων κ.λ.π.).
β. Η οικονοµοτεχνική µελέτη θα πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό µέλος του
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου και στις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης
υπερβαίνει τα 500.000 ΕΥΡΩ και από Οικονοµολόγο, µέλος Οικονοµικού
Επιµελητηρίου και να περιλαµβάνει οπωσδήποτε :
(1) αναφορά της υφιστάµενης υποδοµής, στις περιπτώσεις µετεγκατάστασης ή
εκσυγχρονισµού ή συµπλήρωσης ή επέκτασης για υφιστάµενες µονάδες.
Ιδιαίτερα για τον µηχανολογικό εξοπλισµό, θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία
του κατασκευαστή, ο αριθµός του µηχανήµατος, το έτος κατασκευής και τα
τεχνικά του χαρακτηριστικά (ιπποδύναµη – δυναµικότητα κλπ.)
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(2) αναλυτικό
προϋπολογισµό
κόστους
κτιριακών
και
µηχανολογικών
εγκαταστάσεων (προµέτρηση, ανάλυση κατά µηχάνηµα, κλπ.) σε ΕΥΡΩ µε
διαχωρισµό του καθαρού ποσού και του ΦΠΑ.
(3) Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων της αίτησης ενίσχυσης στους
παραγωγούς των πρωτογενών προϊόντων και προσκόµιση των σχετικών
αποδεικτικών στοιχείων όπου αυτό είναι πρόσφορο.
(4) Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίµηση της εν γένει
επιχειρηµατικής δράσης του δικαιούχου και της ικανότητάς του για την διάθεση
των τελικών προϊόντων (π.χ. συµβάσεις πωλήσεις προϊόντων κλπ.)
3. Όσα εκ των υποχρεωτικών δικαιολογητικών προσκοµίζονται σε αντίγραφα πρέπει να
είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµο δύναται αυτά να
ζητηθούν από το φορέα αρµοδίως επικυρωµένα ή πρωτότυπα.

Άρθρο 8
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ –
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης µετά από πρόσκληση
που δηµοσιεύεται 15 ηµέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου ισχύος του Π.Α.Α.
της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 , σε τρεις
τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και κοινοποιείται στις Περιφέρειες,
και ταυτόχρονα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.agrotikianaptixi.gr.
Η ∆/νση Προγραµµατισµού και Γ.∆. υποβάλλει το σχέδιο πρόσκλησης στην Ε.Υ.∆.
Π.Α.Α. 2007-2013, η οποία εκφράζει παρατηρήσεις /σύµφωνη γνώµη πριν την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης – µελέτες που θα έχουν πληρότητα όλων ανεξαιρέτως των
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 και των εισηγήσεων των
Περιφερειών και των Υπηρεσιών του άρθρου 6 της Κ.Υ. του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, αξιολογούνται και βαθµολογούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 13, αφού εξετασθεί πρώτα η επιλεξιµότητα της πρότασης και η εκτίµηση
της φερεγγυότητας – βιωσιµότητας του δικαιούχου καθώς και της αίτησης ενίσχυσης
όπως αναφέρεται στα άρθρα 10 και 11 της παρούσας.
3. Ο αριθµός των αιτήσεων ενίσχυσης που θα εγκρίνονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. για
χρηµατοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α της ∆΄ Προγραµµατικής περιόδου, θα
σχετίζεται µε τις διαθέσιµες πιστώσεις και ο αριθµός τους θα εξαρτάται από τον αριθµό
των υποβαλλόµενων αιτήσεων που θα πληρούν όλα τα προαναφερόµενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 9
Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των αιτήσεων ενίσχυσης σε πρόγραµµα ενίσχυσης
πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
1. Επιλεξιµότητα Πρότασης και ∆ικαιούχου σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Κριτήρια
Επιλογής Πράξεων – Πληρότητα υποβαλλόµενου φακέλου
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2. Εκτίµηση φερεγγυότητας – βιωσιµότητας του δικαιούχου της επένδυσης –
εκτίµηση βιωσιµότητας του προτεινοµένου σχεδίου.
3. Βαθµολόγηση αίτησης ενίσχυσης σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κριτήρια Επιλογής
των Πράξεων – Υπαγωγή εφόσον λάβει τουλάχιστον τη βάση της ανάλογης
κατηγορίας βαθµολόγησης.
όπως αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 & 12

Άρθρο 10
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ – ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1.

Αρµόδια Υπηρεσία για την επιλογή του ∆ικαιούχου και την επιλεξιµότητα της
υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης καθώς και για την πληρότητα του φακέλου του
είναι η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων –σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 13- η οποία εξετάζει κάθε αίτηση ενίσχυσης εάν
εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και δραστηριότητες του Προγράµµατος
(επιλεξιµότητα της πρότασης) και την πληρότητα της ως προς τα δικαιολογητικά
που περιλαµβάνονται σε αυτήν (άρθρο 7).
Τα κριτήρια βαθµολόγησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και τα
εξειδικευµένα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΠΑΑ θα καθορίζονται µε Υπουργική
Αποφάση.

2.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα εξής και µόνο δικαιολογητικά της
αίτησης ενίσχυσης: α) άδεια λειτουργίας ή και εγκατάστασης, β) προκαταρτική
Περιβαλλοντική Εκτίµηση ή απαλλακτικό έγγραφο, γ) έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων, δ) προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή
απαλλακτικό έγγραφο, τα οποία εκδίδονται από άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ο εν
δυνάµει δικαιούχος οφείλει να τα προσκοµίσει εντός δύο µηνών από την
ηµεροµηνία του εγγράφου γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών, και η Υπηρεσία
θέτει τον φάκελο στο αρχείο µέχρι τη συµπλήρωσή του. Ελλείψεις οποιωνδήποτε
άλλων δικαιολογητικών της αίτησης ενίσχυσης, εκτός των παραπάνω, αποτελούν
λόγο απόρριψης της και ο αιτών ενηµερώνεται σχετικά µετά από απόφαση της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
Εξαιρούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 7 ότι είναι
δυνατή η προσκόµισή τους πριν την οριστική ένταξη της πράξης στο µέτρο,

3.

Αιτήσεις ενίσχυσης που κρίνονται από την υπηρεσία ότι δεν είναι σύµφωνες µε τις
επιλέξιµες δράσεις του Μέτρου απορρίπτονται από την υπηρεσία µε την σύνταξη
αιτιολογηµένης εισήγησης, κατόπιν απόφασης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής.

4.

Οι παραπάνω εισηγήσεις τίθενται υπόψη της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου
14, οι δε αιτήσεις – µελέτες στην ηλεκτρονική τους µορφή τίθενται στο αρχείο και
φυλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Μετά την έγκριση των
πρακτικών γνωστοποιούνται γραπτώς στους υποψήφιους επενδυτές οι λόγοι
απόρριψης των αιτήσεων τους.
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Άρθρο 11
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ.
1.

Για την εκτίµηση της φερεγγυότητας του δικαιούχου εξετάζονται στο επίπεδο των
µετόχων ή εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία, τα εξής:
α) τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου δικαιούχου της επένδυσης και ειδικότερα η
εµπειρία των µετόχων ή στελεχών σε τοµείς σχετικούς µε την προτεινόµενη
επένδυση και η κλίµακα των δραστηριοτήτων του κατά το παρελθόν,
β) η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για την
κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στην επένδυση και στο απαιτούµενο κεφάλαιο
κίνησης. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να τεκµηριώνεται από την ύπαρξη
διαθεσίµων ρευστών, χρεογράφων ή τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών
στοιχείων ευκόλως ρευστοποιήσιµων στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της
επένδυσης.

2.

Η εκτίµηση της βιωσιµότητας του δικαιούχου στις περιπτώσεις επενδύσεων σε
υφιστάµενες µονάδες διαφοροποιείται ανάλογα µε το ύψος της αίτησης ενίσχυσης
ως εξής:
α) για ύψος αίτησης ενίσχυσης µέχρι και 500.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιµότητα κρίνεται
µε βάση την κερδοφορία του δικαιούχου της τελευταίας τριετίας. ∆ικαιούχοι
µε Θετικό Μέσο όρο τριετίας στα αποτελέσµατα χρήσεως προ αποσβέσεων και
φόρων τεκµαίρονται καταρχήν ως βιώσιµοι,
β) για ύψος αίτησης ενίσχυσης ανώτερου των 500.000 ΕΥΡΩ. η βιωσιµότητα
εκτιµάται µε βάση τις τιµές αριθµοδεικτών, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα
Β’.

3.

Η εκτίµηση της βιωσιµότητας των προτεινόµενων αιτήσεων ενίσχυσης κρίνεται ως
ακολούθως:
Για όλα τα σχέδια η βιωσιµότητα της προτεινόµενης επένδυσης κρίνεται µε βάση
την ύπαρξη κερδοφορίας που προκύπτει από τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα προ
φόρων και αποσβέσεων, όχι νωρίτερα του 3ου έτους µετά την ολοκλήρωση της
επένδυσης.

4.

Η αδυναµία τεκµηρίωσης της φερεγγυότητας του δικαιούχου και της βιωσιµότητας,
όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, αποτελούν αιτίες αποκλεισµού της επένδυσης από
την βαθµολόγησή της, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο. Για τις αποκλειόµενες
αιτήσεις ενίσχυσης η αρµόδια υπηρεσία συντάσσει αιτιολογηµένη εισήγηση
απόρριψης την οποία θέτει για επικύρωση στην Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου
14. Μετά την έγκριση των απορριπτικών εισηγήσεων γνωστοποιούνται γραπτώς
στους δικαιούχους οι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων τους, οι δε αιτήσεις
ενίσχυσης – µελέτες στην ηλεκτρονική τους µορφή τίθενται στο αρχείο και
φυλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.

Οι επενδύσεις που κρίνονται βιώσιµες, κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες
επενδύσεων για βαθµολόγηση, ως εξής:
α) Ιδρύσεις νέων µονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναµικότητας
υφισταµένων, προϋπολογισµού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ σε
όλους τους Τοµείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο δ) της ίδιας
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παραγράφου, στις οποίες εφαρµόζεται η βαθµολόγηση σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Παράρτηµα Γ’ (Οµάδα κριτηρίων Α).
β) Ιδρύσεις νέων µονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναµικότητας
υφισταµένων, προϋπολογισµού κατά την αίτηση ίσου ή κάτω των 500.000
ΕΥΡΩ σε όλους τους Τοµείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο ε) της
ίδιας παραγράφου, στις οποίες εφαρµόζεται η βαθµολόγηση σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Παράρτηµα Γ’ (Οµάδα κριτηρίων Β).
γ) Μετεγκαταστάσεις - Εκσυγχρονισµοί - συµπληρώσεις υφισταµένων
εγκαταστάσεων
χωρίς
αύξηση
της
παραγωγικής
δυναµικότητας
προϋπολογισµού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους
Τοµείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο δ) της ίδιας παραγράφου,
στις οποίες εφαρµόζεται η βαθµολόγηση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Παράρτηµα Γ’ (Οµάδα κριτηρίων Γ).
δ) Ιδρύσεις νέων µονάδων – επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί – µετεγκαταστάσεις
υφισταµένων, προϋπολογισµού κατά την αίτηση άνω των 500.000€, στους
τοµείς: Ζωοτροφές-∆ηµητριακά-Σπόροι-Άνθη-Φαρµακευτικά και Αρωµατικά
Φυτά, στους οποίους εφαρµόζεται η βαθµολόγηση σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Παράρτηµα Γ’ (Οµάδα κριτηρίων ∆ ).
ε) Ιδρύσεις νέων µονάδων – επεκτάσεις παραγωγικής δυναµικότητας
υφισταµένων, προϋπολογισµού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000€,
στους
τοµείς:
Ζωοτροφές-∆ηµητριακά-Σπόροι-Άνθη-Φαρµακευτικά
και
Αρωµατικά Φυτά, στους οποίους εφαρµόζεται η βαθµολόγηση σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Παράρτηµα Γ’ (Οµάδα κριτηρίων Ε).
2.

Εξαιρούνται από την διαδικασία βαθµολόγησης:
α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισµούς
υφισταµένων εγκαταστάσεων προϋπολογισµού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω
των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τοµείς του Παραρτήµατος Α της παρούσας.
β) Αιτήσεις ενίσχυσης :
♦ που περιλαµβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης
των υγειονοµικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους,
όπως προσδιορίζεται από την αξιολόγηση της υπηρεσίας, και αφορά
δαπάνες για την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειµένου να εκδοθούν οι
άδειες λειτουργίας.
♦ που αφορούν λειτουργούσες µονάδες οι οποίες είναι υποχρεωµένες δια
αποδεικτικών εγγράφων αρµόδιων υπηρεσιών να προβούν σε
αναγκαστική µετεγκατάσταση για λόγους προστασίας περιβάλλοντος.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης του εδαφίου αυτού δεν εξαιρούνται από την εξέταση της
βιωσιµότητας της πρότασης όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1.

Αρµόδια - συντονίστρια υπηρεσία για την αξιολόγηση – βαθµολόγηση των
αιτήσεων ενίσχυσης είναι η ∆/νση Προγραµµατισµού & Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων.
Η αξιολόγηση-βαθµολόγηση γίνεται από αξιολογητές που συµµετέχουν σε µητρώο
αξιολογητών που συντάσσεται από το Υπ.Α.Α.Τ., και συγκεκριµένα από
υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. του Υπ.Α.Α.Τ. ή των εποπτευοµένων από αυτό
οργανισµών αντίστοιχης κατηγορίας.
Λεπτοµέρειες -διοικητικοί κανόνες καθορίζονται µε Απόφαση Υπουργού.

2.

α) Οι υπηρεσίες στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας και στις ∆/νσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή και της
Κ.Υ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι υποχρεωµένες να
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απαντήσουν εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή των αιτήσεων
ενίσχυσης, επί των θεµάτων που τους τίθενται, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που
καθορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Οι κάθετες ή οριζόντιες καθ΄ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες είναι υποχρεωµένες να
εκφέρουν την άποψη τους το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών για όλα
τα θέµατα ανεξαιρέτως, που καθορίζονται στο ανάλογο υπόδειγµα και οποιαδήποτε
περικοπή δαπάνης στην αίτηση ενίσχυσης, θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.
3. Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται από δύο αξιολογητές της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου και τίθεται ως βαθµολογία ο µέσος όρος αυτής. Στην περίπτωση
που υπάρχει µεγάλη βαθµολογική απόκλιση (≥15%), βαθµολογούνται από τρίτο
αξιολογητή και τίθεται ως βαθµολογία ο µέσος όρος των δύο κοντινότερων.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που προκύπτει διαφορά όσον αφορά την
τήρηση όρων ένταξης που οδηγεί σε αποκλεισµό των επενδύσεων από τις διατάξεις
του µέτρου.
4. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. συντάσσει τελική αιτιολογηµένη εισήγηση,
σύµφωνα µε Υπόδειγµα που καθορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία θα περιλαµβάνει αναλυτικούς υπολογισµούς και
εκτιµήσεις για κάθε αίτηση ενίσχυσης, συνεκτιµώντας και τις απόψεις των άλλων
συναρµοδίων Υπηρεσιών. Οι προτάσεις – εισηγήσεις τίθενται υπόψη της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής αναφέροντας την κατηγορία και αιτιολογώντας την
βαθµολογία.
Η ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆. τηρεί φάκελο για κάθε αίτηση ενίσχυσης, που
περιλαµβάνει όλες τις εισηγήσεις και τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών.

Άρθρο 14
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λειτουργεί Γνωµοδοτική
Επιτροπή αιτήσεων ενίσχυσης, έργο της οποίας είναι:
α) Η γνωµοδότηση και η καταρχήν έγκριση ή η απόρριψη των αιτήσεων
ενίσχυσης, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου κάθε αίτησης
υπαγωγής και τις αξιολογήσεις - εισηγήσεις των φακέλων υποψηφιότητας των
επενδυτικών σχεδίων.
β) Η γνωµοδότηση επί ορισµένων τροποποιήσεων όπως αυτές προβλέπονται στα
άρθρα 18, 19 και 22 της παρούσας.
γ) Η γνωµοδότηση για την απόρριψη εγκεκριµένων αιτήσεων ενίσχυσης λόγω
αδυναµίας εκτέλεσής τους (παραίτηση δικαιούχου, µη ύπαρξη ίδιας
συµµετοχής κ.λ.π.) και την αντικατάστασή τους από άλλα
δ) Η γνωµοδότηση επί θεµάτων µεταβίβασης των επιχειρήσεων ή µετοχών ή
εταιρικών µεριδίων κατά το στάδιο υλοποίησης των επενδύσεων ή µετά την
ολοκλήρωση τους καθώς και θέµατα που αφορούν σε ενοικίαση επενδύσεων
που έχουν επιδοτηθεί.
ε) Η γνωµοδότηση για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και την επιστροφή
των ενισχύσεων που τυχόν έχουν καταβληθεί, λόγω µη συµµόρφωσης µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας.
στ) Η γνωµοδότηση για την ακύρωση των προεγκρίσεων λόγω µη προσκόµισης
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα άρθρα 16 παράγραφος 2 και 17
της παρούσας.

2.

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αιτήσεων ενίσχυσης µπορεί να αναβάλλει την εξέταση
κάποιων αιτήσεων ενίσχυσης για επόµενη συνεδρίαση, όταν διαπιστώσει ότι
- 16 -

συντρέχουν λόγοι διερεύνησης ορισµένων στοιχείων που καλείται να προσκοµίσει ο
δικαιούχος και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.
3.

Η γνώµη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής αιτήσεων ενίσχυσης δεν αποτελεί ανάληψη
δέσµευσης για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µέχρι την
οριστική έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης, η οποία πραγµατοποιείται µε την
έκδοση της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του
εξουσιοδοτούµενου από τον Υπουργό οργάνου.

4.

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αιτήσεων ενίσχυσης αποτελείται από:
♦ το Γενικό Γραµµατέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Πρόεδρο,
♦ ένα Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από
τους υπηρετούντες στο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οριζόµενος από τον Υπουργό.
♦ Το ∆ιευθυντή Προγραµµατισµού & Γ.∆.
♦ έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.
♦ έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου που ορίζεται από τον οικείο
φορέα.
♦ δύο εµπειρογνώµονες οριζόµενοι από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
♦ τους εισηγητές των θεµάτων, ως υπηρεσιακά µέλη, όπως αναφέρονται και
καθορίζονται ανωτέρω καθώς και στην Απόφαση Υπουργού που αφορά σε
λεπτοµέρειες -διοικητικούς κανόνες.

5.

Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, δηµοσιευόµενη στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με
την απόφαση αυτή ορίζονται επίσης οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών,
οι εισηγητές, η γραµµατειακή υποστήριξη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής καθώς και η
διαδικασία λειτουργίας αυτής.

6.

∆εν µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής µέλη που είναι
σύµβουλοι ή συµµετέχουν στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση
επιχειρήσεων που έχουν καταρτίσει ή συµµετέχουν στην κατάρτιση ή στην
αξιολόγηση επενδύσεων ή αιτήσεων ενίσχυσης δικαιούχων που υπάγονται στο
άρθρο 4 κατά την τελευταία 5ετία ή υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στις
διατάξεις της παρούσας.

7. Στον Πρόεδρο, στα µέλη µε δικαίωµα ψήφου, τους γραµµατείς και αναπληρωτές
αυτών, καθώς και στους εισηγητές των θεµάτων, καταβάλλεται αποζηµίωση και η
διαδικασία θα καθοριστεί µε Κ.Υ.Α..
Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της εγκεκριµένης αποζηµίωσης στον Πρόεδρο,
τα µέλη µετά ή άνευ δικαιώµατος ψήφου, τους γραµµατείς και τους αναπληρωτές
αυτών, της Γνωµοδοτικής επιτροπής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
8.

Η εξέταση των αιτήσεων ενίσχυσης πραγµατοποιείται στους ολοκληρωµένους
φακέλους τους από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε τις εξαιρέσεις που
αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 7, καθώς και από τις εισηγήσεις των
εµπλεκόµενων υπηρεσιών και οι τελικές εισηγήσεις που συντάσσει η ∆/νση
Προγραµµατισµού προωθούνται στη Γνωµοδοτική Επιτροπή για την κατ’ αρχήν
έγκριση ανεξαρτήτως της κατηγορίας που έχουν καταταχθεί και οι οποίες
αναφέρονται σε :
α) Επενδύσεις που αφορούν βελτίωση συνθηκών προστασίας της ∆ηµόσιας
Υγείας ή και του περιβάλλοντος στις οποίες δεν υπάρχει βαθµολόγηση.
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β) Επενδύσεις ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν µετεγκαταστάσεις
και εκσυγχρονισµούς σε όλους τους Τοµείς, στις οποίες δεν υπάρχει
βαθµολόγηση.
γ) Επενδύσεις ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν ιδρύσεις –
επεκτάσεις, στους Τοµείς Ζωοτροφών, ∆ηµητριακών, Σπόρων, Ανθέων,
Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών.
δ) Επενδύσεις ίσων ή κάτω των 500.000€ που αφορούν ιδρύσεις – επεκτάσεις,
για τους υπόλοιπους τοµείς.
ε) Επενδύσεις άνω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν µετεγκαταστάσεις και
εκσυγχρονισµούς ή συµπληρώσεις σε όλους τους τοµείς εκτός αυτών που
αναφέρονται στο εδάφιο ζ) της ιδίας παραγράφου.
στ) Επενδύσεις άνω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν ιδρύσεις ή επεκτάσεις. σε
όλους τους τοµείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο ζ) της ιδίας
παραγράφου.
ζ) Επενδύσεις άνω των 500.000 ΕΥΡΩ που αφορούν ιδρύσεις ή επεκτάσεις –
εκσυγχρονισµούς - µετεγκαταστάσεις στους Τοµείς Ζωοτροφών, ∆ηµητριακών,
Σπόρων, Ανθέων, Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης εξετάζονται κατά το δυνατόν και εφόσον αυτό είναι εφικτό µε
σειρά προτεραιότητας την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης.
9. Στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης έτυχαν καταρχήν έγκρισης
από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή και οι οποίες βρίσκονται εντός των πλαισίων
δεσµεύσεων του Προγράµµατος, αποστέλλεται από τον Πρόεδρο της Γνωµοδοτικής
Επιτροπής, έγγραφο Προέγκρισης, µε τα στοιχεία όπως διαµορφώθηκαν µετά την
εξέταση της αίτησης, µε σκοπό να ετοιµάσουν τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 16, για την οριστική ένταξή τους.

10. Οι δικαιούχοι
των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν από τη
Γνωµοδοτική Επιτροπή του παραπάνω άρθρου, δύνανται κατά την κρίση τους, να
υποβάλουν ένσταση επί του αποτελέσµατος, εντός 60 ηµερών από την κοινοποίησή
τους, προσκοµίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά ή νέα στοιχεία που δύναται να
επηρεάσουν την αρχική απόφαση της Επιτροπής. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται µετά
την ολοκλήρωση έγκρισης των υποβαλλόµενων αιτήσεων ενίσχυσης κάθε
προκήρυξης, στα πλαίσια ισχύος του Προγράµµατος, από ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
η οποία θα συσταθεί µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, στην οποία θα αναφέρονται τα µέλη καθώς και η διαδικασία
επανεξέτασης αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα
ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι σχετικά.

Άρθρο 15
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης συνέρχεται για εξέταση
αυτών όταν υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός εισηγήσεων αξιολογηθεισών αιτήσεων
ενίσχυσης όλων των κατηγοριών ή όπως αποφασιστεί σχετικά. Οι συνεδριάσεις της
Επιτροπής δύναται να είναι συνεχόµενες, οι δε εργασίες της ολοκληρώνονται µε
την εξέταση όλων των υποβαλλοµένων αιτήσεων, µέχρι εξαντλήσεως των
διαθεσίµων πιστώσεων.

2.

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή συνέρχεται για εξέταση των υπολοίπων θεµάτων της
αρµοδιότητάς της εκτός των αναφεροµένων στη παράγραφο 1, µία (1) έως δύο (2)
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φορές τον µήνα, ανάλογα µε τον αριθµό των υπαρχόντων θεµάτων ή όπως
αποφασιστεί σχετικά.

Άρθρο 16
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ
1.

Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. µε βάση την καταρχήν έγκριση των
αιτήσεων ενίσχυσης από την Γνωµοδοτική Επιτροπή, και τη συγκέντρωση των
απαιτούµενων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 το παρόντος άρθρου,
αποστέλλει στη Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» τα στοιχεία που θα της ζητηθούν προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί δειγµατοληπτικός έλεγχος επί των αποτελεσµάτων της
αξιολόγησης ώστε να επιβεβαιωθεί η τήρηση των διατάξεων της Εθνικής και
Κοινοτικής Νοµοθεσίας. Μετά την ολοκλήρωση του δειγµατοληπτικού ελέγχου και
την αποστολή των αποτελεσµάτων αυτού η ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆.
προωθεί άµεσα Σχέδιο Απόφασης για Οριστική έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης.
Με την έκδοση της οριστικής απόφασης αναλαµβάνεται η δέσµευση για την
καταβολή των ενισχύσεων.

2.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται το αργότερο εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία του
εγγράφου µε το οποίο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τους ειδοποιεί
για την καταρχήν έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, να υποβάλλουν τα κάτωθι
δικαιολογητικά στην ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων:
α) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο17 της παρούσας, στην
περίπτωση που έγιναν περικοπές στο αρχικό κόστος του έργου.
β) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σηµείο ιε του άρθρου
7 στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη αποσταλεί και συγκεκριµένα:
αντίγραφο ποινικού µητρώου,
απόφαση ∆Σ ή άλλου αρµοδίου οργάνου για καθορισµό υπευθύνου ,
τραπεζικού λογαριασµού,
υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείµενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή
οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόµο ή σε
άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα,
υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας
µεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».

3.

Μη συµµόρφωση προς τους παραπάνω όρους και µε το χρονοδιάγραµµα της
παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, σηµαίνει ακύρωση της καταρχήν έγκρισης και ο
δικαιούχος έχει το δικαίωµα να επανέλθει µε νέα αίτηση για ένταξη µετά την
συµπλήρωση διετίας από την προηγουµένη αίτηση, εφόσον υπάρξει νέα
προκήρυξη, εκτός αν χορηγηθεί παράταση του ανωτέρω χρονοδιαγράµµατος µε
απόφαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένους
λόγους εκ µέρους του δικαιούχου ο οποίος θα την ζητά µε αίτησή του.

4.

Το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βάση την καταρχήν έγκριση της
αίτησης ενίσχυσης και υπό τον όρο της ικανοποίησης των προϋποθέσεων της
προηγουµένης παραγράφου, προβαίνει στην οριστική έγκριση των πράξεων
(έργων) αυτών µε απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
αναλαµβάνοντας δέσµευση για την καταβολή των ενισχύσεων.
Στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προσδιορίζονται
επακριβώς:
- 19 -

Ο δικαιούχος της πράξης και ο Α.Φ.Μ.
Ο τίτλος της επένδυσης
Η τοποθεσία της επένδυσης
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός
Οι χορηγούµενες ενισχύσεις
Η ίδια συµµετοχή του δικαιούχου
Ο αριθµός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων
Οι όροι χορήγησης της συνδροµής
Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου
Ο κωδικός αριθµός της αίτησης ενίσχυσης.
Η ∆.Ο.Υ. του δικαιούχου
Ο διακριτικός τίτλος του δικαιούχου
Ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατίθενται οι
ενισχύσεις
Τα δανειακά κεφάλαια που τυχόν λάβει ο δικαιούχος
Τα διακριτά τµήµατα του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
επένδυσης
Η µη τήρηση των όρων χορήγησης της συνδροµής µπορεί να επισύρει την
ανάκληση της απόφασης κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 14.
Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην αίτηση ενίσχυσης µετά την απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τόσο στα στοιχεία του δικαιούχου ή
της επένδυσης όσο και στο χρηµατοδοτικό σχήµα της πράξης αποτελεί αντικείµενο
τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το
άρθρο 22 της παρούσας.

Άρθρο 17
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.

Μετά την εξέταση της αίτησης ενίσχυσης από την Γνωµοδοτική Επιτροπή εάν
έχουν διαφοροποιηθεί κάποια στοιχεία της, ή και ο προϋπολογισµός των επιλέξιµων
δαπανών, ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την αίτηση ενίσχυσής
του στα δεδοµένα (δυναµικότητα, γραµµές παραγωγής, ύψος προϋπολογισµού
κλπ) που του έχουν εγκριθεί.

2.

Είναι δυνατόν µε αιτιολογηµένη πρόταση ο δικαιούχος να διαφοροποιήσει σε µικρή
κλίµακα µέχρι 10% ανά κονδύλιο τις επιµέρους δαπάνες της καταρχήν έγκρισης της
αρµόδιας Επιτροπής που εξετάζεται από την αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 6 και
του άρθρου 13.

3.

Η αναµορφωµένη µελέτη και συγκεκριµένα η αναφορά στην αναµόρφωση των
πινάκων Β1, Β2 και Β4 όπου αναλύονται τα νέα στοιχεία της επένδυσης
(αναλυτικός προϋπολογισµός πράξης καθώς και κτιριακών και µηχανολογικών
εγκαταστάσεων δυναµικότητα, ποσότητες, ισχύς µηχανολογικού εξοπλισµού) όπως
εγκρίθηκαν από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή και µόνον αυτή θα χρησιµοποιείται για
τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής της επένδυσης και την καταβολή των
ενισχύσεων.
Τα προαναφερόµενα στοιχεία σφραγίζονται από τη ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆.
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του φακέλου των πράξεων. Η ίδια διαδικασία
θα ακολουθείται και σε κάθε τροποποίηση τους.
Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Πληρωµών
µε βάση την ανάλυση των δαπανών όπως αυτή θα προσδιορίζεται στην οριστική
απόφαση έγκρισής της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 18
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία της υποβολής του πλήρους
φακέλου όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας, της αίτησης ενίσχυσης στην
αρµόδια ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, και ο ∆ικαιούχος δύναται εάν το επιθυµεί να ξεκινήσει τις εργασίες για
την υλοποίηση της πράξης µε δική του ευθύνη. Η ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης ενίσχυσης στην ∆ιεύθυνση του άρθρου 13 ισχύει ως έναρξη εργασιών και
για τις αιτήσεις ενίσχυσης οι οποίες είχαν απορριφθεί και στη συνέχεια εγκρίθηκαν
µετά από απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Εξέτασης ενστάσεων,
εξαιρουµένων εκείνων που είχαν απορριφθεί λόγω ελλείψεως δικαιολογητικών για
τις οποίες ως έναρξη εργασιών ισχύει η ηµεροµηνία κατάθεσης του νέου φακέλου
συµπληρωµένου µε όλα τα δικαιολογητικά, εκτός των αναφερόµενων
δικαιολογητικών στο άρθρο 10, παράγραφος 2 της παρούσας.

2.

∆απάνες εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας όπως
καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν
υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρούνται οι δαπάνες για την διαδικασία έκδοσης
οικοδοµικής άδειας, προπαρασκευαστικών µελετών (εδαφοτεχνική, προστασία
περιβάλλοντος κλπ), µελετών κατασκευής (αρχιτεκτονική, στατική µελέτη κλπ),
των δαπανών της οικονοµοτεχνικής µελέτης, δαπανών γεώτρησης και εργασίες
διαµόρφωσης και περίφραξης οικοπέδου.

3.

Το αργότερο εντός δωδεκαµήνου (12) από την ηµεροµηνία της οριστικής έγκρισης
της πράξης (νοµική δέσµευση), ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην
οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων του άρθρου 24, αίτηση πληρωµής που
να αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για εγκεκριµένες εργασίες τουλάχιστον
ίσες µε το 30% του εγκεκριµένου κόστους σύµφωνα µε την διαδικασία του
άρθρου 26 του παρόντος. Μη τήρηση του παραπάνω όρου σηµαίνει αυτόµατα
ακύρωση της πράξης. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα προκύψει µετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών προς καταβολή, δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο του
20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

4.

Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογηµένες και τεκµηριωµένες που θα εξετάζονται από
την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης του άρθρου 14 θα χορηγείται παράταση για
διάστηµα το πολύ δώδεκα (12) µηνών. Με τη παρέλευση και του χρονικού
διαστήµατος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο δικαιούχος δεν
υπέβαλε αίτηση πληρωµής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3, η
πράξη ακυρώνεται.

Άρθρο 19
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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1.

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της πράξης
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της παρούσας.

2.

Στην περίπτωση που αυτό παρεκκλίνει, τότε οι λόγοι της καθυστέρησης θα πρέπει
να είναι πλήρως αιτιολογηµένοι. Αιτούµενη παράταση ανώτερη των 12 µηνών από
τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση της αίτησης
ενίσχυσης εξετάζεται από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η οποία και θα αποφαίνεται για την τύχη της
πράξης. Οµοίως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αιτήσεων παράτασης συνολικού
χρόνου άνω των 12 µηνών από τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην
αρχική έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από την
Γνωµοδοτική Επιτροπή. Σε περιπτώσεις αιτούµενης παράτασης µικρότερης των 12
µηνών, χορηγείται µε απλή εισήγηση της υπηρεσίας χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη έγκριση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
Αιτήµατα παρατάσεων του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης της πράξης µπορούν να
υποβληθούν από τους δικαιούχους και να εξεταστούν µέχρι δυο φορές συνολικά.
∆εν θα εξετάζονται αιτήµατα που υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο και οι αιτήσεις θα
τίθενται στο αρχείο.
Οι παρατάσεις ολοκλήρωσης δεν θα ξεπερνούν το 50% του χρονοδιαγράµµατος
του έργου και µέσα στα χρονικά όρια του ΠΑΑ

3.

Άρθρο 20
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1.

Ο δικαιούχος οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται
στην αίτηση ενίσχυσης που υποβλήθηκε στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και έτυχε έγκρισης σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στα
άρθρα 14, 16 & 17 και µέσα στα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται στην
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (άρθρο 16, παρ. 4).

2.

Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο ∆ικαιούχος υποχρεούται παράλληλα:
α) Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών
την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
β) Να υποβάλλει στην ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆., την οριστική µελέτη της
πράξης µαζί µε την ισχύουσα οικοδοµική άδεια και τα θεωρηµένα, από την
αρµόδια πολεοδοµία, σχέδια, προκειµένου αυτή να διευκολύνεται στις εργασίες
παρακολούθησης της πράξης. Η οικοδοµική άδεια πρέπει να υποβάλλεται µε
την έναρξη των εργασιών και όχι αργότερα από την αίτηση αποπληρωµής
του, τα δε αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται µε την
έναρξη των εργασιών.
γ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις
υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση της πράξης.
δ) Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά
ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά του βιβλία σε όλες τις
Ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε.
ε) Να αναρτά κατά την διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης πινακίδα στο
χώρο πραγµατοποίησης των εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συµβολή του
αντίστοιχου Προγράµµατος ενίσχυσης της Επένδυσης. Οι λεπτοµέρειες του
τρόπου επίδειξης και τα υποχρεωτικώς αναφερόµενα στην πινακίδα,
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI του Καν. (ΕΚ) 1974/06.
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3. Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συµµετοχής του δικαιούχου µε ίδια κεφάλαια ή
και δανεισµό, όπως καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής του άρθρου 16, θα
αναλίσκεται κατά προτεραιότητα για την αντιµετώπιση των πρώτων δαπανών του
έργου.
4. Ο δικαιούχος προκειµένου να αποδείξει την ανάλωση της ίδιας συµµετοχής του θα
πρέπει µέχρι την υποβολή του φακέλου µε τα δικαιολογητικά για την καταβολή της
πρώτης δόσης της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης να έχει προβεί στις διαδικασίες
που ορίζονται στο έγγραφο προέγκρισης δηλ. στην αύξηση του εταιρικού µετοχικού του κεφαλαίου

Άρθρο 21
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισµού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων του άρθρου 16, παρ. 4
αιτιολογηµένη ή µη, επιβαρύνει αποκλειστικά και µόνο το δικαιούχο.

Άρθρο 22
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.

Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το αρχικό σχέδιο (τροποποίηση), θα υποβάλλεται
αίτηση τροποποίησης στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού & Γ.∆. πριν από την έναρξη πραγµατοποίησης των εργασιών
στις οποίες αναφέρεται, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 3 του συνηµµένου
Παραρτήµατος ∆’ (συγκριτικός πίνακας) σε τρία (3) αντίγραφα των οποίων όλες οι
σελίδες θα µονογράφονται από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του δικαιούχου.
Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκµηριωµένη
και υπογεγραµµένη από το δικαιούχο της πράξης επίσης σε τρία (3) αντίγραφα.

2. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων, σύµφωνα µε τις
∆ιατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 18 και 2 του άρθρου 19 και του α΄
µέρους της παραγράφου 4 του παρόντος, εισηγείται στην αρµόδια Γνωµοδοτική
Επιτροπή του άρθρου 14, για την αποδοχή ή µη των αιτουµένων τροποποιήσεων.
Οι ∆ιευθύνσεις στις οποίες αποστέλλει η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων αιτήσεις τεχνικών τροποποιήσεων αιτήσεων ενίσχυσης,
υποχρεούνται να απαντήσουν διατυπώνοντας τη γνώµη τους εντός δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών το αργότερο.
3.

Ο δικαιούχος µε δική του ευθύνη µπορεί να προβαίνει σε εργασίες και πριν την
λήψη απάντησης εκ µέρους του Υπουργείου, µεταγενέστερα όµως της ηµεροµηνίας
πρωτοκόλλησης της αίτησής του για τροποποίηση στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε εργασίες που αναφέρονται στην
τροποποίηση πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης τότε η τροποποίηση δεν
εγκρίνεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

4.

Τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές στα σηµεία που προσδιορίζονται επακριβώς
στην απόφαση οριστικής έγκρισης των αιτήσεων ενίσχυσης, άρθρο 16, παρ. 4,
απαιτούν απόφαση τροποποίησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίµων µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 14. Για τις τεχνικές
τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγή κτιριακού ή µηχανολογικού εξοπλισµού άνω
του 10% των αντίστοιχων εγκριθέντων κονδυλίων, η αρµόδια ∆ιεύθυνση του
άρθρου 13, λαµβάνοντας υπόψη αν το κρίνει απαραίτητο και τη γνώµη άλλων
∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προωθεί
εισήγηση στην Επιτροπή του άρθρου 14 προς έγκρισή τους, ενώ οι τεχνικές
τροποποιήσεις κάτω του 10% των αντίστοιχων εγκριθέντων κονδυλίων εγκρίνονται
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γ.∆. Προϋπόθεση αποδοχής των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η τήρηση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
3.

Τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές στα σηµεία που λήφθηκαν υπόψη για την
βαθµολόγηση της αίτησης ενίσχυσης βάσει της οποίας εγκρίθηκε η πράξη, δεν
γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές
εγκεκριµένου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού µε άλλον εξοπλισµό ή
εργασίες όταν η προµήθεια του εγκεκριµένου για τον οποίο ζητούν αντικατάσταση
αναφέρεται σε µεταχειρισµένο εξοπλισµό.

6.

Κατηγορίες τροποποιήσεων και απαιτούµενα δικαιολογητικά:
α) Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης της αίτησης ενίσχυσης:
• Όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 19.
β) Τροποποίηση του εταιρικού ή καταστατικού του δικαιούχου:
• Απαιτείται Καταστατικό της νέας εταιρίας (ακριβές αντίγραφο),
• ∆ηµοσίευση του νέου καταστατικού στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως,
• Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο της περιοχής της επένδυσης, όπου θα
αναφέρεται η µη πτώχευση της παλαιάς εταιρίας.
γ) Αλλαγή δικαιούχου της αίτησης ενίσχυσης.
Απαιτούνται:
♦ Παραίτηση του αρχικού δικαιούχου από την πράξη και τις ενισχύσεις
υπέρ του νέου (υποψηφίου) δικαιούχου,
♦ ∆ήλωση 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 τριών (3) τελευταίων
ετών, του νέου δικαιούχου καθώς και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα
της Οικονοµικής Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών αν πρόκειται
για φυσικό πρόσωπο ή νεοσύστατη εταιρία (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,
♦ Σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας
δ) Αλλαγή της θέσης της επένδυσης.
∆ιακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
ι) Εντός των ορίων της µικρότερης διοικητικής µονάδας (∆ήµος) στην
περιοχή της οποίας έχει εγκριθεί. ∆εν χρειάζεται τροποποίηση της
απόφασης έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης.
ιι) Εκτός των ορίων της µικρότερης διοικητικής µονάδας (∆ήµος) που
αναφέρεται στην απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει η
επηρεαζόµενη περιοχή. Η επηρεαζόµενη περιοχή δεν οριοθετείται σε
επίπεδο ∆ιοικητικής διαίρεσης του κράτους, Περιφερειακή Ενότητα ή
Περιφέρεια. Είναι δυνατόν η επηρεαζόµενη περιοχή να ευρίσκεται σε
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γειτονική Περιφερειακή Ενότητα που ανήκει και σε διαφορετική
Περιφέρεια και να µην επέρχεται διαφοροποίηση της αρχικά
επηρεαζόµενης περιοχής.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των εµπλεκοµένων
υπηρεσιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων.
Και στις δύο πιο πάνω υποπεριπτώσεις (ι) & (ιι) απαιτούνται όλα τα
δικαιολογητικά που αφορούν την νέα θέση – τίτλοι ιδιοκτησίας περιβαλλοντικοί όροι κλπ.
ε) Τεχνικές αλλαγές.
Τροποποιήσεις που συνίστανται σε καθαρώς τεχνικές αλλαγές απόλυτα
αιτιολογηµένες χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισµού και χωρίς
αλλαγή του αποτελέσµατος (π.χ. αλλαγή τρόπου κατασκευής κτιρίων), δεν
απαιτούν την έκδοση νέας απόφασης τροποποιητικής της αρχικής. Σε
περίπτωση αντικατάστασης µέρους του µηχανολογικού του εξοπλισµού
απαιτείται προσκόµιση προσφορών των νέων µηχανηµάτων, αναλυτικά, όπου
θα προσδιορίζεται και η τιµή ανά µηχάνηµα. Επίσης απαιτείται προσκόµιση των
τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού. Σε περίπτωση
αλλαγής της διάταξης ή της καλυπτόµενης επιφάνειας των κτιρίων απαιτείται η
προσκόµιση των νέων τεχνικών σχεδίων και της αναθεωρηµένης οικοδοµικής
άδειας.
στ) Αλλαγές στον αριθµό των δόσεων.
Εγκρίσεις αύξησης δόσεων σε πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις µε
τροποποίηση της απόφασης έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης, µε απόφαση της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
ζ) Αλλαγές στο χρηµατοδοτικό σχήµα της απόφασης έγκρισης ως προς την
συµµετοχή των δικαιούχων µε ίδια κεφάλαια δεν γίνονται δεκτές επί έλαττον.
Τα ίδια κεφάλαια δεν µπορεί να είναι µικρότερα του 25% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού.
7.

Για τροποποιήσεις που συνεπάγονται αύξηση της δυναµικότητας εφόσον
επιτρέπεται από τα κριτήρια, πρέπει να ληφθεί απόφαση από τη Γνωµοδοτική
Επιτροπή Έγκρισης, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του άρθρου 13.

8.

Αντικαταστάσεις µικρής κλίµακας επουσιωδών στοιχείων της επένδυσης µε άλλα
που κατά τον δικαιούχου κρίνονται απαραίτητα κατά την φάση της υλοποίησης του
έργου, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές µετά από επαρκή αιτιολόγηση που
αξιολογείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του άρθρου 13 στο στάδιο ολοκλήρωσής
της και πιστοποιούνται κατά την τελική πληρωµή.

9.

Το εγκεκριµένο ποσό της κατηγορίας των απροβλέπτων είναι δυνατόν να
µεταφερθεί στις άλλες κατηγορίες δαπανών σε επόµενα της έγκρισης στάδια.

10. Τροποποιήσεις που δεν γίνονται δεκτές:
α) Αλλαγή δικαιούχου στις περιπτώσεις που δεν υπάγονται στις κατηγορίες που
προαναφέρθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.
β) Αλλαγή της επηρεαζόµενης περιοχής
γ) Αλλαγή του σχετικού τοµέα
δ) Μείωση στο ελάχιστο της δαπάνης για προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού
και µεταφορά του ποσού σε άλλα κονδύλια κατά περίπτωση που θίγει την
βιωσιµότητα και επιλεξιµότητα του έργου.
ε) Αδικαιολόγητες τεχνικές αλλαγές
στ) Αλλαγή του στόχου ή µεγάλη µείωση των στόχων της αίτησης ενίσχυσης.
ζ) Τροποποιήσεις που έρχονται σε αντίθεση µε τους στόχους και τις δεσµεύσεις
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
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11. Αιτήµατα τεχνικών τροποποιήσεων, όπως περιγράφονται ανωτέρω, µπορούν να
υποβληθούν από τους δικαιούχους και να εξεταστούν µέχρι δυο φορές συνολικά.
∆εν θα εξετάζονται αιτήµατα που υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο και οι αιτήσεις θα
τίθενται στο αρχείο.

Άρθρο 23
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εφόσον ο δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει την εγκεκριµένη αίτηση ενίσχυσης,
οφείλει να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων αίτηση παραίτησης, αναφέροντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν.
Η παραίτηση µπορεί να αφορά το σύνολο ή µέρους της αίτησης ενίσχυσης. Στην
δεύτερη περίπτωση και εφόσον το µέρος της πράξης που πραγµατοποιήθηκε κριθεί ότι
δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα, η πράξη ακυρώνεται, οι δε ενισχύσεις που έχουν
καταβληθεί ανακτώνται. Η λειτουργικότητα της πράξης διαπιστώνεται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συντάσσει και αποστέλλει στη ∆/νση
Προγραµµατισµού και Γ.∆., βεβαίωση περί της λειτουργικότητας ή µη του µέρους της
πραγµατοποιθείσας επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Άρθρο 24
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ( ΕΡΓΩΝ)
1.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η χορήγηση βεβαίωσης προόδου εργασιών
κάθε αίτηση ενίσχυσης που περιλαµβάνεται σε Πρόγραµµα Ενίσχυσης ανατίθεται
σε Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µετά από πρόταση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Γ.∆.

2.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων συγκροτείται για κάθε συγκεκριµένη αίτηση
ενίσχυσης – πράξη – ή για το σύνολο των εγκεκριµένων αιτήσεων ενίσχυσης –
πράξεων – µιας διοικητικής διαίρεσης που περιλαµβάνονται στην απόφαση της
προηγουµένης παραγράφου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων συγκροτείται υποχρεωτικά από υπαλλήλους
του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα µε τις παρακάτω αναφερόµενες ειδικότητες (ένας
για κάθε ειδικότητα µε τον αναπληρωτή του):
Γεωπόνο κατά προτίµηση ή άλλον Γεωτεχνικό, µέλος του ΓΕΩΤΕΕ, Πολιτικό
Μηχανικό κατά προτίµηση ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό,
Μηχανολόγο Μηχανικό κατά προτίµηση ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,
Οικονοµικό υπάλληλο και προκειµένου για έργα Ζωικής Παραγωγής, η
Επιτροπή περιλαµβάνει και µέλος µε ειδικότητα κτηνιάτρου.
∆εν µπορεί να συµµετέχει στην επιτροπή ως µέλος υπάλληλος ή οποιοδήποτε
φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στην αξιολόγηση των επενδύσεων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων συγκροτείται αµέσως µετά την θετική
γνωµοδότηση – καταρχήν ένταξη – της αίτησης ενίσχυσης από την Γνωµοδοτική
Επιτροπή του άρθρου 14. Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης
κοινοποιείται στους δικαιούχους υλοποίησης, σε αρµόδιες αρχές και στα µέλη της.

3.

Αρµοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων είναι:
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Η τακτική παρακολούθηση των πράξεων µε επιτόπιες µεταβάσεις
Ο έλεγχος της πιστής εκτέλεσης των πράξεων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πράξη
(αρχική ή τροποποιηµένη).
Ο έλεγχος της πιστότητας των στοιχείων που παρέχει ο δικαιούχος προκειµένου να
διαπιστωθεί η πρόοδος της πράξης.
Ο έλεγχος και οι τυχόν διορθώσεις των συγκεντρωτικών και αναλυτικών
καταστάσεων δαπανών που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της πράξης.
Η χορήγηση της βεβαίωσης προόδου εργασιών που είναι απαραίτητη για την
καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων.

4.

Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση των εργασιών που έγιναν και του κόστους
τους σε σχέση µε τις προβλεπόµενες εργασίες της εγκεκριµένης µελέτης ή της κατά
το άρθρο 17 αναµόρφωσής της. Η Επιτροπή κατά την πιστοποίηση των εργασιών
που πραγµατοποιήθηκαν, λαµβάνει υπόψη την ανάλυση που υπάρχει στην
εγκεκριµένη µελέτη ή την τροποποίησή της. Εάν η τεχνική περιγραφή της πράξης
παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις, η Επιτροπή καταφεύγει στην αναζήτηση των
απαραίτητων τεχνικών στοιχείων στις προσφορές που υπάρχουν στην εγκεκριµένη
µελέτη. Η Επιτροπή πιστοποιεί µε ακρίβεια όλες τις εργασίες που
πραγµατοποιήθηκαν (προβλεπόµενες και µη) και τις αντιπαραθέτει µε εκείνες που
προβλέπονταν στην εγκεκριµένη µελέτη ή στην τροποποίησή της. Στις περιπτώσεις
που παρατηρηθούν διαφορές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανεξαρτήτου
αιτίας, και αφορούν είτε το φυσικό ή και το οικονοµικό αντικείµενο του έργου
πραγµατοποιούνται οι σχετικές διορθώσεις επί των συγκεντρωτικών και
αναλυτικών
καταστάσεων δαπανών, µε τη σύµφωνη γνώµη και την
αναπροσαρµογή της αίτησης πληρωµής από το δικαιούχο, προκειµένου στη
βεβαίωση προόδου εργασιών που χορηγείται από την επιτροπή να αναφέρεται το
αποδεκτό από αυτή ποσό.
Ο ∆ικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προµήθεια του µηχανολογικού
εξοπλισµού από άλλη Εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά περιελάµβανε
η εγκεκριµένη µελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει η δυναµικότητα και ο
εξοπλισµός που του έχει εγκριθεί.

5.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων πιστοποιεί την πράξη και διατυπώνει τις
τυχόν παρατηρήσεις της για οποιοδήποτε σχετικό θέµα στο πρακτικό που
συντάσσει ή στην βεβαίωση που χορηγεί. Η απόφαση τελικής πληρωµής της
πράξης ενέχει θέση απόφασης ολοκλήρωσης αυτής.

6.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων θα πρέπει να ολοκληρώνει την εργασία της
για κάθε αίτηση πληρωµής το αργότερο εντός µηνός από την ηµεροµηνία
υποβολής της, υπό τον όρο ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης και ο
δικαιούχος έχει παράσχει όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που του έχουν ζητηθεί.
Μετά την λήξη της περιόδου αυτής κατά την οποία δεν προσκοµίσθηκαν τα
αιτηθέντα στοιχεία, η Επιτροπή επιστρέφει τον φάκελο στον δικαιούχο,
κοινοποιώντας την ενέργεια αυτή στην αρµόδια Υπηρεσία του άρθρου 13.

7.

Εφόσον παρίσταται αιτιολογηµένη ανάγκη, µετά από πρόταση της αρµόδιας κατά
το άρθρο 13, υπηρεσίας, συγκροτείται δευτεροβάθµια Επιτροπή από υπαλλήλους
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή και των
Ειδικών Υπηρεσιών του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών,
αντιστοίχων ειδικοτήτων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, η οποία µετά από
επιτόπιο έλεγχο συντάσσει πρακτικό για την πρόοδο της υπό εξέταση πράξεως το
οποίο και λαµβάνεται αποκλειστικά υπόψη για τον υπολογισµό των οικονοµικών
ενισχύσεων.
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8.

Προκειµένου για κάλυψη επειγουσών αναγκών ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων
από την Επιτροπή του παρόντος άρθρου, συγκροτείται Επιτροπή από υπαλλήλους
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή και
των Ειδικών Υπηρεσιών του ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών
αντιστοίχων ειδικοτήτων της παραγράφου 2, µε χωρική αρµοδιότητα το σύνολο
της χώρας, της οποίας έργο είναι η πιστοποίηση της πορείας του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου των αιτήσεων ενίσχυσης και η υποβολή του φακέλου
των δικαιολογητικών πληρωµής στη ∆/νση Προγραµµατισµού και Γεωργικών
∆ιαρθρώσεων.
Η συγκρότηση της Επιτροπής καθώς και τα µέλη αυτής ορίζονται µε Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

9.

Στα µέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης των αιτήσεων ενίσχυσης Μεταποίησης
και Εµπορίας Γεωργικών Προϊόντων καταβάλλεται αποζηµίωση, και η διαδικασία θα
καθοριστεί µε Κ.Υ.Α..

Άρθρο 25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1.

Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ως Φορέας
Εφαρµογής, αναλαµβάνει την υποχρέωση ∆ηµοσιότητας και Πληροφόρησης για
τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης των ενδιαφεροµένων ∆ικαιούχων των
αιτήσεων ενίσχυσης και τις υποχρεώσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

2.

Ο δικαιούχος ενηµερώνει τη ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την πορεία της πράξης ανά τετράµηνο,
ακόµη και για τις πράξεις που δεν παρουσιάζουν καµία εξέλιξη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις εφαρµογής του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 26
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1.

Η ενίσχυση για κάθε οριστικά ενταγµένη αίτηση ενίσχυσης – πράξη – αποδίδεται
σε ισάριθµες δόσεις όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης της πράξης,
απολογιστικά και ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης της επένδυσης.

2.

Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλλεται από τον ∆ικαιούχο της επένδυσης µετά
την πραγµατοποίηση δαπανών, για εγκεκριµένες εργασίες τουλάχιστον ίσες µε το
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30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού και όχι µικρότερες του 20% της επιλέξιµης
∆ηµόσιας ∆απάνης, µετά την προσωρινή περικοπή των υπερβάσεων στις
εγκεκριµένες εργασίες ή των γενικών εξόδων και απροβλέπτων, οι οποίες
πληρώνονται κατά την τελική πληρωµή.
3.

Η τελευταία αίτηση πληρωµής δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει εγκεκριµένες
δαπάνες µικρότερες του 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Ο
αριθµός των δόσεων δύναται να κυµαίνεται από µία (1) έως τέσσερις (4) ανάλογα
µε το κόστος της πράξης.

4.

Ο ∆ικαιούχος µετά τη λήψη της απόφασης οριστικής ένταξης της αίτησης
ενίσχυσης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση προς τον Οργανισµό Πληρωµών
(ΟΠΕΚΕΠΕ), προκειµένου να λάβει τον αριθµό µητρώου συναλλασσόµενου, ο
οποίος είναι απαραίτητος για τις καταβολές των ενισχύσεων της αίτησής ενίσχυσης.

5.

Για την καταβολή του κάθε τµήµατος της ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει στις
αρµόδιες υπηρεσίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας και στις
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα
όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
παράγραφο 6 µε τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι χρηµατοδοτικές
προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (άρθρο 16) και ότι η πράξη εκτελέστηκε σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη (αρχική ή τροποποιηµένη).

6. Οι πιστοποιήσεις εξοπλισµού, από τις Επιτροπές Παρακολούθησης, των επενδυτικών
σχεδίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου, θα πρέπει να γίνεται βάσει του
σειριακού αριθµού που θα αναγράφεται υποχρεωτικά στα παραστατικά αγοράς,
προκειµένου για την πλήρη ταυτοποίηση σε επίπεδο µοναδικότητας µηχανήµατος
και να επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειµένου µε αυτόν του
µηχανήµατος που είναι εγκατεστηµένο στο χώρο της επένδυσης.

7. Ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας
της Περιφέρειας και στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων, στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση:
α. φάκελο, για την καταβολή της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης, ένα πρωτότυπο
και δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα περιλαµβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση πληρωµής στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα
στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης καθώς και για το αν πρόκειται για µερική ή
τελική δόση.
2. Αναλυτική κατάσταση πληρωµών, Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµών και
χρηµατοδότηση των πραγµατοποιηθείσων δαπανών σε κάθε µερική πληρωµή
καθώς και το υπόδειγµα ολοκλήρωσης της πράξης κατά την τελική πληρωµή.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την σφραγίδα του
δικαιούχου και την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του.
3. Αντίγραφο πολεοδοµικής αδείας. Σηµειώνεται ότι, στην πρώτη πληρωµή δεν
είναι υποχρεωτική η προσκόµισή της δεδοµένου ότι µπορεί να µην έχει
εκδοθεί ακόµη. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκοµίσει
αντίγραφο της σχετικής αίτησης που έχει υποβάλλει στην αρµόδια πολεοδοµία
για την έκδοσή της. Αντίθετα η προσκόµιση της πολεοδοµικής άδειας είναι
απαραίτητη στην τελική πληρωµή και η µη ύπαρξή της αποτελεί λόγο
αναστολής της εξέτασης του φακέλου πληρωµής µέχρι την προσκόµισή της.
4. Επιµετρήσεις επιβλεπόντων µηχανικών για τις κτιριακές και µηχανολογικές
εγκαταστάσεις
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5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8, περί της εγκυρότητας των
παρεχοµένων πληροφοριών από τον ίδιο τον δικαιούχο και για το προσωπικό
που απασχολήθηκε στην επένδυση .
6. Επικυρωµένο αντίγραφο του συµβολαίου συνάψεως δανείου στο οποίο θα
αναφέρονται λεπτοµερώς οι όροι του δανεισµού καθώς και βεβαίωση από το
αρµόδιο πιστωτικό ίδρυµα από την οποία να προκύπτει το ποσό που έχει
εκταµιεύσει ο δικαιούχος και ο χρόνος της εκταµίευσης.
7. Πρακτικό του αρµόδιου οργάνου του δικαιούχου, ανάλογα µε τη νοµική του
µορφή, (πρακτικό µελών εφόσον πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε. ή απόσπασµα των
πρακτικών συνεδρίασης του ∆.Σ. σχετικά µε τον τρόπο αύξησης του κεφαλαίου
του δικαιούχου για την κάλυψη της υποχρεωτικής συµµετοχής µε ίδια
κεφάλαια. ∆ιευκρινίζεται ότι, η αύξηση του κεφαλαίου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε τους εξής τρόπους: καταβολή µετρητών από τους εταίρους
- µετόχους, κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών µετά την φορολόγησή τους,
κεφαλαιοποίηση αδιάθετων κερδών
8. Καταστατικό, όπου θα διαπιστώνεται η αύξηση του κεφαλαίου και ΦΕΚ όπου
απαιτείται. Είναι δυνατόν και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
δηµοσίευσης ο δικαιούχος να προσκοµίσει αντί αυτού το έγγραφο της
∆ιεύθυνσης ή του Τµήµατος Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης προς το Εθνικό Τυπογραφείο για την δηµοσίευση του
καταστατικού
9. Αποδεικτικά καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου
10. Αποδεικτικά καταβολής των αντίστοιχων φόρων
11. Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, για τις περιπτώσεις των επενδύσεων
που αφορούν µονάδες σφαγής ζώων – πτηνών ή µονάδες επεξεργασίας και
µεταποίησης κρέατος (οδηγία 77/99 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31-12-1976 και
οδηγία 64/433 ΕΟΚ της 26-6-1964)
12. Οι απαιτούµενες για τη λειτουργία τους άδειες (τελική πληρωµή): άδεια
λειτουργίας περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, κ.ά.. Στην περίπτωση που κατά την
τελική πληρωµή δεν είναι δυνατή η προσκόµισή τους θα υποβάλλονται
αντίγραφα των αιτήσεων στις αρµόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών
αδειών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι θα προσκοµισθούν µόλις
εκδοθούν και όχι αργότερα του 18µήνου από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
του έργου (ηµεροµηνία έκδοσης απόφασης τελικής πληρωµής).
13. Στις περιπτώσεις µετεγκατάστασης και συγχωνεύσεων θα πρέπει να
διαπιστώνεται η παύση λειτουργίας των υφιστάµενων µονάδων µέσω επιτόπιου
ελέγχου του φορέα εφαρµογής (∆/νση Προγραµµατισµού).
β. Φάκελο µε τα νόµιµα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών που έχει εκτελέσει
ο δικαιούχος και συγκεκριµένα: τα εξοφληµένα τιµολόγια, καθώς και για
µηχανολογικό εξοπλισµό τα αντίστοιχα τιµολόγια της εταιρείας η οποία η ίδια
κατασκευάζει τον εξοπλισµό, τα δελτία αποστολής, τις εξοφληµένες αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, τις συµβάσεις ανάθεσης έργου ή προµηθειών οι οποίες θα
πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., τα αποδεικτικά κατάθεσης σε
τραπεζικό λογαριασµό, τις επιταγές, τις εξοφλητικές αποδείξεις.
Όσον αφορά τα δελτία αποστολής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρεται
σαν τόπος προορισµού των αγαθών ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και να
αντιστοιχεί στο τιµολόγιο που θα εκδοθεί.
Ειδικά για την εξόφληση των τιµολογίων ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και
µετά την τροποποίηση στις διατάξεις του Π∆ 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τον Νόµο
3842/2010 (ΦΕΚ 58Α’) άρθρο 19 του κεφ. Β’ και ειδικότερα µε την ΠΟΛ. 1091/146-2010 εγκύκλιο εφαρµογής παράγραφος 25α, διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη
της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή
λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 Ευρώ (ποσό µε ΦΠΑ) και άνω απαιτείται η τµηµατική
ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού, µε δίγραµµη επιταγή,
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απλή επιταγή ή ακόµη και µε τη χρήσης ταχυδροµικής επιταγής – ταχυπληρωµής,
έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Στην περίπτωση εξόφλησης από τον λήπτη των
στοιχείων, µε επιταγή, ο εκδότης αυτής πρέπει για την εφαρµογή της ανωτέρω
υποχρέωσης, να αποδεικνύει την συναλλαγή µε φωτοαντίγραφο της επιταγής
αυτής ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο ή µέσο έχοντας υπόψη ότι ως προς το είδος και
τον τύπο της επιταγής καθώς και τα έννοµα αποτελέσµατα που συνεπάγεται η
χρήση της, εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Ν.5960/1933
(ΦΕΚ Α΄401) περί επιταγών.
Εξόφληση µε επιταγές τρίτων δεν καθιστά τη δαπάνη επιλέξιµη ως
συγχρηµατοδοτούµενη.

Τα εξοφληµένα τιµολόγια θα πρέπει είτε να αναγράφουν την λέξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ στο
σώµα τους και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του εκδότη είτε να
συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα αναφέρεται και ο τρόπος
εξόφλησης.
Επίσης, επισηµαίνεται ότι τα παραστατικά προελεύσεως εξωτερικού θα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Ο έλεγχος θα γίνεται επί των πρωτοτύπων παραστατικών, τα οποία θα
σφραγίζονται µε ευθύνη της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και θα
επιστρέφονται στον δικαιούχο προκειµένου να ετοιµάσει δύο σειρές αντιγράφων οι
οποίες θα επικυρωθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης εκ των
οποίων, µία σειρά θα παραµείνει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της
Περιφέρειας και στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων και µία σειρά θα διαβιβασθεί στην ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
∆εν θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω
απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουµένων των αποδεδειγµένων περιπτώσεων
ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.
Μετά τον έλεγχο των φακέλων, την επίσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης στον
χώρο υλοποίησης της αίτησης ενίσχυσης και την πιστοποίηση των εργασιών και
δαπανών η Επιτροπή συντάσσει: Το πιστοποιητικό για την πληρωµή της
συνδροµής, την βεβαίωση προόδου εργασιών και την βεβαίωση εξόφλησης των
τιµολογίων, τα οποία συµπληρώνονται στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά πληρωµής
που προσκόµισε ο δικαιούχος.
Όλα τα υποδείγµατα, µετά τον έλεγχο, πρέπει να αναγράφουν στην τελευταία
σελίδα, εκτός από τα στοιχεία του δικαιούχου, την ηµεροµηνία που ελέγχθηκαν
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και τα ονόµατα των µελών της Επιτροπής.
Επίσης πρέπει να φέρουν µονογραφή από τα µέλη της Επιτροπής όλες οι σελίδες
των υποδειγµάτων και να είναι θεωρηµένα από τον ∆ιευθυντή της αρµόδιας
υπηρεσίας στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας και στις ∆/νσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά
πληρωµής και ένα αντίγραφο µε τα παραστατικά πληρωµής διαβιβάζονται στην
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ένα αντίγραφο του φακέλου µε τα δικαιολογητικά πληρωµής και ένα
αντίγραφο µε τα παραστατικά πληρωµής παραµένουν στην αρµόδια υπηρεσία στη
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας και στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και ένα αντίγραφο του φακέλου µε
τα δικαιολογητικά πληρωµής παραδίδεται στο δικαιούχο για το αρχείο του.
Ο φάκελος και τα παραστατικά που αφορούν τις χρηµατοδοτούµενες δαπάνες για
τα οποία εισπράττονται ενισχύσεις από το ΕΓΤΑΑ φυλάσσονται στη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού & Γ∆ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως
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αντίστοιχα και από τις λοιπές εµπλεκόµενες υπηρεσίες και το δικαιούχο και είναι
διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί πέντε έτη µετά από το έτος που
πραγµατοποιήθηκε η τελική πληρωµή από τον οργανισµό πληρωµών , σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 2, 3 του Καν (ΕΚ) 885/2006, όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά».
Η ∆/νση Προγραµµατισµού πραγµατοποιεί δευτεροβάθµιους ελέγχους σε δείγµα
των επενδύσεων από 1% ως 10% ανάλογα µε τον κλάδο δραστηριότητας, την
ανάλυση κινδύνου παρεκτροπής και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει.

Άρθρο 27
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1.

Η αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 13 υπηρεσία, κάνει την αναγνώριση και
εκκαθάριση των δαπανών αφού πραγµατοποιήσει τον τελικό έλεγχο πληρότητας
των στοιχείων των δικαιολογητικών εγγράφων, και συµπληρώνει ένα
χρηµατοοικονοµικό δελτίο (check list). Κατά την εξέταση των φακέλων, η
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. τηρεί σειρά προτεραιότητας, µε βάση την
ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης αυτών, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις και τα δικαιολογητικά είναι σωστά
συµπληρωµένα.

2.

Το πληρωτέο ποσό των ενισχύσεων, ανά αίτηση πληρωµής προσδιορίζεται από το
ποσοστό της ∆ηµόσιας ∆απάνης που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες επιλέξιµες
δαπάνες (επιλέξιµες δαπάνες x ποσοστό ενίσχυσης) και ανάλογα µε το
κλιµακούµενο ποσοστό ενίσχυσης όπως προσδιορίστηκε µε Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Οι επιλέξιµες δαπάνες κατά την µερική πληρωµή της πράξης υπολογίζονται αφού
αφαιρεθούν από τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες οι µη επιλέξιµες, οι δαπάνες για
γενικά έξοδα
απρόβλεπτα και οι υπερβάσεις κόστους των επιµέρους
εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες της αρχικής ή
τροποποιηµένης πράξης και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% (από µη
επιλέξιµες δαπάνες) µεταξύ του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο µε
βάση την αίτηση πληρωµής και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο
δικαιούχο αφού εξετασθεί η επιλεξιµότητα της αίτησης πληρωµής, τότε θα
εφαρµόζεται µείωση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Καν. 1975/2006 και
ειδικότερα στο άρθρο 31 παρ. 1.
3. Κατά την τελική πληρωµή για τον υπολογισµό των επιλέξιµων δαπανών,
αφαιρούνται από τις πραγµατοποιθείσες δαπάνες µόνον οι δαπάνες για τις µη
επιλέξιµες εργασίες (άρθρο 5) και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% µεταξύ
του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο µε βάση την αίτηση πληρωµής
και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η
επιλεξιµότητα της αίτησης πληρωµής, τότε θα εφαρµόζεται µείωση κατά το ποσό
της διαφοράς τους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Καν. 1975/2006 και
ειδικότερα στο άρθρο 31 παρ. 1., επίσης αφαιρούνται οι εγκεκριµένες δαπάνες που
δεν έχουν πραγµατοποιηθεί από τον ∆ικαιούχο ενώ είναι δυνατός ο συµψηφισµός
δαπανών µεταξύ των διαφόρων κονδυλίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (οικοδοµικά,
µηχανολογικά κλπ.).
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4. Κατά τις τµηµατικές πληρωµές είναι δυνατή η πιστοποίηση και συνεπώς η καταβολή
επιδότησης έναντι δαπανών που αφορούν την πληρωµή προκαταβολής δηλαδή πριν
την έκδοση παραστατικού του Κ.Β.Σ. και που έχει καταβάλει ο δικαιούχος είτε για
την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού είτε για την κατασκευή κτιριακών
εγκαταστάσεων και µόνο όταν συνοδεύονται από ιδιωτικό συµφωνητικό
κατατεθειµένο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και αποδεικτικό κατάθεσης του αναλογούντος
ποσού µέσω Τραπέζης και εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη της
επένδυσης και έχει εκτελέσει φυσικό αντικείµενο.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν αναγνωρίζεται για επιδότηση σε κανένα στάδιο, το άνοιγµα
της πίστωσης σε δεσµευµένο λογαριασµό σε Τράπεζα για την εισαγωγή
εξοπλισµού, επειδή δεν αποτελεί καταβολή χρηµάτων εκ µέρους του επενδυτή µε
βάση εξοφληµένα µέσω Τράπεζας τιµολόγια εκδοθέντα για δαπάνη αντίστοιχη προς
την προκαταβολή. Το αυτό ισχύει και για τις προκαταβολές µηχανηµάτων που
αγοράζονται από το εσωτερικό
5.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πληρωµές για προκαταβολή επιλέξιµων
δαπανών δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου της τµηµατικής
πληρωµής.

6.

Με βάση τα ποσά ενίσχυσης που προκύπτουν από το χρηµατοοικονοµικό δελτίο
που προαναφέρθηκε εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων για την καταβολή των ενισχύσεων στον δικαιούχο. Το ποσοστό
εκτέλεσης της πράξης που αναφέρεται στην βεβαίωση της Επιτροπής
Παρακολούθησης Πράξεων, είναι ενδεικτικό της πορείας της πράξης και δεν
διαµορφώνει τα ποσά των ενισχύσεων που πράγµατι θα καταβληθούν στους
δικαιούχους.
Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (παρ. 6.) για την
αναγνώριση και εκκαθάριση των ενισχύσεων διαβιβάζεται:
α)
στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά που θα καθορισθούν
σύµφωνα µε εγκύκλιό του,
β) σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες που αφορούν την παρακολούθηση των
επενδύσεων και Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση,
γ) στον δικαιούχο υλοποίησης της επένδυσης.

Άρθρο 28
Α.

Β.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Α1. Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα περιλαµβάνει ρήτρα αγοράς µε
χρηµατοδοτική µίσθωση τουλάχιστον ίση µε την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του
παγίου στοιχείου µε τελική ηµεροµηνία λήξης την τελευταία πληρωµή του
επενδυτικού σχεδίου. Το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιµο για κοινοτική
συγχρηµατοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του
εκµισθούµενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται µε την
σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή,
κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κλπ) δεν είναι
επιλέξιµες.
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Α2. Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία ∆/νση
Προγραµµατισµού & Γ.∆. για το έλεγχο της πληρότητας των όρων της
προκειµένου να γίνει αποδεκτή.
Α3. Ο µισθωτής είναι ο άµεσος δικαιούχος της οικονοµικής ενίσχυσης για τα
µισθώµατα που καταβάλλει στον εκµισθωτή. Τα δικαιολογητικά για την δαπάνη
χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος.
Α4. Αναγνώριση επιλέξιµης δαπάνης για την καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποτελεί η εγκατάσταση του µισθωµένου εξοπλισµού
στην µονάδα και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του. Το ίδιο ισχύει και για
τα µεταφορικά µέσα που πρέπει να τεθούν σε κυκλοφορία για την αναγνώριση
της επιλεξιµότητας δαπανών.
Α5. Η οικονοµική ενίσχυση για τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται
στον δικαιούχο που είναι και ο µισθωτής, σε µία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα
µε τα µισθώµατα που έχουν πραγµατικά καταβληθεί.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος µισθωτής κατά την αποπληρωµή του επενδυτικού
σχεδίου δεν έχει στην κατοχή του το πάγιο στοιχείο για το οποίο του έχουν
καταβληθεί µισθώµατα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό των µισθωµάτων που
του έχουν καταβληθεί µε προηγούµενες δόσεις.¨

Β1.

Η ενίσχυση – επιχορήγηση, καταβάλλεται απευθείας στον φορέα της επένδυσης.
Η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τρίτους απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση είναι
δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Πιστοληπτικούς οργανισµούς –
Τράπεζες – για την παροχή και µόνον Βραχυπροθέσµου ∆ανεισµού ισόποσου της
εκχωρούµενης επιχορήγησης που χρησιµοποιείται αποκλειστικώς για την
υλοποίηση της επένδυσης.

Β2.

Οι συµβάσεις εκχώρησης κοινοποιούνται από την Τράπεζα µε την οποία
συναλλάσσεται ο φορέας στην ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου να ελέγξει εάν συντρέχουν οι
λόγοι καταβολής των ενισχύσεων στην τράπεζα συνεργασίας και συγκεκριµένα:
ποσό δανείου ισόποσο µε την εκχωρούµενη δηµόσια δαπάνη,
στη σύµβαση εκχώρησης αναφέρεται ότι θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την
υλοποίηση της επένδυσης µε αναγραφή των στοιχείων σχετικής απόφασης του
Υπ.Α.Α.Τ..,
βεβαίωση τραπέζης για το βραχυπρόθεσµο του δανεισµού που συνοδεύει τη
σύµβαση εκχώρησης,
βεβαίωση τραπέζης για το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού
προκειµένου να υπολογιστεί το ποσό προς καταβολή.

Α)
Β)

Γ)
∆)

Β3.

Οι συµβάσεις εκχώρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Ν.∆. 321/1969, πρέπει
να επιδίδονται µε δικαστικό επιµελητή στην αρµόδια Υπηρεσία που εκκαθαρίζει
την εκχώρηση.

Β4. Η ύπαρξη εκχώρησης της ενίσχυσης για άλλους λόγους εκτός αυτού που
αναφέρεται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, δεν υποχρεώνει το Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για την καταβολή της, αντίθετα είναι δυνατή, µετά από
γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 14, η αναστολή ή η ανάκληση της απόφασης
υπαγωγής της επένδυσης και η αναζήτηση µερικώς ή ολικώς των ενισχύσεων που
έχουν καταβληθεί.
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Άρθρο 29
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1.

Οι ενισχύσεις καταβάλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. µέσω του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως αυτές
καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους.

2.

Η ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ∆ συγκροτεί φάκελο πληρωµής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ
σύµφωνα µε τη σχετική Εγκύκλιό του. Τουλάχιστον απαραίτητα δικαιολογητικά, για
την καταβολή της ενίσχυσης αποτελούν:
α) Η Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης του συγκεκριµένου ποσού οικονοµικής
ενίσχυσης που θα προσδιορίζεται κάθε φορά στο χρηµατοοικονοµικό δελτίο
β) Απόσπασµα της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) του Π∆Ε του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία είναι ενταγµένη η πράξη, και
σε βάρος της οποίας αντιµετωπίζεται η δαπάνη (αρχική και κάθε τροποποίησή
της).

δ) Τιµολόγιο είσπραξης επιδότησης και εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του
δικαιούχου για την οικονοµική ενίσχυση.

Άρθρο 30
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1.

Η καταβολή των ενισχύσεων, κοινοτικών και εθνικών υπόκειται στην τήρηση των
εξής προϋποθέσεων:
α) Το ποσό της τελευταίας δόσης πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20%
των εγκεκριµένων δαπανών, και καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση
ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης
ολοκλήρωσης της.
β) Το ποσό της υποχρεωτικής συµµετοχής µε ίδια κεφάλαια να έχει καταβληθεί
και δαπανηθεί όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 της παρούσας
απόφασης.
γ) Σε περίπτωση που υπάρχει µείωση του επιλέξιµου τελικού κόστους, σε σχέση
µε το προβλεπόµενο αρχικό επιλέξιµο κόστος, θα µειώνονται αναλογικά και τα
ποσά των ενισχύσεων

2.

Οι πράξεις πρέπει να εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από τις εγκεκριµένες αρχικές
ή τροποποιηµένες µελέτες. Στην περίπτωση τροποποίησης προηγείται η έγκρισή
της και ακολουθεί η καταβολή των ενισχύσεων.

Άρθρο 31
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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1.

Σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως
ορίζεται στην αρχική απόφαση ένταξης ή στις τροποποιήσεις αυτής, και έχει
παρέλθει εξάµηνη αποκλειστική προθεσµία κατά την οποία ο δικαιούχος δεν
ενηµερώνει την αρµόδια επιτροπή του άρθρου 24 και την αρµόδια υπηρεσία του
άρθρου 13 για την πορεία της επένδυσης, τους λόγους της καθυστέρησης
υλοποίησης και δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογηµένη, η επένδυση
θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε, και µετά από απόφαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής
η απόφαση υπαγωγής του άρθρου 16 θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε
εκδοθείσα και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις – επιχορηγήσεις καθίστανται
αµέσως απαιτητές στο σύνολό τους.

2.

Επιχειρήσεις των οποίων αιτήσεις ενίσχυσης έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
παρόντος Μέτρου µετά την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας από
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, οφείλουν :
α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.
β) Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, µε έγγραφη ενηµέρωση εντός ορισµένης
προθεσµίας από την επέλευση του λόγου ανωτέρας βίας προς την ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων και την οικεία ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας της Περιφέρειας και τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η ανωτέρω προθεσµία (της ενηµέρωσης) δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τις (90) ηµέρες µετά την πρόκληση των
φαινοµένων που προκάλεσαν την ανωτέρα βία.
γ) Να µην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα, µε προηγούµενη
γνωστοποίηση στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων και
την οικεία ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας και τις ∆/νσεις Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Εάν ο φορέας αδυνατεί
να λειτουργήσει την επιχείρηση, δύναται να την ενοικιάσει µετά την ολοκλήρωση
της, κατόπιν απόφασης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής µε την προϋπόθεση ότι η
ενοικίαση πρέπει να είναι ισχύος 10 τουλάχιστον ετών και ο φορέας λειτουργίας να
είναι Ν.Π.Ι.∆.
δ) Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που
έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα
κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην
εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, µε υποχρέωση
γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) µηνών στην αρµόδια
υπηρεσία. Αιτήµατα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόµενη επένδυση δεν
µπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο φορές.
ε) Να µην χρησιµοποιούν τα πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης

3.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να δηµιουργήσουν τις νέες θέσεις εργασίας ένα (1)
χρόνο µετά την αποπληρωµή τους και να τις διατηρήσουν για τρία (3) χρόνια.

4.

Από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής των αιτήσεων ενίσχυσης στις διατάξεις
της παρούσας (άρθρου 16) και µέχρι την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση
της επένδυσης, το σύνολο των µετοχών ή των εταιρικών µεριδίων των δικαιούχων
των επενδύσεων, δεσµεύεται ως προς τη µεταβίβαση του χωρίς την έγκριση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Μεταβίβαση τµήµατος ή συνόλου
των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων γίνεται µετά από υποβολή σχετικής αίτησης
στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆., µε αποκλειστική ευθύνη του
δικαιούχου και των µετόχων ή εταίρων του και δεν δεσµεύει την κρίση της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 14, ούτε της ∆ιοίκησης σχετικά µε την
έγκριση του αιτήµατος µεταβίβασης.
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Σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος µεταβίβασης, είτε αυτό υποβληθεί πριν από
την µεταβίβαση είτε µετά από αυτήν, επιστρέφεται αυτοδικαίως τµήµα της
καταβληθείσας ενίσχυσης ανάλογο του ποσοστού των µετοχών ή των µεριδίων
που µεταβιβάστηκαν. Η υποχρέωση για επιστροφή βαρύνει εις ολόκληρο και τους
µετόχους ή εταίρους που µεταβίβασαν µετοχές ή µερίδιά τους. Η παραπάνω
δέσµευση για µη µεταβίβαση των µετοχών ή των εταιρικών µεριδίων χωρίς έγκριση
του αρµοδίου οργάνου τίθεται ως όρος στο καταστατικό της εταιρείας και δεν
µπορεί να απαλειφθεί πριν από την συµπλήρωση της 5ετίας από την απόφαση
ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί µεταβίβαση πριν την καταβολή της ενίσχυσης
χωρίς την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η αίτηση
ενίσχυσης τίθεται στο αρχείο µέχρι την εξέταση του θέµατος από την Γνωµοδοτική
Επιτροπή.
Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή:
α) για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών, από της εισαγωγής των τίτλων τους σε αυτό και για όσο διάστηµα είναι
εισηγµένοι και,
β) σε περιπτώσεις µεταβιβάσεων λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
5.

Επίσπευση πλειστηριασµού ή κάθε µορφής εκκαθάρισης επιχείρησης που υπάγεται
στις διατάξεις της παρούσας και µέχρι την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση
της επένδυσης, είναι άκυρη, αν η σχετική πράξη κατασχέσεως και το πρόγραµµα
πλειστηριασµού ή η πράξη διορισµού εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός 20
ηµερών από της συντάξεως τους στην ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆., µε
ευθύνη του δικαιούχου.

6.

Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:
(α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, που αναφέρεται στην παύση λειτουργίας
ενισχυθείσας επιχείρησης.
(β) ∆ύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να
παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής, στις περιπτώσεις µη τήρησης των
στοιχείων α΄& β΄ της παραγράφου 2.
Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά την
απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο 2 χρονικού περιορισµού, επιστρέφεται
το σύνολο ή µέρος της ενίσχυσης.
Γ.
Εάν διαπιστωθεί ότι σε µια επιχείρηση έχει επιβληθεί πρόστιµο λόγω νοθείας
των παραγοµένων προϊόντων της τότε επιχείρηση αποκλείεται της ενίσχυσης στα
πλαίσια του Μέτρου 123 Α.
Στην περίπτωση που τα παραπάνω περί νοθείας διαπιστωθούν µετά την ένταξη της
επιχείρησης στο ανωτέρω µέτρο και µέχρι την παρέλευση της 5ετίας από την
ολοκλήρωση της υλοποιηθείσας επένδυσης, ανακαλείται η απόφαση ένταξης και
επιστρέφονται οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις, σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 31 της παρούσας. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που
επιχειρήσεις παραβαίνουν την ισχύουσα νοµοθεσία περί παραγωγής προϊόντων
ΠΟΠ και τήρησης των ισοζυγίων γάλακτος που προκύπτουν από τα στοιχεία του
ΕΛΟΓ.
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∆.
Εάν διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των δηµιουργουµένων θέσεων
απασχόλησης, σε σχέση µε τις αναφερόµενες στον φάκελο υποψηφιότητας και
λήφθηκαν υπόψη για την ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα, επιβάλλεται η
αναλογική µείωση ή επιστροφή της ∆ηµόσιας επιχορήγησης σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο «Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων και τις διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή
Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013».
Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ιδίας συµµετοχής, καθώς και οι όροι που
κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του
δηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην
υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια
στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της υπαγωγής της
επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε όρους
διαφορετικούς ή σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: α)
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται, και επιστρέφεται το
µέρος της επιχορήγησης που τυχόν έχει καταβληθεί, β) εάν έχει ολοκληρωθεί η
επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Οι ανωτέρω
συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός πενταετίας από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των κατά
περίπτωση στοιχείων».
ΣΤ. 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 31, παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006)».

7.

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων, που δίδονται µε βάση
την παρούσα απόφαση γίνεται µε την διαδικασία που περιγράφεται στην ΚΥΑ µε
θέµα "Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2007-2013".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ
Άρθρο 32
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών
της Ε.Ε. και της Εθνικής Νοµοθεσίας που διέπουν την εφαρµογή Προγραµµάτων
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του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης διεξάγει τακτικούς και έκτακτους
δειγµατοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους τόσο δια των αρµοδίων οργάνων
παρακολούθησης των έργων του άρθρου 24, όσο και δια των αρµοδίων
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
προκειµένου:
• Να εξακριβωθεί ότι οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται έχουν διεξαχθεί
σωστά.
• Να προλαµβάνει και να διώκει τις παρατυπίες.
• Να µεριµνά για την ανάκτηση των απολεσθέντων κεφαλαίων λόγω
κατάχρησης ή παράλειψης.
2.

Κάθε ποσό το οποίο αποτελεί αντικείµενο ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος
επιστρέφεται, εκτός αν ο δικαιούχος αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την
κατάχρηση ή παράλειψη

3.

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο
διαπιστώνονται παρατυπίες ή καταχρήσεις, τότε το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ανάκτηση των ενισχύσεων προβαίνει στην
έκδοση πράξης προσδιορισµού του προς επιστροφή ποσού, την οποία γνωστοποιεί
στον υπόχρεο. Ο υπόχρεος µε την λήψη της πράξεως αυτής οφείλει την άµεση
καταβολή του ποσού. Στην περίπτωση µη επιστροφής του προσδιορισθέντος
ποσού εντός δύο µηνών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
διαβιβάζει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου την πράξη προσδιορισµού
µε σκοπό την βεβαίωση και είσπραξη του χρέους. Η επιστροφή των αχρεωστήτως
καταβληθεισών ενισχύσεων, που δίδονται µε βάση την παρούσα απόφαση γίνεται
µε την διαδικασία που περιγράφεται στην ΚΥΑ µε θέµα "Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών
∆ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Π.Α.Α.
2007-2013".
Άρθρο 33
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

1.

Η
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. δια των αρµοδίων οργάνων της
παρακολουθεί τις πράξεις και στο στάδιο λειτουργίας τους για το χρονικό διάστηµα
που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 2 της παρούσας.

2.

Για τις διαπιστούµενες παρεκκλίσεις ή την παύση της λειτουργίας της πράξης, το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την ανάκτηση µέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν
καταβληθεί.

Άρθρο 34
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με την εφαρµογή της παρούσας απόφασης καταργείται η Κ.Υ.Α. 393393/5188/29-82001 σχετικά µε την εφαρµογή του Καν.(Ε.Κ.) 1257/99.
Η Κ.Υ.Α. 393393/5188/29-8-2001 ισχύει µόνο για την αίτηση ενίσχυσης στον Τοµέα
Κρέατος (Ο.Κ.Α.Α.) το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια του Καν. 1257/99 και θα
ολοκληρωθεί µέσα στη ∆΄ Προγραµµατική περίοδο (2007-2013), συνολικής ∆ηµόσιας
∆απάνης 4.025.000 ΕΥΡΩ.
Άρθρο 35
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ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως µε Απόφασή
του:
1.

καθορίζει και τροποποιεί το ελάχιστο και µέγιστο ύψος προϋπολογισµού των
αιτήσεων ενίσχυσης για τα οποία παρέχεται ενίσχυση στα πλαίσια της παρούσας
απόφασης,

2.

καθορίζει τις προδιαγραφές εκπόνησης και παρουσίασης των οικονοµοτεχνικών
µελετών, των απαιτούµενων δικαιολογητικών κ.λ.π. όπως αυτές αναφέρονται στο
άρθρο 7 της παρούσας και προβαίνει σε τροποποιήσεις των συνηµµένων
παραρτηµάτων,

3.

ρυθµίζει κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας,

4.

καθορίζει τα κριτήρια βαθµολόγησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και
τα εξειδικευµένα κριτήρια επιλογής πράξεων του ΠΑΑ.

5.

καθορίζει τις λεπτοµέρειες και διοικητικούς κανόνες για το µητρώο αξιολογητών.

Άρθρο 36

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα αναληφθούν υποχρεώσεις για την
περίοδο 2007-2013:

1.

Για την υλοποίηση των επενδύσεων προκαλείται ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους
320.000.000 Ευρώ η οποία κατανέµεται ενδεικτικά στα έτη 2010-2015 ως
ακολούθως. Για το έτος 2010 10 εκ. ευρώ, για το έτος 2011 25 εκ. ευρώ, για το
έτος 2012 40 εκ. ευρώ, για το έτος 2013 60 εκ. ευρώ, για το έτος 2014 85 εκ.
ευρώ και για το έτος 2015 100 εκ. ευρώ, µε δυνατότητα µεταφοράς σε επόµενα
έτη µέχρι τη λήξη του προγράµµατος. Η συνδροµή της ΕΕ διασφαλίζεται µέσω του
ΕΓΤΑΑ.
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2.

3.

Οι δαπάνες της Απόφασης αυτής βαρύνουν το Π.∆.Ε. – Σ.Α.Ε. 082/08.

Για καταβολή αποζηµιώσεων στα µέλη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, τους
εισηγητές των θεµάτων και τα µέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης κατά τα
στάδια πιστοποίησης και λειτουργίας των Επενδύσεων, θα απαιτηθεί ∆απάνη
εκτιµώµενου ύψους 4,5 εκατ. ΕΥΡΩ η οποία θα καλυφθεί µέσω των
προβλεπόµενων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Πιστώσεων. Νοµική
βάση για την ανάληψη αυτή αποτελεί ο Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-03-2010 τ. Α΄).

Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
&
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ

