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ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α.

Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την
γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄
320), που τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 1409/1983
«Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί
παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199) και τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών
θεµάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).

β.

Της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις
ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη
της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

γ.

Του ν. 2520/1997, (Φ.Ε.Κ 173/Α), «Μέτρα για τους νέους αγρότες,
σύσταση Οργανισµού γεωργικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και απασχόλησης και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

δ.

Του ν. 2332/1995 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 181).
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ε.

Της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναµόρφωση της
άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

στ.

Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα»
(Α΄ 137), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992
«Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του
ν. 1721/1987 ¨για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων
των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις¨
(Α΄ 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2469/1997
«Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

ζ.

Του ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251/Α) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και
ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις»

η.

Της 277/25-7-1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Γεωργίας «περί κινήτρων και οικονοµικών ενισχύσεων για την
επιτάχυνση της προσαρµογής των γεωργικών διαρθρώσεων στα πλαίσια
του Καν. (ΕΚ) 950/97».

θ.

Των 309/98 και 357/99 Κοινών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονοµικών
και Γεωργίας «Οικονοµικές ενισχύσεις για Ατοµικές και Συλλογικές
επενδύσεις για την παραγωγή ζωοτροφών και τη βελτίωση βοσκοτόπων»

ι.

Του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου (L 160) για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και
κατάργηση ορισµένων κανονισµών.

ια.

Του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου (L 161) «περί γενικών
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία»

ιβ.

Του Καν. (ΕΚ) 1750/1999 της Επιτροπής (L 214) για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. 1257/99 του Συµβουλίου για
την στήριξη της αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ.

ιγ.

Του Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L 316) για τη θέσπιση
µεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
που προβλέπεται από τον κανονισµό 1257/1999 του Συµβουλίου.

ιδ.

Του Καν. (ΕΚ) 2075/2000 της Επιτροπής (L 246) περί τροποποίησης του
Καν.(ΕΚ) 1750/1999 της Επιτροπής.

ιε.

Του Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής (L 130) για τις δράσεις
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη
µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων

ιστ.

Του Καν. (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής (L 193) για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του
Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών
που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία.
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ιζ.

Των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις
στον τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02)

ιη.

Του Καν. (ΕΚ) 69/2001 της Επιτροπής (L 10) για την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας

ιθ.

Του Καν. (ΕΚ) 70/2001 της Επιτροπής (L 10) σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις

κ.

Του Καν. (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής (L 63) για θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του
Συµβουλίου, όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των
παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων

κα.

Του Καν. (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής (L 64) για θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του
Συµβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών
διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων

κβ.

Του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και στα είδη διατροφής», όπως ισχύει

κγ.

Του Καν. (ΕΚ) 1804/99 (L 222) «Για συµπλήρωση για τα κτηνοτροφικά
προϊόντα του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής»

κδ.

Του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 (L 208) «για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και της ονοµασίας προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίµων»

κε.

Του Καν. (ΕΟΚ) 2082/92 (L 208) για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων

κστ.

Των Καν. (ΕΟΚ) 1906/90 και 1907/90 του Συµβουλίου (L 173) σχετικών
µε τις προδιαγραφές των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών (πουλερικά –
αυγά)

κζ.

Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006),
όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφαση αριθµ.
Ε(2001) 845/06-04-2001 και ιδίως τους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 7

κη.

Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) όπως
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως τα Μέτρα του
Άξονα Προτεραιότητας που αφορά την αγροτική ανάπτυξη και
συγκεκριµένα τις επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τις
δράσεις προώθησης της πολυαπασχόλησης
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κθ.

Την αριθµ. Πρωτ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/2/187/12-5-2000 (ΦΕΚ 630/Β/12-5-2000)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων της
Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή».

λ.

Του Π.∆. 344/29.12.2000 (ΦΕΚ 297/Α) «περί άσκησης του επαγγέλµατος
γεωτεχνικού».

2. Ότι η γεωργία, για ν’ αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, θα πρέπει να συνεχίσει
να βελτιώνει τις διαρθρώσεις της και παράλληλα να προσαρµοσθεί στις νέες
πραγµατικότητες και αλλαγές που αφορούν την εξέλιξη των αγορών, τη ζήτηση
και τις προτιµήσεις των καταναλωτών, την επόµενη διεύρυνση, την προστασία
του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού χώρου.
3. Ότι οι ενέργειες αυτές µπορούν να ενθαρρυνθούν µε την καθιέρωση καθεστώτων
ενισχύσεων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις,
που θα συµβάλλουν στη βελτίωση των γεωργικών εισοδηµάτων και των
συνθηκών ζωής, εργασίας ή παραγωγής.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης, την
περίοδο 2000-2006, προκαλείται ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων έναντι των
δικαιούχων για την καταβολή ενισχύσεων δαπάνης ύψους 185.237,82 εκ. δρχ.
περίπου (543.617,99 χιλ. ΕΥΡΩ), που βαρύνει το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµικών δεσµεύσεων που είχαν
αναληφθεί προ της 31.12.1999 στα πλαίσια του Μέτρου 1.1. του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Τοµέα Γεωργίας 1994-1999» και µετεφέρθησαν ως
ανειληµµένες υποχρεώσεις στο Μέτρο 1.1. του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006 µε βάση
το άρθρο 52(3) του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου.
5. Το γεγονός ότι για την έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας
απαιτείται πρόσθετη δαπάνη προϋπολογιζόµενη σε 4.089 εκ. δρχ. (12.000.000
ΕΥΡΩ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για την εφαρµογή:
1. των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης του Τίτλου ΙΙ, Κεφάλαιο Ι του Καν. (ΕΚ)

1257/1999 του Συµβουλίου µε τίτλο «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις»
όπως έχει εγκριθεί στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 (Κ.Π.Σ. 20002006) και συγκεκριµένα
α) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου 2000-2006» (Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006)
β) στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.)
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2. µέτρων που αφορούν τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των

δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα
δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών
εισοδηµάτων µε νοµική βάση το άρθρο 33 (έβδοµη παύλα) του Καν. (ΕΚ)
1257/1999 του Συµβουλίου
εγκρίνουµε τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Καθεστώτα ενισχύσεων
Άρθρο 1
1. Για τη στήριξη των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και την

προώθηση της πολυαπασχόλησης, καθιερώνονται τα ακόλουθα καθεστώτα
ενισχύσεων:
(α) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας
(β) Καθεστώς ενισχύσεων για επενδύσεις σε µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις
(γ) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση της δηµιουργίας προτύπων
αγροκτηµάτων
(δ) Καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση καινοτόµων δράσεων
(ε) Καθεστώς ενισχύσεων για την
(αγροτουρισµός, χειροτεχνία κλπ.)

προώθηση

της

πολυαπασχόλησης

(στ) Καθεστώς ενισχύσεων για την πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων της 2ης
Προγραµµατικής Περιόδου από την εφαρµογή του Μέτρου 1.1 του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Τοµέα Γεωργίας 1994-1999» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
1994-1999, όπως προβλέπεται στο Μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52(3) του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του
Συµβουλίου και του άρθρου 4 του Καν. (ΕΚ) 2603/1999.
2. Οι στόχοι, οι ωφελούµενοι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι επιλέξιµες

δαπάνες, τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης, καθώς και η διαδικασία εφαρµογής
καθορίζονται, κατά περίπτωση καθεστώτος, στα Κεφάλαια που ακολουθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής
βιωσιµότητας
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές

εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας,
εφαρµόζεται σε δραστηριότητες της γεωργικής εκµετάλλευσης, οι οποίες
αφορούν την πρωτογενή παραγωγή και την πρώτη µεταποίηση και εµπορία
προϊόντων του Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης.
2. Το καθεστώς εφαρµόζεται στα πλαίσια:

(α) του άξονα προτεραιότητας 1 του Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» για επενδύσεις κυρίως στην
κτηνοτροφία που πραγµατοποιούνται από γεωργούς, οι οποίοι έχουν τόπο
µόνιµης κατοικίας εκτός των ορίων εφαρµογής των επιχειρησιακών σχεδίων
ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου του άξονα
προτεραιότητας 7 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006 και των Π.Ε.Π..
(β) των αντίστοιχων µέτρων των Π.Ε.Π για επενδύσεις κυρίως στη φυτική
παραγωγή, που πραγµατοποιούνται από γεωργούς, οι οποίοι έχουν τόπο
µόνιµης κατοικίας εκτός των ορίων εφαρµογής επιχειρησιακών σχεδίων
ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου του άξονα
προτεραιότητας 7 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006 και των Π.Ε.Π.
(γ) του άξονα προτεραιότητας 7 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006, για επενδύσεις
στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή που πραγµατοποιούνται από κατοίκους, οι
οποίοι έχουν έδρα εντός των ορίων εφαρµογής των αντίστοιχων
επιχειρησιακών σχεδίων ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης
αγροτικού χώρου του εν λόγω άξονα.
(δ) εφαρµογής των επιχειρησιακών σχεδίων ολοκληρωµένων προγραµµάτων
ανάπτυξης αγροτικού χώρου των αντίστοιχων Π.Ε.Π., για επενδύσεις στην
φυτική και ζωϊκή παραγωγή που πραγµατοποιούνται από κατοίκους, οι
οποίοι έχουν έδρα εντός των ορίων εφαρµογής τους.
3. Μια εκµετάλλευση νοείται ότι πραγµατοποιεί επενδύσεις:

(α) κυρίως στην κτηνοτροφία, εφόσον το ύψος των επενδύσεων που
προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν στον τοµέα αυτό υπερβαίνει το 50% του
συνολικού ύψους των επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης

-6-

(β) κυρίως στη φυτική παραγωγή, εφόσον το ύψος των επενδύσεων που
προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στον τοµέα αυτό υπερβαίνει το 50%
του συνολικού ύψους των επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης.
4. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης στα πλαίσια των µέτρων

της παραγράφου 2γ και 2δ του παρόντος άρθρου θα καθορισθούν µε άλλες κοινές
υπουργικές αποφάσεις. Από τη χρονική στιγµή που θα προσδιορίζεται σε αυτές
τις αποφάσεις, το καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος κεφαλαίου θα εφαρµόζεται
µόνο στις περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων εφαρµογής των
επιχειρησιακών σχεδίων, δηλαδή µόνο στις περιοχές που προσδιορίζονται στις
περιπτώσεις 2α και 2β ανωτέρω.
5.

Κατ’ εξαίρεση και µέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του
προηγουµένου εδαφίου, το καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος κεφαλαίου
εφαρµόζεται µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης τόσο στις περιοχές των
παραγράφων 2α και 2β όσο και στις περιοχές των επιχειρησιακών σχεδίων των
παραγράφων 2γ και 2δ.
Άρθρο 3
Στόχος
Το καθεστώς, σε συνδυασµό µε τα εθνικά µέτρα προσανατολισµού για τη
βελτίωση του οικονοµικού επιπέδου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αποσκοπεί
στην αειφόρο ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα, µε στόχο τη βελτίωση της
οικονοµικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και παραγωγής
των κατοίκων της υπαίθρου και ιδίως των γεωργών και των οικογενειών τους.

Άρθρο 4
∆ικαιούχοι
1. ∆ικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης µπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα,

νοµικά πρόσωπα και συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις, εφόσον πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Κατά περίπτωση προσώπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις των Άρθρων 5, 6
και 7 αντίστοιχα.
(β) Είναι νόµιµοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης, η οποία
πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8.
(γ) Στα πλαίσια εγκεκριµένου Σχεδίου Βελτίωσης πραγµατοποιούν επενδύσεις,
που πληρούν τις προϋποθέσεις των Άρθρων 10 έως 13.
(δ) Για την ένταξή τους στο καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να τηρηθούν οι
διαδικασίες και προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στα Άρθρα 14 έως 30
(ε) Αναλαµβάνουν τις δεσµεύσεις του Άρθρου 9.
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2. Για την εφαρµογή του καθεστώτος οι διάφορες έννοιες έχουν την σηµασία όπως

αυτή αναλύεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Φυσικών Προσώπων
1. Το φυσικό πρόσωπο µπορεί να κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενίσχυσης

εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Είναι ενήλικο άτοµο µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
(β) ∆ιαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα, µε εξαίρεση τους νέους
γεωργούς, κατά την έννοια του µέτρου 3.1. του Ε.Π., οι οποίοι δύνανται να
την αποκτήσουν σε τρία έτη από την ηµεροµηνία έγκρισης της πρώτης τους
εγκατάστασης.
(γ) Έχει την ιδιότητα του γεωργού ως ακολούθως:
i. Εφόσον είναι µόνιµος κάτοικος ορεινής ή µειονεκτικής περιοχής ή
µικρού νησιού του Αιγαίου Πελάγους θα πρέπει να αντλεί τουλάχιστον
το 50% του συνολικού του εισοδήµατος από αγροτικές δραστηριότητες
(φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία–πλην υπερπόντιας,
υδατοκαλλιέργεια, αγροτουρισµό, αγροβιοτεχνία, παραδοσιακή
βιοτεχνία – χειροτεχνία) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του
συνολικού του εισοδήµατος προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες
(φυτική παραγωγή-κτηνοτροφία) που ασκούνται στα όρια της
εκµετάλλευσης και δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός της
εκµετάλλευσής του πάνω από 115 ηµεροµίσθια ετησίως.
ii. Εφόσον
είναι
εργάτης
γης,
δασεργάτης,
αλιεργάτης
η
µικροεπαγγελµατίας και έχει τόπο µόνιµης κατοικίας ορεινό ή
µειονεκτικό ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό διαµέρισµα, πληθυσµού µέχρι 2.000
κατοίκους ή µικρό νησί πληθυσµού µέχρι 3.100 κατοίκους, θα πρέπει να
αντλεί τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήµατος από
γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής του
εκµετάλλευσης.
iii. Εφόσον είναι κάτοικος αγροτικής περιοχής, στην οποία εφαρµόζονται
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, όπως π.χ. αναδιάρθρωση καλλιεργειών,
θα πρέπει να αντλεί τουλάχιστον το 25% του συνολικού του
εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια
της γεωργικής του εκµετάλλευσης.
iv. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον έχει τουλάχιστον την ιδιότητα του
κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή αντλεί τουλάχιστον το 50%
του συνολικού του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που
ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσης και δεν αφιερώνει για
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δραστηριότητες που ασκεί εκτός της γεωργικής εκµετάλλευσης πάνω
από 115 ηµεροµίσθια ετησίως.
2. ∆εν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι, έστω και αν πληρούν

τις παραπάνω

προϋποθέσεις, τα πρόσωπα των ακόλουθων περιπτώσεων:
(α) οι συνταξιούχοι άµεσα ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ταµείο εσωτερικού ή
εξωτερικού.
(β) εκείνοι των οποίων το µέσο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα ανά ενεργό
µέλος της οικογένειας από όλους τους τοµείς της οικονοµίας υπερβαίνει το
100% του εισοδήµατος αναφοράς, όπως ορίζεται και ισχύει κάθε φορά
(γ) εκείνοι που διώκονται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση
ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη
εις βάρος του δηµοσίου.
(δ) εκείνοι που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους
Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ε)

εκείνοι που δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή νόµιµα
απαλλαγεί από αυτή.

(στ) εκείνοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Νοµικών Προσώπων
1. Το νοµικό πρόσωπο µπορεί να κριθεί δικαιούχος στο πλαίσιο του παρόντος

καθεστώτος ενίσχυσης, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) έχει νοµική προσωπικότητα.
(β) από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητά του είναι η
άσκηση της γεωργίας.
(β) είναι κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης από την αξιοποίηση της οποίας
αντλεί τουλάχιστο το 50% των συνολικών του εισοδηµάτων.
(γ) η πλειοψηφία του µετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά
πρόσωπα γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5.
(δ) η γεωργική εκµετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του
νοµικού προσώπου.
2. ∆εν δύναται να κριθεί δικαιούχος υπό σύσταση νοµικό πρόσωπο.
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Άρθρο 7
Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Συνεργαζοµένων Εκµεταλλεύσεων
1. Συνεργαζόµενη εκµετάλλευση µπορεί να κριθεί δικαιούχος στο πλαίσιο του

παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) τουλάχιστον τα 2/3 των µελών που την απαρτίζουν, που µπορεί να είναι
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, πληρούν τις προϋποθέσεις των Άρθρων 5 και 6
αντίστοιχα κατά περίπτωση προσώπου.
(β) Έχει σαν στόχο:
i. Την πραγµατοποίηση συλλογικών επενδύσεων
ii. Την αλληλοβοήθεια και συνεργασία των µελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
χρήση των κοινών µέσων παραγωγής, την ποιότητα, τη χρήση µεθόδων
βιολογικής παραγωγής, τη διάθεση των προϊόντων και την
πληροφόρηση.
(γ) Εµφανίζεται µε την µορφή οµάδας παραγωγών ή και νοµικού προσώπου.

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
1. Μία γεωργική εκµετάλλευση, για να αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στα

πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, θα πρέπει την ηµεροµηνία εξέτασης του
φακέλου υποψηφιότητας να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Το σύνολό της να βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του
τόπου µόνιµης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου και
(β) Να λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος µε οικονοµικά αποτελέσµατα.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες,
έστω κι αν δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση, οι γεωργικές
εκµεταλλεύσεις των ακόλουθων περιπτώσεων, εφόσον λειτουργούν την
ηµεροµηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας ως:
i. γεωργικές εκµεταλλεύσεις νέων γεωργών κατά την έννοια του µέτρου
3.1 του Ε.Π.
ii. γεωργικές εκµεταλλεύσεις διαδόχων πρόωρης συνταξιοδότησης, κατά
την έννοια του µέτρου 1.1 του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής
Ανάπτυξης.
iii. συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις, εφόσον οι επιµέρους γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που τις απαρτίζουν λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος ή
υπάγονται σε µια από τις ανωτέρω παρεκκλίσεις.
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(γ) Κατέχει την ακόλουθη οικονοµική θέση, µε βάση τα κριτήρια οικονοµικής
βιωσιµότητας:
i. Φθίνουσα γεωργική εκµετάλλευση µε προοπτικές ανάκαµψης ή
ii. Εν δυνάµει βιώσιµη γεωργική εκµετάλλευση ή
iii. Βιώσιµη µη ανταγωνιστική γεωργική εκµετάλλευση.
Κατά παρέκκλιση δύναται να ενισχυθούν στα πλαίσια του παρόντος
καθεστώτος και µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, εφόσον ο κάτοχός τους
είναι νέος γεωργός και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ηµεροµηνία της
πρώτης του εγκατάστασης.
(ε) Πληροί τα ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, όπως αυτά
αναλύονται στο Παράρτηµα Ι, µε εξαίρεση τους νέους γεωργούς, που
δύνανται να τα αποκτήσουν σε τρία έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης
τους εγκατάστασης.
(στ) Τηρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων
όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτηµα Ι, µε εξαίρεση τους νέους γεωργούς,
για τους οποίους ορίζεται µια µεταβατική περίοδος τριών ετών από την
ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασής τους, εντός της οποίας θα πρέπει ν’
αποκτήσουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
2. ∆εν ενισχύονται στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος:

(α) Οι µη βιώσιµες οικονοµικά γεωργικές εκµεταλλεύσεις
(β) Οι µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες ενισχύονται στα πλαίσια του
καθεστώτος ενισχύσεων του Κεφ. Γ, µε εξαίρεση την παρέκκλιση της
προηγούµενης παραγράφου 2 γ) του παρόντος άρθρου.
(γ) Οι βιώσιµες ανταγωνιστικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, πλην των
περιπτώσεων εκείνων που οι επενδύσεις αφορούν προσαρµογή των
εκµεταλλεύσεων σε κριτήρια περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης
των ζώων, τα οποία θεσπίσθηκαν πρόσφατα και είναι διαφορετικά από τα
ελάχιστα περιλαµβανοµένων και των επενδύσεων που αφορούν την
εξοικονόµηση ύδατος.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δικαιούχων.
1. Οι δικαιούχοι του µέτρου στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων

αναλαµβάνουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις:
(α) Να υλοποιήσουν το εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο εντός του
χρονοδιαγράµµατος, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική απόφαση
εγκρίσεως του Άρθρου 22 ή στην τροποποίησή της, όπως ορίζεται στο
Άρθρο 25.
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(β) Για µια τουλάχιστον 10ετία θα πρέπει:
i. Να παραµείνουν γεωργοί, µόνιµοι κάτοικοι του τόπου τους και αρχηγοί
της εκµετάλλευσης για την οποία ενισχύθηκαν.
ii. Να αξιοποιήσουν, κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο, τις επενδύσεις για
τις οποίες ενισχύθηκαν και κυρίως να µην τις χρησιµοποιήσουν για την
αύξηση της παραγωγής προϊόντων που δεν είναι ευχερής η διάθεσή τους
στην αγορά.
iii. Να προσκοµίζουν κάθε φορά τα δικαιολογητικά που θα τους ορίσουν οι
∆/νσεις Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια των ελέγχων
και της παρακολούθησης της εκµετάλλευσής τους, όπως π.χ. αντίγραφα
Φορολογικών ∆ηλώσεων, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση
τόπου µόνιµης κατοικίας κλπ.
iv. Να τηρούν τις ορθές γεωργικές πρακτικές.
v. Να παρακολουθήσουν µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, ιδίως οι
νέοι αγρότες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Γεωργικής
Ανάπτυξης.
vi. Να µην προβούν σε ενέργειες που έχουν σχέση µε καλλιέργεια, κατοχή,
διάθεση, εµπορία ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του
περιβάλλοντος.
vii. Να τηρούν απλουστευµένη λογιστική, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης.
viii. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που διενεργούν Εθνικά
και Κοινοτικά όργανα.
2. ∆ικαιούχοι που δεν τηρούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις υφίστανται τις

κυρώσεις που προβλέπονται στη συνέχεια.

Άρθρο 10
Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των επενδύσεων.
1. Για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, θα

πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Να επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς
στόχους:
i. Μείωση του κόστους παραγωγής.
ii. Αύξηση ή αναδιάταξη της παραγωγής σε προϊόντα που δεν
αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης.
iii. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων.
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iv. ∆ιαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών
υγιεινής και του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων, µε την
προσαρµογή της εκµετάλλευσης σε κριτήρια που θεσπίστηκαν
πρόσφατα και είναι διαφορετικά των ελαχίστων περιλαµβανοµένων και
δράσεων για την οικονοµία ύδατος. Ειδικά για τις περιπτώσεις νέων
γεωργών, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει τριετία από την
ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης δύναται να ενισχυθούν και
επενδύσεις που θα έχουν σαν στόχο την επίτευξη των ελαχίστων
κριτηρίων περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
v. Προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στην
εκµετάλλευση, οι οποίες συνδέονται µε την παραγωγή, µεταποίηση και
εµπορία γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων του Παραρτήµατος 1 της
Συνθήκης (καθετοποίηση της εκµετάλλευσης).
β) Να προβλέπονται σε Σχέδιο Βελτίωσης της γεωργικής εκµετάλλευσης και να
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας δαπανών του Άρθρου 12.
γ) Να συµβάλλουν στη βελτίωση της οικονοµικής βιωσιµότητας της γεωργικής
εκµετάλλευσης, σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, ως ακολούθως:
i. κατά ένα τουλάχιστον επίπεδο οικονοµικής βιωσιµότητας, εφόσον το
συνολικό ύψος των προβλεπόµενων επενδύσεων κατά περίπτωση
προσώπου είναι:
§ µέχρι 112.500 ΕΥΡΩ για τα φυσικά πρόσωπα
§ µέχρι 300.000 ΕΥΡΩ για τα νοµικά πρόσωπα και τις
συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις
ii. κατά δύο τουλάχιστον επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας σε κάθε άλλη
περίπτωση.
Ειδικά, εφόσον:
i. οι επενδύσεις επιδιώκουν µόνο τη διαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού
περιβάλλοντος ή και των συνθηκών διαβίωσης υγιεινής και καλής
διαβίωσης των ζώων, µε την προσαρµογή τους σε αντίστοιχα κριτήρια
που θεσπίσθηκαν πρόσφατα, στα πλαίσια κοινοτικών κανονισµών και
είναι διαφορετικά των ελαχίστων, την οικονοµία αρδευτικού ύδατος,
καθώς και αυτών που αφορούν µόνο επενδύσεις που πραγµατοποιούνται
από νέους γεωργούς για την επίτευξη των ελαχίστων κριτηρίων
περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, θα πρέπει να
υπάρξει συµµόρφωση µε τα κριτήρια αυτά.
ii. Οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται από γεωργούς της υποπεριπτώσεως
(γ)iii της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 στις περιοχές ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων, θα πρέπει να επέλθει αύξηση του οικογενειακού
εισοδήµατος, τουλάχιστον κατά 10%.
δ) Από την πραγµατοποίησή τους δεν θα προβλέπεται αύξηση της παραγωγής
προϊόντων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ενώ σε
κάθε περίπτωση θα λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν περιορισµοί της παραγωγής
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ή τα όρια της κοινοτικής στήριξης, στο πλαίσια των κοινών οργανώσεων
αγοράς (Κ.Ο.Α.)
ε)

Εάν, στα πλαίσια µιας Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορισµοί της παραγωγής ή
όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο µεµονωµένων γεωργών ή
εκµεταλλεύσεων, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα
οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής, πέραν των εν λόγω περιορισµών ή
ορίων.

στ) Το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα ποσά του Άρθρου 13.
2. Στα πλαίσια των πιστώσεων του Άρθρου 13 δύνανται να υποβληθούν µέχρι δύο

σχέδια βελτίωσης, για την επίτευξη των στόχων της προηγούµενης παραγράφου
1γ).
3. ∆εν ενισχύονται οι απλές επενδύσεις αντικατάστασης, οι οποίες µε κανένα τρόπο

δεν βελτιώνουν τις συνθήκες γεωργικής παραγωγής, καθώς επίσης και οι
επενδύσεις οι οποίες:
(α) Έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους, στα πλαίσια της Κ.Ο.Α ή
άλλου προγράµµατος.
(β) Έχουν ενισχυθεί τη 2η προγραµµατική περίοδο και δεν έχει παρέλθει 3ετία
από την ηµεροµηνία έγκρισής τους και τουλάχιστον ένα έτος από την
ολοκλήρωσή τους.
(γ) Αφορούν
την
ανάπτυξη
αγροτουριστικών
και
χειροτεχνικών
δραστηριοτήτων και γενικά επενδύσεις που δεν συνδέονται µε την
παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων του Παραρτήµατος 1 της
Συνθήκης.
(δ) ∆εν είναι σύννοµες µε το Εθνικό δίκαιο.
(ε) ∆εν πληρούν, κατά περίπτωση, τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται µε
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρο 11
Κανονικές διέξοδοι στην Αγορά – Συµβατότητα µε Κ.Ο.Α.
1. Οι ενισχύσεις στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος χορηγούνται σε επενδύσεις

που δεν οδηγούν στην αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, είναι δυνατόν να
χορηγηθούν και ενισχύσεις για επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση της
παραγωγής, όπου υπάρχουν κανονικές διέξοδοι για τη διάθεσή της. Τέτοιες
περιπτώσεις είναι:
(α) Τα βιολογικά προϊόντα,
(β) Τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ,
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(γ) Τα προϊόντα τα οποία πιστοποιούνται
προδιαγραφές ή πρότυπα (π.χ. ISO)

µε

βάση

αναγνωρισµένες

(δ) Τα προϊόντα που παράγονται στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οικογενειακού
τύπου των µικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους, εφόσον η παραγωγή
προορίζεται για την τοπική αγορά των µικρών νησιών, όπως η παρέκκλιση
αυτή ίσχυε και στα πλαίσια εφαρµογής του Καν. (Ε.Ε.) 2019/93.
(ε) Τα προϊόντα που παράγονται από προωθούµενα είδη ή ποικιλίες, όπως αυτά
καθορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας µε βάση τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς, τόσο για τη νωπή χρήση όσο
και για την πρώτη ύλη για τη µεταποίηση, καθώς και εκείνα, που στα
πλαίσια ειδικής τοµεακής ή χωρικής µελέτης – έρευνας αγοράς – που
πραγµατοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας ή για λογαριασµό του
Υπουργείου Γεωργίας ή της Περιφέρειας και γίνεται αποδεκτή από το
Υπουργείο Γεωργίας, δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης.
2. Κατά την εφαρµογή των ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να

τηρούνται οι τοµεακοί περιορισµοί και απαγορεύσεις, που απορρέουν από την
Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.
Ειδικά:
(α) Οι ενισχύσεις στον τοµέα της παραγωγής µελιού θα πρέπει να αποκλείουν
τις δράσεις εκείνες που προβλέφθηκαν στο πλαίσιο Εθνικών Προγραµµάτων
που θεσπίσθηκαν µε βάση τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1221/97 του
Συµβουλίου.
(β) Όσον αφορά τους τοµείς κρέατος και αυγών ισχύουν τα κάτωθι:
i. Οι εγκριθείσες επενδύσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στην αύξηση
της συνολικής σε εθνικό επίπεδο ικανότητας παραγωγής του ζωϊκού
κεφαλαίου (κιλά ή αριθµός ζώων), της δυναµικότητας σφαγής καθώς
και της τυποποίησης και επεξεργασίας αυγών.
ii. Οι επενδύσεις θα αποβλέπουν στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων,
την αναβάθµιση των συνθηκών παραγωγής, την προστασία του
περιβάλλοντος, την διασφάλιση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των
ζώων, καθώς και τη µετατροπή της υφιστάµενης παραγωγής προς
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Εν προκειµένω, δύναται να γίνει
αποδεκτή αύξηση της παραγωγής, βάσει µελετών που θα αποδεικνύουν
κανονική διέξοδο στην αγορά.
iii. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους παραγωγούς δεν συνεπάγονται
την καταβολή διπλών πληρωµών για την ίδια δράση.
3. ∆εν χορηγούνται ενισχύσεις στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, έστω και αν

συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, στις
περιπτώσεις που οι προτεινόµενες επενδύσεις έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η
ενίσχυσή τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α. και συγκεκριµένα:
(α) Στον τοµέα φρούτων και λαχανικών:
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∆εν ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η
ενίσχυσή τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α.. ∆εν χορηγείται καµία ενίσχυση, στα
πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Σε µέτρα που εφαρµόζονται από οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη
από την Κ.Ο.Α. φρούτων και λαχανικών.
ii. Σε µέτρα που εφαρµόζονται από ατοµικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν
ή όχι σε οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη από την Κ.Ο.Α.
φρούτων και λαχανικών, εφόσον τα µέτρα αυτά έχουν συλλογική
διάσταση. Πέρα από αυτό όµως, παρά το γεγονός ότι αυτοί δεν
εντάσσονται σε δράσεις των Κ.Ο.Α., για αυτές τις επενδύσεις ορίζεται
ένα όριο 75.000 ΕΥΡΩ ανά ΜΑΕ και 225.000 ανά εκµετάλλευση
φυσικού προσώπου.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω µέτρα δεν έχουν συλλογική διάσταση
δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος µεµονωµένοι
παραγωγοί είτε ανήκουν είτε όχι στην οργάνωση παραγωγών µόνο εφόσον:
i. Η ενίσχυση δεν αντιτίθεται ή δεν αποδυναµώνει τη στρατηγική των
οργανώσεων παραγωγών.
ii. ∆εν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του ίδιου µέτρου και της ίδιας
κατηγορίας δικαιούχων από άλλη πηγή και υπό την προϋπόθεση ότι οι
µεµονωµένοι παραγωγοί θα έχουν την σύµφωνη γνώµη της Οµάδας
Παραγωγών.
(β) Στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος, εφόσον δεν προσκοµισθούν από τους
ενδιαφερόµενους αποδείξεις ότι κατά την έναρξη λειτουργίας της
εκµετάλλευσης, διαθέτουν ποσόστωση γάλακτος, ανάλογα µε το µέσο
παραγωγικό δυναµικό της εκµετάλλευσης.
(γ) Στον τοµέα καπνού, εφόσον οι επενδύσεις θα έχουν σαν αποτέλεσµα την
υπέρβαση της ατοµικής ποσόστωσης ή και την παραγωγή προϊόντος που
αντιµετωπίζει προβλήµατα διάθεσης.
(δ) Στον αµπελοοινικό τοµέα, εφόσον οι επενδύσεις αυτές προβλέπονται στην
αντίστοιχη Κ.Ο.Α. ή έχουν σαν συνέπεια την επέκταση της καλλιέργειας
οινοποιήσιµων ποικιλιών, για τη συγκεκριµένη διοικητική ενότητα, στα
πλαίσια της Κ.Ο.Α.
Άρθρο 12
Επιλέξιµες ∆απάνες
1. Οι επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι κάτωθι:

α) ∆απάνες ανέγερσης ή απόκτησης ή βελτίωσης γεωργικών κτισµάτων
β) Αγορά νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
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γ) Η πρώτη αγορά ζώων
δ) Οι δαπάνες αγοράς ζώων αναπαραγωγής υψηλής ποιότητας (αρσενικών ή
θηλυκών), εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά µητρώα ή ισοδύναµα βιβλία.
ε)

∆απάνες εγγείων βελτιώσεων

στ) ∆απάνες γεωτρήσεων σε απόλυτα αιτιολογηµένες και δικαιολογηµένες
περιπτώσεις,
κατασκευής
λιµνοδεξαµενών,
οµβροδεξαµενών
και
συστηµάτων άρδευσης
ζ)

∆απάνες εγκατάστασης φυτειών

η) ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού
µεταποίησης-τυποποίησης-εµπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της
εκµετάλλευσης (καθετοποίηση)
θ) ∆απάνες για επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και
βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, µόνο
εφόσον αφορούν την επίτευξη ελαχίστων κριτηρίων, όπου αυτό
προβλέπεται, καθώς και την επίτευξη διαφορετικών κριτηρίων που
θεσπίστηκαν πρόσφατα, εφόσον υφίστανται τα ελάχιστα.
ι)

∆απάνες αµοιβών µηχανικών, συµβούλων τεχνικής στήριξης, σύνταξης των
απαιτουµένων µελετών, έκδοσης αδειών και σε ποσοστό µέχρι 12% των
υπολοίπων επενδυτικών δαπανών του σχεδίου. Ειδικά οι δαπάνες σύνταξης
του Σχεδίου Βελτίωσης καθώς και οι δαπάνες προκαταρτικών ενεργειών,
όπως αυτές της έκδοσης οικοδοµικής άδειας, εκπόνησης των αναγκαίων
µελετών κλπ., για να κριθούν επιλέξιµες προς ενίσχυση, εφόσον εγκριθεί το
Σ.Β., θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι ένα έτος πριν από την
έγκριση του Σ.Β., και κατ’ εξαίρεση για την πρώτη περίοδο εφαρµογής δύο
έτη.

2. Μη επιλέξιµες είναι οι κάτωθι δαπάνες

α) Λειτουργικές δαπάνες, πλην αυτών της περιπτώσεως (ι) της προηγουµένης
παραγράφου
β) ∆απάνες εξοµοιούµενες προς λειτουργικές δαπάνες, όπως είναι οι δαπάνες
για
επενδύσεις
συντήρησης
ή/και
απλής
αντικατάστασης,
συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης αντικατάστασης ζωϊκού κεφαλαίου
µετά την εκδήλωση ζωϊκών ασθενειών, καθώς επίσης και οι δαπάνες
υποχρεωτικών προσαρµογών, πλην αυτών της περιπτώσεως (θ) του
προηγουµένου εδαφίου και µόνο για τις περιπτώσεις, όπου αυτό προβλέπεται
ή/και επιτρέπεται.
γ) ∆απάνες αγοράς γης, κατοικίας,
µηχανηµάτων και εξοπλισµού

δικαιωµάτων,

µεταχειρισµένων

δ) ∆απάνες που αφορούν αγροτουρισµό, χειροτεχνία και γενικά επενδύσεις που
αφορούν προϊόντα εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης
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ε)

Η αγορά αυτοκινούµενων µηχανηµάτων ή οχηµάτων µε εξαίρεση την αγορά
οχηµάτων για τη µεταφορά των µελισσοσµηνών και στην ανθοκοµία.

στ) Ο εξοπλισµός γραφείου.
ζ)

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας και οι παντός είδους φόροι, τέλη και
δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις.

η) Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία έγκρισης του
επενδυτικού σχεδίου, µε την εξαίρεση των απαιτουµένων µελετών, αδειών,
κλπ της περιπτώσεως (ι) του πρώτου εδαφίου, υπό τους όρους και
προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
3. Οι περιλαµβανόµενες επιλέξιµες δαπάνες σύνταξης του σχεδίου Βελτίωσης και

της τεχνικής στήριξης για την υλοποίησή του, πέραν των ως άνω αναφεροµένων,
κυµαίνονται µεταξύ ενός ελαχίστου και µεγίστου ορίου, όπως ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας

∆ιαχείρισης του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006, δύνανται να εξειδικεύονται οι
ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ή και να τροποποιούνται καθώς και να ορίζεται
κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής.
5. Οιεσδήποτε τροποποιήσεις σε σχέση µε την εφαρµογή του παρόντος Άρθρου θα

πρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ
οιεσδήποτε διευκρινιστικές εγκύκλιοι πρέπει να διαβιβάζονται στα όργανα
αξιολόγησης και ελέγχου και να εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλα τα στάδια των
διαδικασιών εφαρµογής.

Άρθρο 13
Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης.
1. Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης.

Η ενίσχυση, χορηγείται απολογιστικά και µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου
και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών και µε τη
διαδικασία και τον τρόπο που ορίζεται στο Άρθρο 30.
2. Ύψος επιλέξιµων δαπανών.

Το µέγιστο ύψος των δαπανών (συνολικό κόστος), που µπορεί να ληφθεί υπόψη
στους υπολογισµούς για τη χορήγηση της ενίσχυσης την περίοδο 2000-2006,
δύναται να φθάσει:
(α) κατά περίπτωση επένδυσης τα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας.
(β) ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) της εκµετάλλευσης τα 75.000
ΕΥΡΩ.
(γ) ανά εκµετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ.
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(δ) ανά εκµετάλλευση νοµικού προσώπου και συνεργαζόµενη εκµετάλλευση τα
600.000 ΕΥΡΩ, υπό τον όρο ότι, ανά µέλος ή µέτοχο, τηρούνται τα ανώτατα
όρια των στοιχείων (α), (β) και (γ) ανωτέρω και στο τµήµα του
προϋπολογισµού της επένδυσης που αναλογεί στο µέλος ή τον µέτοχο
αντίστοιχα, όπως αυτό υπολογίζεται από το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής
του στη σύσταση της εταιρείας ή της συνεργαζόµενης εκµετάλλευσης
Τα ανωτέρω ποσά σε ειδικές περιπτώσεις αρκούντως αιτιολογηµένες, δύνανται
να τροποποιούνται, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, µετά από σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής Παρακολούθησης του αντίστοιχου Ε.Π.
3. Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιµων δαπανών

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιµων δαπανών προσδιορίζονται µε βάση την
ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο ενασχόλησής του µε τη γεωργική
δραστηριότητα και τον τόπο µόνιµης κατοικίας και ορίζονται ως ακολούθως:
Έδρα/Τόπος µόνιµης κατοικίας*
∆ικαιούχος

Ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές

Λοιπές περιοχές

Νέος γεωργός, ο οποίος την ηµεροµηνία
έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητάς
του δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της
ηλικίας του και 5ετία στην άσκηση της
γεωργικής δραστηριότητας

55 %

45%

Λοιποί δικαιούχοι

50%

40%

*Με εξαίρεση τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους, µονίµους κατοίκους πεδινών περιοχών, για τους
οποίους λαµβάνονται υπόψη τα ποσοστά της περιοχής πραγµατοποίησης της επένδυσης.

Άρθρο 14
Περίοδοι και Όργανα Έκδοσης Αποφάσεων Ένταξης στο καθεστώς ενισχύσεων
1. Η ένταξη των υποψηφίων επενδυτών στο καθεστώς ενισχύσεων, για επενδύσεις

στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, δύναται να πραγµατοποιηθεί σε µία και µέχρι
τρείς περιόδους το έτος µε απόφαση:
• Του Υπουργού Γεωργίας για επενδύσεις των περιπτώσεων 1.α και 1.γ του
Άρθρου 2 της παρούσης, και
•

Του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, για επενδύσεις των
περιπτώσεων 2.β και 2.δ του Άρθρου 2 της παρούσης.

2. Για την έκδοση της απόφασης ένταξης στα καθεστώτα ενισχύσεων των Αξόνων 1

και 7 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006 (περιπτώσεις 1.α και 1.γ. του Άρθρου 2 της
παρούσης) ο Υπουργός Γεωργίας είναι δυνατόν να εξουσιοδοτήσει και άλλα
όργανα, συµπεριλαµβανοµένων και των Οργάνων της Περιφερειακής ∆ιοίκησης
και της Αυτοδιοίκησης, Σε κάθε περίπτωση όταν η παρεχόµενη εξουσιοδότηση
αφορά όργανα που δεν υπάγονται διοικητικά στον Υπουργό Γεωργίας, θα πρέπει
µε την εξουσιοδοτική απόφαση να ρυθµίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των
εξουσιοδοτουµένων οργάνων έναντι του Υπουργού Γεωργίας, καθώς και η
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διαδικασία ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεών τους, προκειµένου να
διασφαλίζεται η λειτουργία του συστήµατος εφαρµογής, διαχείρισης και ελέγχου
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και του Καν. (ΕΚ) 438/ 2001.

Άρθρο 15
Κατανοµή ορίου Πιστώσεων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας που

εκδίδεται τον Οκτώβριο κάθε έτους γίνεται κατανοµή ορίου πιστώσεων κατά
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µέχρι του οποίου θα είναι δυνατόν να αναληφθούν
νοµικές δεσµεύσεις έναντι των τελικών αποδεκτών κατά το επόµενο έτος.
2. Με την ίδια απόφαση εξατοµικεύονται τα όρια των πιστώσεων κατά Περιφέρεια,

χρονική περίοδο ένταξης, Μέτρο και ∆ράση.
3. Η σύνταξη και προώθηση της ΚΥΑ στα αρµόδια όργανα

για έγκριση και
εφαρµογή γίνεται µε µέριµνα της ∆/νσης Προγραµµατισµού & Γ∆ του
Υπουργείου Γεωργίας.

4. Ο καθορισµός των ορίων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου γίνεται

µε την ακόλουθη διαδικασία κατά περίπτωση Επιχειρησιακού Προγράµµατος:
(α) σε ότι αφορά τα µέτρα, καθεστώτα και δράσεις που ενισχύονται στα πλαίσια
των µέτρων 1.1 και 7.11 του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση
της Υπαίθρου" µετά από πρόταση της ∆/νσης Προγραµµατισµού και Γ.∆.
προς την αρχή ∆ιαχείρισης του Ε.Π. και εισήγηση της τελευταίας σύµφωνα
µε την διαδικασία ένταξης των πράξεων στο Κ.Π.Σ. και
(β) σε ότι αφορά τα µέτρα, καθεστώτα και δράσεις που ενισχύονται στα πλαίσια
των Π.Ε.Π., µετά από πρόταση της υπηρεσίας που έχει ορισθεί τελικός
δικαιούχος προς την οικεία αρχή διαχείρισης και εισήγηση της τελευταίας,
σύµφωνα µε την διαδικασία ένταξης των πράξεων στο Κ.Π.Σ.
5. Οι εισηγήσεις της παραγράφου 4 για να ληφθούν υπόψη στην ΚΥΑ της 1ης

παραγράφου θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην ∆/νση Προγραµµατισµού &
Γ.∆. του Υπουργείου Γεωργίας το αργότερο µέχρι την 15η Οκτωβρίου.

Άρθρο 16
∆ηµοσιοποίηση - Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
1. Η

απόφαση του Άρθρου 15 κοινοποιείται µε µέριµνα της ∆/νσης
Προγραµµατισµού
και Γ. ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Γεωργίας στις
Περιφέρειες (Γενικούς Γραµµατείς και τελικούς δικαιούχους).

2. Οι Περιφέρειες αναλαµβάνουν την υποχρέωση

να την δηµοσιοποιήσουν στα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους
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Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις Ενώσεις Γεωργικών Συν/σµών, στους
Αγροτικούς Συλλόγους, στα Τοπικά Επιµελητήρια καθώς και σε κάθε άλλο
φορέα της περιοχής τους που µπορεί να συµβάλλει στην ευρύτερη δυνατή
ενηµέρωση του πληθυσµού και όλων των δυνητικών δικαιούχων χωρίς
διακρίσεις.
3. Παράλληλα µε την δηµοσιοποίηση της απόφασης θα πρέπει µε µέριµνα της

Περιφέρειας να γίνεται και υπόµνηση:
• Της υπηρεσίας υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας κατά περίοδο .
•

Των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης κατά περίπτωση καθεστώτος
όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

•

Των κριτηρίων επιλογής κατά περίπτωση καθεστώτος όπως ορίζεται στην
παρούσα απόφαση.

•

Της διαδικασίας και του χρονοδιαγράµµατος που θα πρέπει να τηρηθεί,
όπως προσδιορίζεται στη παρούσα απόφαση.

•

Των υπηρεσιών και των φορέων, από τους οποίους θα µπορούν οι
ενδιαφερόµενοι να προµηθευτούν το έντυπο υλικό και να λάβουν τις
απαραίτητες πληροφορίες.

•

Ότι το µέτρο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. (ΕΓΤΠΕ Προσανατολισµός).

4. Οι εν λόγω ενέργειες δηµοσιοποίησης καταγράφονται λεπτοµερώς από τις

Περιφέρειες και τις ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
Αυτοδιοίκησης, και υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο.

της

Νοµαρχιακής

Άρθρο 17
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι επενδυτές αφού λάβουν γνώση της προκήρυξης του προηγούµενου
άρθρου και επιθυµούν να ενταχθούν σε ένα από τα αναφερόµενα σε αυτή
καθεστώτα ενίσχυσης θα πρέπει να ετοιµάσουν φάκελο υποψηφιότητας όπως
ορίζεται κατά περίπτωση καθεστώτος και προσώπου στο Άρθρο 18 και να τον
καταθέσουν εµπρόθεσµα στην υπηρεσία που ορίζεται στο Άρθρο 19.

Άρθρο 18
Περιεχόµενα Φακέλου Υποψηφιότητας
1. Περιεχόµενα Φακέλου Υποψηφιότητας Φυσικού Προσώπου

α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
β) Ερωτηµατολόγιο - Υπεύθυνη ∆ήλωση
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γ) Σχέδιο Βελτίωσης της γεωργικής εκµετάλλευσης, οι προδιαγραφές και το
περιεχόµενο του οποίου ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας,
υπογεγραµµένο από Γεωτεχνικό µέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διαπιστευµένο σ'
αυτό µε την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 67 και Άρθρο 68
αντίστοιχα.
δ) Επικυρωµένο αντίγραφο της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας (δύο όψεων) ή
του ∆ιαβατηρίου τους ή άλλου επίσηµου εγγράφου που να αποδεικνύει την
ηλικία, υπηκοότητα κ.λ.π..
ε) Τίτλους νόµιµης κατοχής όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του
Παραρτήµατος Ι.
στ) Επικυρωµένα Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών
τελευταίων ετών (έντυπα Ε1, Ε3, και Ε9).
ζ)

Αποδεικτικό κατοχής ποσόστωσης, όπου αυτή απαιτείται

η) Τρόπος κάλυψης της ίδιας συµµετοχής (βεβαίωση πρόθεσης δανειοδότησης
από πιστωτικό ίδρυµα ή και απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας
συµµετοχής).
θ) Βεβαίωση διαπίστευσης, του συντάκτη του Σχεδίου Βελτίωσης, στο ειδικό
Μητρώο Συντακτών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ι)

Αναλυτικός προϋπολογισµός του κόστους των προτεινόµενων επενδύσεων
(προσµέτρηση, ανάλυση κατά µονάδα κλπ)

ια) Προσφορές
ιβ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
i. Όλα τα δηλούµενα στοιχεία στα συµπληρωµένα πεδία της αίτησης είναι
αληθή
ii. Όλα τα µη συµπληρωµένα πεδία της αίτησης αναφέρονται σε στοιχεία
και πληροφορίες που δεν έχουν εφαρµογή στο πρόσωπο τους µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
iii. ∆εν έχουν υποβάλει ταυτόχρονα ούτε εκκρεµεί άλλη αίτηση για να
ενισχυθούν από το ίδιο ή άλλο καθεστώς ενίσχυσης-επιχορήγησης για
το ίδιο αντικείµενο επένδυσης
iv. Το ίδιο αντικείµενο επένδυσης δεν έχει οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση επιχορήγηση στο ίδιο ή άλλο καθεστώς
v. ∆εν είναι συνταξιούχοι από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
vi. Έχουν ολοκληρώσει τους κύκλους σπουδών που τεκµηριώνουν την
δηλωθείσα επαγγελµατική τους ικανότητα και έχουν λάβει τους
σχετικούς τίτλους σπουδών.
vii. ∆εν έχουν ανεκπλήρωτη υποχρέωση στρατιωτικής θητείας
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viii. Είναι υπήκοοι της Ελλάδας ή Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιγ) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο θα προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας
2.

Περιεχόµενα Φακέλου Υποψηφιότητας Νοµικού Προσώπου
(α) Αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
(β) Σχέδιο Βελτίωσης της γεωργικής εκµετάλλευσης, οι προδιαγραφές και το
περιεχόµενο του οποίου ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας,
υπογεγραµµένο από Γεωτεχνικό µέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διαπιστευµένο σ'
αυτό µε την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 67 και Άρθρο 68
αντίστοιχα.
(γ) ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση του τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού ή
Εταιρικού κατά περίπτωση φορέα
δ) Τίτλους νόµιµης κατοχής της εκµετάλλευσης όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι
ε)

Ισολογισµοί - ισοζύγια και αποτελέσµατα χρήσεως των τριών (3) τελευταίων
ετών που είναι διαθέσιµοι.

στ) Αντίγραφα Φορολογικών ∆ηλώσεων (Ε1, Ε3, και Ε9) των τριών τελευταίων
ετών ή βεβαίωση έναρξης επαγγέλµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ σε
περίπτωση νέας εταιρείας που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση
ζ)

Αντίγραφα των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των εταίρων.

η) Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να καλύπτουν την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης .
θ) Στοιχεία από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίµηση της Επιχειρηµατικής
∆ράσης του Φορέα και ιδίως η απόδειξη της δυνατότητας διάθεσης των
προϊόντων στην αγορά
ι)

Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την δυνατότητα του φορέα να
καταβάλει την ίδια συµµετοχή

ια) Έγγραφο πρόθεσης χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για σύναψη δανείου στο
οποίο θα συµπεριλαµβάνονται και οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος - διάρκεια
- επιτόκιο - εξασφαλίσεις), όταν στο προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο
προβλέπεται η χρησιµοποίηση δανειακών κεφαλαίων.
ιβ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι το ίδιο αντικείµενο επένδυσης δεν έχει προταθεί ή
οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε άλλο καθεστώς. Σε
περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες ότι τα ίδια επενδυτικά
αντικείµενα έχουν υποβληθεί για ενίσχυση και σε άλλο φορέα υπαγωγής, ή
ότι στον ίδιο χώρο υλοποιούνται επενδύσεις συγχρηµατοδοτούµενες από
διαφορετικά προγράµµατα ενισχύσεων, τότε αναιρείται η έγκριση του
επενδυτικού σχεδίου, οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν, και αν έχουν
καταβληθεί ενισχύσεις αυτές αναζητούνται εντόκως και ο φορέας της
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επένδυσης δεν δύναται να υποβάλλει άλλη αίτηση πριν την παρέλευση
διετίας από την ηµεροµηνία αναίρεσης. Σε περίπτωση που το παραπάνω
διαπιστωθεί προ της εισαγωγής στην Γνωµοδοτική Επιτροπή, η αίτηση δεν
εξετάζεται και τίθεται στο αρχείο χωρίς να επιστραφεί το χρηµατικό ποσό
που αναφέρεται στο επόµενο εδάφιο.
ιγ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου όπως
προσδιορίζεται στο Καταστατικό της Επιχείρησης για τον ορισµό του
υπευθύνου υλοποίησης του έργου 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 του Επενδυτικού Σχεδίου.
3. Περιεχόµενο Φακέλου υποψηφιότητας Συνεργαζοµένων Εκµεταλλεύσεων

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το περιεχόµενο της οποίας ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού γεωργίας.
β) Σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που τις απαρτίζουν οι
προδιαγραφές και το περιεχόµενο των οποίων ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας υπογεγραµµένης από Γεωτεχνικό Μέλος του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διαπιστευµένο σε αυτό
γ) Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση φορέα.
δ) Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση προσώπου όπως ορίζονται στις
παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω.

Άρθρο 19
Τόπος υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας
1. Τον φάκελο υποψηφιότητας, σε τέσσερα αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και τρία

αντίγραφα µε όλα τα δικαιολογητικά), ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να τον
υποβάλει στον ∆ήµο ή Κοινότητα του τόπου της µόνιµης κατοικίας ή της έδρας
του, εφόσον πρόκειται περί νοµικού προσώπου, και εντός των χρονικών ορίων
που έχουν ορισθεί.
2. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία αυτή θα

εξετάζονται την επόµενη περίοδο.
3. Οι υπηρεσίες (Γεωτεχνικές κατά προτεραιότητα) του ∆ήµου ή της Κοινότητας

προβαίνουν:
(α) Σε έλεγχο πληρότητας του φακέλου.
Πλήρης νοείται ο φάκελος ο οποίος περιέχει συµπληρωµένα µε σαφήνεια το
σύνολο των στοιχείων και αποδεικτικών παραστατικών κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να δύναται να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα.
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Στην περίπτωση που ο φάκελος παρουσιάσει ελλείψεις επιστέφεται στον
ενδιαφερόµενο για συµπλήρωση των κενών αυτών και επανυποβολή.
(β) Σε έλεγχο των δηλούµενων στοιχείων.
∆ιοικητικός και επιτόπιος έλεγχος, όπου απαιτείται, στο σύνολο των
φακέλων υποψηφιότητας (υφιστάµενη κατάσταση υποψηφίου δικαιούχου
και εκµετάλλευσης, µόνιµη κατοικία, επάγγελµα κλπ.).
Στην περίπτωση που τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης βρίσκονται σε
περισσότερους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, ο έλεγχος γίνεται σε συνεργασία µε τις
αντίστοιχες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αυτών. Εφόσον, από τον έλεγχο
διαπιστωθούν παραλείψεις στα δηλούµενα στοιχεία, ο φάκελος επιστρέφεται
στον ενδιαφερόµενο για διόρθωση και επανυποβολή. Εφόσον διαπιστωθεί
απόκρυψη ή ανακριβής συµπλήρωση στοιχείων (σε ό,τι αφορά τα
οικογενειακά εισοδήµατα, τα µεγέθη της εκµετάλλευσης, την έδρα ή τον
τόπο µόνιµης κατοικίας, κλπ.). ο φάκελος επιστρέφεται χωρίς τη δυνατότητα
επανυποβολής.
4. Οι φάκελοι υποψηφιότητας, συµπληρωµένοι µε τα παραπάνω στοιχεία και

σχετική εισήγηση του Ο.Τ.Α υποβάλλονται, µε ευθύνη αυτού, το πρωτότυπο και
ένα αντίγραφο στη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας που ανήκει, το
αργότερο µέχρι 20η Ιανουαρίου και 20η Μαϊου και 20η Σεπτεµβρίου του 1ου, 2ου,
και 3ου τετραµήνου αντίστοιχα και ένα αντίγραφο στη ∆/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης ( ∆/νση Γεωργίας) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
5. Φάκελοι

που θα υποβάλλονται στην Περιφέρεια, µετά τις παραπάνω
ηµεροµηνίες, θα εξετάζονται την επόµενη κάθε φορά περίοδο έγκρισης.

Άρθρο 20
Αξιολόγηση φακέλων υποψηφιότητας.
1. Αξιολόγηση σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας σε επίπεδο Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης γίνεται, εντός των χρονικών ορίων της εποµένης παραγράφου,
από υπαλλήλους της οικείας ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (∆/νσεις Γεωργίας),
οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Προϊσταµένου της.
2. Αξιολόγηση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η αξιολόγηση σε επίπεδο Περιφέρειας, γίνεται από τη ∆/νση Γεωργικής
Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο µέχρι την 15/2, 15/6 και 15/10,
κατά περίπτωση 1ου, 2ου, και 3ου τετραµήνου αντίστοιχα. Για την αποτελεσµατική
εφαρµογή του µέτρου δύναται να χρησιµοποιηθεί και ο εξωτερικός αξιολογητής,
ο οποίος θα επιλεγεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, µετά από
πρόσκληση – εκδήλωση ενδιαφέροντος.
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3. Έργο των αξιολογητών θα είναι:

(α) Να εξετάσουν την πληρότητα των φακέλων.
Φάκελοι υποψηφιότητας οι οποίοι δεν εµφανίζουν πληρότητα δεν
αξιολογούνται περαιτέρω.
(β) Να εξετάσουν στα πλαίσια ∆ιοικητικών, Οικονοµικών και επιτόπιων
ελέγχων:
i. Αν στο πρόσωπο του υποψήφιου επενδυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις
των Άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσης.
ii. Αν είναι νόµιµοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης, η
οποία πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιµότητας του
Άρθρου 8.
iii. Αν οι προτεινόµενες επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας
των Άρθρων 10 και 11.
(γ) Να συµπληρώσουν το δελτίο αξιολόγησης και την βαθµολογία µε βάση τα
κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας του συνηµµένου Παραρτήµατος
ΙΙ.
(δ) Να υποβάλλουν, το αργότερο µέχρι την 15η Φεβρουαρίου, 15η Ιουνίου και
15η Οκτωβρίου, κατά περίπτωση 1ου, 2ου και 3ου τετραµήνου αντίστοιχα, σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, τα πορίσµατα της αξιολόγησής τους στην
Περιφέρεια και σε ηλεκτρονική µορφή στο Υπουργείο Γεωργίας.
4. Αξιολογήσεις που δεν θα υποβάλλονται µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία δεν θα

λαµβάνονται υπόψη.
Άρθρο 21
Γνωµοδοτική Επιτροπή.
1. Η κατάταξη των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τη συνολική τους βαθµολογία

κατά τοµέα και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, γίνεται από Γνωµοδοτική Επιτροπή,
η οποία συγκροτείται µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και
αποτελείται:
• Από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας,
ως προέδρου, µε τον αναπληρωτή του.
•

Από ένα Γεωπόνο Υπηρεσίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της
Περιφέρειας µε τον αναπληρωτή του.

•

Από εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας µε τον αναπληρωτή του.

2. Στην Επιτροπή, ως γνωµοδοτικά όργανα χωρίς δικαίωµα ψήφου, µπορούν να

συµµετέχουν:
• Εκπρόσωπος των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας
•

Ένας εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου.
- 26 -

•

Εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων των
αγροτών της Περιφέρειας.

•

Ένας εκπρόσωπος των µελετητών της Περιφέρειας.

•

Ένας εκπρόσωπος Οργάνωσης νέων Αγροτών της Περιφέρειας

• Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας.
Ο ορισµός των ανωτέρω εκπροσώπων γίνεται µετά από πρόταση των φορέων
τους.
3. Με την ίδια απόφαση εισηγητής στην Επιτροπή ορίζεται Γεωτεχνικός της

Περιφέρειας. Χρέη γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος της ∆/νσης Γεωργικής
Ανάπτυξης και τεχνικού συµβούλου οι αξιολογητές του Άρθρου 20.
4. Η σύγκλιση της Επιτροπής γίνεται το 2ο 15µερο των µηνών Φεβρουαρίου,

Ιουνίου και Οκτωβρίου, κατά περίπτωση 1ου , 2ου και 3ου τετραµήνου µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της και σε τόπο και ηµεροµηνία που θα ορίζονται σε
αυτήν.

5. Της κύριας Επιτροπής µπορεί, ανάλογα µε τον όγκο και τη σοβαρότητα των

θεµάτων της, να προηγηθεί Τεχνική Σύσκεψη, γεγονός που θα πρέπει να
επισηµαίνεται στην πρόσκληση.
6. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει µε την παρουσία και των τριών µελών της

(τακτικών ή αναπληρωµατικών) και οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.
7. Σε κάθε περίπτωση στα πρακτικά θα αναφέρεται η γνώµη της µειοψηφίας.
8. Έργο της Επιτροπής θα είναι :

•

Να επικυρώσει τα δελτία αξιολόγησης.

•

Να εξετάσει την τήρηση των κανόνων της κοινοτικής και εθνικής
νοµοθεσίας

•

Να κατατάξει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας και στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων στις
ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Eν δυνάµει δικαιούχοι.
Εν δυνάµει δικαιούχοι θεωρούνται οι πρώτοι της σειράς κατάταξης, οι οποίοι
καλύπτονται από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων, µε τον τελευταίο της
σειράς να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.
Η κατηγορία αυτή των ενδιαφερόµενων επενδυτών θα µπορεί να κριθεί
οριστικά δικαιούχος, εφόσον, εντός χρονικού ορίου που θα ορισθεί,
εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.
(β) Επιλαχόντες.
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Στην κατάσταση αυτή περιλαµβάνονται κατά σειρά, ανάλογα µε την
βαθµολογία τους, ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν
καλύπτονται από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων.
Από την κατηγορία αυτή µπορούν να κριθούν οριστικά δικαιούχοι
επενδυτές, εφόσον εν δυνάµει δικαιούχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
(γ) Απορριπτόµενοι.
Στην κατάσταση αυτή θα αναγράφονται όλες οι άλλες περιπτώσεις
ενδιαφεροµένων επενδυτών µε τους λόγους απόρριψής τους.
Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές δεν έχουν δικαίωµα προσφυγής.
9. Οι

καταστάσεις µε τους εν δυνάµει δικαιούχους, επιλαχόντες και
απορριπτόµενους µε τους αντίστοιχους φακέλους υποψηφιότητας (πρωτότυπα)
και τα πρακτικά της Επιτροπής, κατά περίπτωση Επιχειρησιακού προγράµµατος
προωθούνται ως ακολούθως:
(α) για το Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006, διαβιβάζονται στην ∆/νση Προγρ/σµού και
Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων, στο Υπουργείο Γεωργίας ή όπου αλλού ορισθεί,
µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
(β) για τα Π..Ε.Π. (φυτική παραγωγή), παραµένουν στην ∆ιεύθυνση Γεωργικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας

10.

Μετά το πέρας της προηγούµενης διαδικασίας, ακολουθούν οι περαιτέρω
προβλεπόµενες ενέργειες των τελικών δικαιούχων προς τις Υπηρεσίες
∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του Ν. 2860/2000, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 22
Απόφαση Έγκρισης.
1. Ο Υπουργός Γεωργίας ή το εξουσιοδοτηµένο όργανο του Άρθρου 14/

παράγραφος 2 µετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 10 του Άρθρου 21
της παρούσας και σχετική εισήγηση της ∆/νσης Προγραµµατισµού και
Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Γεωργίας ή της εξουσιοδοτηµένης,
στα πλαίσια του Άρθρου 14 Υπηρεσίας εκδίδει απόφαση έγκρισης για τους
δικαιούχους των καθεστώτων και ενεργειών του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας µετά το πέρας της διαδικασίας της

παραγράφου 10 του Άρθρου 21 της παρούσας και σχετική εισήγηση της
υπηρεσίας που έχει ορισθεί ως τελικός δικαιούχος εκδίδει απόφαση έγκρισης για
τους δικαιούχους των καθεστώτων και ενεργειών που προβλέπονται στο
αντίστοιχο ΠΕΠ.
3. Η απόφαση έγκρισης θα έχει τον τύπο του υποδείγµατος που ορίζεται µε

απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και περιλαµβάνει εκτός των άλλων:
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•

τον φορέα της επένδυσης και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

•

το συνολικό και αναλυτικό προϋπολογισµό των Επενδύσεων

•

τις επιλέξιµες δαπάνες

•

τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης

•

τον αριθµό των δόσεων καταβολής της ενίσχυσης και τους όρους
χορήγησής της στο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου

•

όλα τα υποχρεωτικά πεδία υποέργων κρατικών ενισχύσεων του ΟΠΣΥΠΕΘΟ και του Καν. (ΕΚ) 438/2001,

•

τον Τραπεζικό Λογαριασµό του δικαιούχου στον οποίο θα κατατίθεται η
ενίσχυση µέσω υπολόγου ή Τραπέζης

•

τους δεσµευτικούς στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης και ιδιαίτερα εκείνων
που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση και τον υπολογισµό του ύψους
ενίσχυσης

•

τις µακροχρόνιες υποχρεώσεις

•

την µνεία της συγχρηµατοδότησης από το ΕΓΤΠΕ-Π

•

τους ελέγχους στους οποίους υπάγονται οι εντασσόµενοι στο καθεστώς από
τις αρµόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές, καθώς και

•

την ελεγκτική διαδικασία

4. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης επιδίδεται στον δικαιούχο µε συστηµένη

επιστολή ή ενυπόγραφα ενώ κοινοποιείται στον ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου
της µόνιµης κατοικίας ή έδρας του υποψηφίου.
5. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν κρίθηκαν δικαιούχοι σε µια περίοδο δύνανται να

επανέλθουν εκ νέου σε επόµενη, επαναλαµβάνοντας όλα τα στάδια της
διαδικασίας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας δύναται να προσδιορισθεί
απλούστερος τρόπος ανανέωσης ενδιαφέροντος σε επόµενη περίοδο για ήδη
κριθέντες υποψηφίους (αναπληρωµατικοί δικαιούχοι).
6. ∆εν δύναται να επανέλθουν και για όσο χρόνο έχουν αποκλεισθεί υποψήφιοι των

οποίων ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίφθηκε λόγω «ψευδούς δήλωσης».

Άρθρο 23
Αποδοχή της απόφασης έγκρισης – Σύµβαση.
1. Η απόφαση του Άρθρου 22 επέχει θέση σύµβασης και η αποδοχή της από τον

ενδιαφερόµενο θα πρέπει να γίνει εγγράφως σύµφωνα µε υπόδειγµα, που θα
καθορισθεί µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας προς το όργανο που την
εξέδωσε το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που θα προσδιορίζεται σε αυτήν και
η οποία δεν θα πρέπει, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, να είναι µικρότερη των 20
εργασίµων ηµερών και µεγαλύτερη των 30, από την εποµένη της ηµεροµηνίας
έκδοσης της σχετικής απόφασης.
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2. Στις περιπτώσεις που το συνολικό κόστος του σχεδίου υπερβαίνει τα 100.000

ΕΥΡΩ η αποδοχή της έγκρισης για να έχει ισχύ θα πρέπει να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης καλής εκτέλεσης του εγκεκριµένου επενδυτικού
έργου ύψους 5% του συνολικού κόστους. Η επιστολή επιστρέφεται µε τη
βεβαίωση ολοκλήρωσης του εγκεκριµένου επενδυτικού έργου.

Άρθρο 24
Ανάκληση της απόφασης έγκρισης.
1. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον στα χρονικά όρια που

ορίζονται στο προηγούµενο Άρθρο 23, η απόφαση έγκρισης που τον αφορά
ανακαλείται και δύναται να εκδοθεί απόφαση έγκρισης για τον πρώτο
επιλαχόντα, κ.ο.κ., και µέχρι του περιφερειακού του ορίου πιστώσεων για
ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων της περιόδου έγκρισης.
2. Ανάκληση της απόφασης έγκρισης δύναται να γίνει ακόµα και σε κάθε

περίπτωση που στα πλαίσια παρακολούθησης και των ελέγχων διαπιστωθούν
ανακρίβειες και χρήση αναληθών στοιχείων.
3. Η ανάκληση της απόφασης έγκρισης και η έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για

τους αναπληρωµατικούς δικαιούχους γίνεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο Άρθρο 22 της παρούσης και µε βάση τη σειρά κατάταξης τους όπως έχει
οριστικοποιηθεί από τη γνωµοδοτική επιτροπή του Άρθρου 21.

Άρθρο 25
Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης.
1. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από την απόφαση του Άρθρου 22 θα υποβάλλεται

αίτηση τροποποίησης στον φορέα που την εξέδωσε.
2. Η τροποποίηση του Σχεδίου Βελτίωσης δύναται να γίνει µε απόφαση του

Υπουργού Γεωργίας ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας αντίστοιχα ή των
εξουσιοδοτηµένων οργάνων µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, στον φορέα
µε τον οποίο έχει υπογράψει την σύµβαση και εφόσον η τροποποίηση αυτή δεν
επηρεάζει τους στόχους του σχεδίου Βελτίωσης.
3. Η αίτηση τροποποίησης θα πρέπει να υποβληθεί πριν από την πραγµατοποίησή

της και θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκµηριωµένη
υπογεγραµµένη από τον δικαιούχο και τον επιβλέποντα γεωτεχνικό σε τρία (3)
αντίγραφα.
4. ∆εν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις πέραν της µίας τροποποίησης, καθώς και

τροποποιήσεις που επηρεάζουν
α)

τους στόχους του σχεδίου βελτίωσης,
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β) τα σηµεία που ελήφθησαν υπόψη στη βαθµολογία για την ένταξη στο
καθεστώς
γ) αυτές που πραγµατοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης της ανωτέρω
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Για τη λήψη της απόφασης τροποποίησης ακολουθείται η διαδικασία του Άρθρου

22.

Άρθρο 26
Επίβλεψη Υλοποίησης.
1. Η επίβλεψη υλοποίησης γίνεται από τις κατά τόπους ∆/νσεις Αγροτικής

Ανάπτυξης Ν.Α. (τέως ∆/νσεις Γεωργίας).
2. Η παρακολούθηση συνίσταται κυρίως σε :

(α) Στην τεχνική στήριξη των δικαιούχων για την υλοποίηση του Σχεδίου
δράσης.
(β) Στη συµπλήρωση και αποστολή στο Υπουργείο Γεωργίας ή στην
εξουσιοδοτηµένη Υπηρεσία που θα ορισθεί µε απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας των µηνιαίων και των τριµηνιαίων δελτίων παρακολούθησης
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
ν.2860/2000, σε ότι αφορά το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα , και
τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 438/2001, σε ότι αφορά τα υποχρεωτικά πεδία
και την ύπαρξη επαρκούς διαδροµής ελέγχου.
3. Για την αποτελεσµατική επίβλεψη συνιστώνται στην έδρα κάθε Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Επιτροπές Παρακολούθησης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 27.
4. Η επίβλεψη υλοποίησης δύναται να ανατεθεί και σε άλλο φορέα πλην της

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα επιλεγεί από την Περιφέρεια µετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας
του οικείου ΠΕΠ.

Άρθρο 27
Επιτροπή Παρακολούθησης
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων και της πιστοποίησης της

ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου γίνεται από
Επιτροπές Παρακολούθησης οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από πρόταση του Προϊστάµενου της ∆/νσης
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Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ ή του φορέα που θα επιλεγεί για το σκοπό αυτό
στα πλαίσια του προηγούµενου Άρθρου 26.
2. Σε

κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση συγκροτείται µια Επιτροπή
Παρακολούθησης αποτελούµενη από επτά µέλη και σε ειδικές αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, λόγω φόρτου εργασιών ή ειδικών γεωµορφολογικών συνθηκών, από
εννέα ή/και έντεκα µέλη. Με την ίδια απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας ένα µέλος ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα άλλο µέλος ως
Αντιπρόεδρος.

3. Στην Επιτροπή συµµετέχουν υποχρεωτικά οι ακόλουθες ειδικότητες:

•

γεωπόνος

•

πολιτικός µηχανικός

•

δασολόγος

•

κτηνίατρος

•

οικονοµολόγος

και προαιρετικά η ειδικότητα
• µηχανολόγου µηχανικού
4. Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι υπάλληλοι των υπηρεσιών του ευρύτερου

δηµόσιου τοµέα που λειτουργούν εντός των ορίων του οικείου Νοµού.
5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί σε ολοµέλεια και σε τµήµατα, οι δε

αποφάσεις της λαµβάνονται στην ολοµέλεια.
6. Η ολοµέλεια συγκροτείται από όλα τα µέλη της Επιτροπής παρακολούθησης

στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος ή κωλυοµένου του Προέδρου ο
Αντιπρόεδρος.
7. Συνιστώνται υποεπιτροπές από τρία µέλη κάθε µια, εκ των οποίων ένα µέλος

εκτελεί χρέη προεδρεύοντος. Σε κάθε υποεπιτροπή συµµετέχει υποχρεωτικά
οικονοµολόγος ως οικονοµικός υπεύθυνος και γεωτεχνικός ή τεχνικός ως
τεχνικός υπεύθυνος.
8. Ένα µέλος µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία υποεπιτροπές. Στις

υποεπιτροπές δεν συµµετέχει ο Πρόεδρός της.
9. Η σύνθεση των µελών των υποεπιτροπών και ο προεδρεύων ορίζονται µε

απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής.
10. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κατανέµει τα θέµατα στις

υποεπιτροπές και ορίζει τον τόπο και την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την κανονική λειτουργία
11. Η ολοµέλεια βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται κατά περίπτωση

τουλάχιστον 5 ή 6 ή 8 µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 2/3
των παρισταµένων µελών που σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των πέντε (5) ή έξι (6) ή οκτώ (8) ψήφων, κατά αντίστοιχη περίπτωση.
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Άρθρο 28
∆ικαιολογητικά παραλαβής των Επενδύσεων.
1. Για την παραλαβή των Επενδύσεων ή µιας φάσης αυτών ο δικαιούχος θα πρέπει

να υποβάλλει στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τον φορέα που θα
επιλεγεί στα πλαίσια εφαρµογής του Άρθρου 26 φάκελο µε τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
(α) Αίτηση.
(β) Βεβαίωση του συντάκτη-επιβλέποντος γεωτεχνικού ότι οι επενδύσεις έγιναν
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πλάνο και ότι τηρήθηκαν οι κανόνες της
Εθνικής και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας.
(γ) Επιµέτρηση του επιβλέποντος για τις κτιριακές και µηχανολογικές
εγκαταστάσεις.
(δ) Νόµιµα παραστατικά που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. (εξοφληµένα
τιµολόγια, εντάλµατα πληρωµής, εξοφλητικές αποδείξεις, εκκαθαρίσεις
τραπεζών κλπ) σε πρωτότυπα ή αντίγραφα. Τα αντίγραφα θα θεωρούνται εκ
των πρωτοτύπων από τον προεδρεύοντα ή τον οικονοµικό υπεύθυνο της
τριµελούς υποεπιτροπής του Άρθρου 27, ενώ σε κάθε περίπτωση το
πρωτότυπο θα σφραγίζεται µε την ένδειξη:

Εγινε χρήση για ενισχύσεις
του Καν 1257/99
Αριθ. Απόφασης............
Ηµερ...................

και το αντίγραφο εκ του σφραγισµένου πρωτοτύπου για το αρχείο της
υπηρεσίας θα σφραγίζεται µε την ένδειξη:
Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Εγινε χρήση για ενισχύσεις
του Καν 1257/99
Αριθ. Απόφασης............
Ηµερ...................
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2. Τα παραστατικά προέλευσης εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη

µετάφραση.
3. Στις περιπτώσεις µηχανολογικού εξοπλισµού τα παραστατικά θα πρέπει να

αναγράφουν εκτός της τιµής, το είδος, τον τύπο, τη δυναµικότητα και τον
σειριακό αριθµό του µηχανήµατος.
4. Παραστατικά από τα οποία θα αποδεικνύονται ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι

προϋποθέσεις ορθής εκτέλεσης του σχεδίου όπως π.χ. :
• για την αγορά ζωικού κεφαλαίου βεβαίωση της καθ’ ύλην αρµόδιας
υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι αυτό πληροί τις
ζωοτεχνικές προδιαγραφές, όπως εγκρίθηκαν στην απόφαση του Άρθρου
22
•

αποδεικτικό εξασφάλισης ποσόστωσης όπου απαιτείται.

•

αντίγραφο της πολεοδοµικής άδειας για τα κτίσµατα.

•

άδεια λειτουργίας για τις κτηνο-πτηνοτροφικές µονάδες (τελευταία δόση) ή
άδεια ίδρυσης 1η δόση.

•

κάθε άλλο παραστατικό που κατά την κρίση της Επιτροπής
Παρακολούθησης θα συµβάλλει στην εξαγωγή συµπερασµάτων.

Άρθρο 29
∆ιαδικασία Παραλαβής των Επενδύσεων
1. Η παραλαβή των επενδύσεων θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο σε

30 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης του τελευταίου
δικαιολογητικού του Άρθρου 28 και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί µε την
σύνταξη και υπογραφή από την ολοµέλεια της Επιτροπής Παραλαβής του
σχετικού πρακτικού.
2. Για την παραλαβή των επενδύσεων η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης θέτει στην διάθεση του προέδρου της επιτροπής
τους υπό εξέταση φακέλους του προηγούµενου άρθρου. Ο Πρόεδρος, ή
κωλυοµένου του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος, κατανέµει στους προεδρεύοντες των
υποεπιτροπών τους υπό εξέταση φακέλους.
3. Έργο

της υποεπιτροπής είναι στα πλαίσια διοικητικών και επιτόπιων
τεχνικοοικονοµικών και λογιστικών ελέγχων
(α) Ο έλεγχος της τήρησης των όρων όπως ορίζονται από τις αποφάσεις
έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου
(β) Ο έλεγχος της τήρησης διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας.
(γ) Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης

4. Η υποεπιτροπή µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της προηγούµενης

παραγράφου εισηγείται στην ολοµέλεια συµπληρώνοντας το υπόδειγµα Ι.
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5. Η ολοµέλεια της επιτροπής παρακολούθησης συνέρχεται στα γραφεία της ∆/σης

Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µια φορά τον µήνα µετά
από πρόσκληση του προέδρου της ή κωλυοµένου του Προέδρου από τον
Αντιπρόεδρο.
6. Η ολοµέλεια της Επιτροπής Παρακολούθησης λαµβάνοντας υπόψη:

•

Τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

•

Την απόφαση της έγκρισης του Άρθρου 68.

•

Την εισήγηση της αρµόδια υπό επιτροπής.

•

Τα στοιχεία του φακέλου.

αποφασίζει για την παραλαβή της επένδυσης και προσδιορίζει το ύψος της
ενίσχυσης συντάσσοντας αντίστοιχα σχετικό πρακτικό (Υπόδειγµα ΙΙ) και
χρηµατοοικονοµικό δελτίο (Υπόδειγµα ΙΙΙ) αντίστοιχα.
7. Η Ολοµέλεια έχει δικαίωµα µετά από πρόταση του προέδρου της να αναπέµψει

για επανεξέταση ή να ζητήσει µετά από πρόταση του προεδρεύοντος περισσότερα
στοιχεία.
8. Το πρακτικό και το χρηµατοοικονοµικό δελτίο της παραγράφου 6 ανωτέρω

συντάσσεται και υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα τα οποία µε µέριµνα της
∆/σης Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζονται:
• Ένα αντίγραφο στην Περιφέρεια.
•

Ένα αντίγραφο στην ∆/νση προγραµµατισµού και Γ.∆. του Υπουργείου
Γεωργίας.

•

Ένα αντίγραφο τοποθετείται στον φάκελο του δικαιούχου που τηρείται
στην ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.

•

Ένα αντίγραφο για θυροκόλληση στον ΟΤΑ του τόπου της µόνιµης
κατοικίας .

9. Πρακτικό συντάσσεται και δηµοσιοποιείται µε την ίδια διαδικασία µη παραλαβής

της επένδυσης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.
10. Οι αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης υπόκεινται σε έλεγχο από τους

τελικούς δικαιούχους των ενισχύσεων, από τα όργανα του νόµου 2860/2000 και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών
εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες κατά περίπτωση διατάξεις.

Άρθρο 30
∆ιαδικασία και τρόπος πληρωµής της ενίσχυσης.
1. Η εκταµίευση των πιστώσεων για την πληρωµή των δικαιούχων γίνεται σε βάρος

των πιστώσεων των ενάριθµων έργων του Π.∆.Ε. όπως αυτά έχουν εγκριθεί µε
µέριµνα:
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•

Της ∆/νσης προγραµµατισµού και Γ.∆. του Υπουργείου Γεωργίας για τους
δικαιούχους των καθεστώτων και των ενεργειών που χρηµατοδοτούνται
από το Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου.

•

Του τελικού δικαιούχου του αντίστοιχου ΠΕΠ για τα καθεστώτα και
ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από το οικείο ΠΕΠ.

2. Η ενίσχυση δύναται να χορηγηθεί από µια έως τρεις δόσεις ανάλογα µε το είδος

της επένδυσης. Ο αριθµός και το ύψος ως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του
Άρθρου 22.
3. Σε κάθε περίπτωση η δόση θα αφορά µια διακριτή και αυτοτελή φάση της

Επένδυσης ενώ η τελευταία δόση, σε καµιά περίπτωση δεν θα είναι µικρότερη
του 20% της συνολικής δικαιούµενης ενίσχυσης και θα χορηγείται µόνο µετά την
ολοκλήρωση του σχεδίου και την πιστοποίηση της λειτουργίας του.
4. Με βάση τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται στα χρηµατοοικονοµικά ∆ελτία

της παραγράφου 6 του Άρθρου 29 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του
ίδιου άρθρου και µέριµνα των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας κατά περίπτωση καθεστώτος και δράσης, για την χορήγηση των
Οικονοµικών Ενισχύσεων στους δικαιούχους.
5. Η ενίσχυση όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου

χωρίς καµία µείωση ή παρακράτηση καταβάλλεται στους δικαιούχους µε απ΄
ευθείας κατάθεση σε προσωπικό λογαριασµό τράπεζας της επιλογής τους.
6. Η απόφαση της παρ. 4 κοινοποιείται:

•

Στην τράπεζα την οποία έχει επιλεγεί για την πληρωµή των δικαιούχων .

•

Στις υπηρεσίες ενταλµατοποίησης των ενισχύσεων.

•

Στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.

•

Στην Περιφέρεια ή το Υπουργείο Γεωργίας αντίστοιχα.

•

Στον δικαιούχο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Καθεστώς ενισχύσεων σε µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

Άρθρο 31
Περιοχές εφαρµογής
Το καθεστώς δύναται να εφαρµοσθεί σε µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις των
οποίων ο κάτοχός τους είναι µόνιµος κάτοικος ορεινών και µειονεκτικών
περιοχών:
(α) Για επενδύσεις κυρίως στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του µέτρου 1.1 του
Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006»
(β) Για επενδύσεις κυρίως στην φυτική παραγωγή, στα πλαίσια του αντίστοιχου
µέτρου των Π.Ε.Π.
(γ) Για επενδύσεις σε όλους τους τοµείς, στις περιοχές εφαρµογής των
ολοκληρωµένων προγραµµάτων, στα πλαίσια εφαρµογής του άξονα 7 του
Ε.Π. και των αντίστοιχων ολοκληρωµένων των Π.Ε.Π.

Άρθρο 32
Στόχος
1. Το καθεστώς αποσκοπεί στην δηµιουργία των προϋποθέσεων, στα πλαίσια των

οποίων οι µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις θα αποκτήσουν:
(α) Ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας, δηλαδή η γεωργική εκµετάλλευση θα
αποκτήσει τουλάχιστο τα κριτήρια της φθίνουσας γεωργικής εκµετάλλευσης
µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης.
(β) Τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον την υγιεινή και καλή
διαβίωση των ζώων.
(γ) Ο κάτοχος της να αποκτήσει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα.
2. Οι ανωτέρω στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν το αργότερο σε τρία έτη από την

ηµεροµηνία έγκρισης του Σχεδίου Βελτίωσης.
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Άρθρο 33
∆ικαιούχοι
1. ∆ικαιούχοι του καθεστώτος µπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα που πληρούν

τις προϋποθέσεις του Άρθρο 5/ παρ. 1 του Κεφ. Β, εφόσον παράλληλα στο
πρόσωπό τους συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) είναι µόνιµοι κάτοικοι ορεινού ή µειονεκτικού ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού
∆ιαµερίσµατος
(β) είναι ενήλικα άτοµα και δεν έχουν υπερβεί ο 52ο έτος της ηλικίας τους κατά
την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης
2. ∆εν δύναται να κριθούν δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος

(α) τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του Άρθρο 5 του Κεφαλαίου Β,
(β) οι νέοι γεωργοί που δεν έχουν συµπληρώσει τριετία από την ηµεροµηνία της
πρώτης τους εγκατάστασης.

Άρθρο 34
Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
1. Μια γεωργική εκµετάλλευση για να αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στα

πλαίσια του παρόντος καθεστώτος θα πρέπει την ηµεροµηνία εξέτασης του
φακέλου υποψηφιότητας να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Το σύνολο της βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του τόπου
της µόνιµης κατοικίας.
(β) Λειτουργεί τουλάχιστο ένα έτος µε οικονοµικά αποτελέσµατα.
(γ) Κατέχει µε βάση τα κριτήρια οικονοµικής βιωσιµότητας τη θέση της µικρής
γεωργικής εκµετάλλευσης.

Άρθρο 35
Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των επενδύσεων
1. Για να ενισχυθούν οι επενδύσεις στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος θα

πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Να επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς
στόχους:
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i.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

ii. Αύξηση ή αναδιάταξη της παραγωγής σε προϊόντα που δεν
αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης.
iii. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων.
iv. ∆ιαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών
υγιεινής και του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων.
v. Προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στην
εκµετάλλευση, µε δράσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή –
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.
(β) Να προβλέπονται σε Σχέδιο Βελτίωσης της γεωργικής εκµετάλλευσης και να
υλοποιηθούν µετά την έγκρισή του. ∆εν ενισχύονται δαπάνες οι οποίες θα
πραγµατοποιηθούν πριν από την έγκριση του Σχεδίου Βελτίωσης, µε
εξαίρεση τις δαπάνες σύνταξής του, δαπάνες προκαταρτικών ενεργειών,
όπως αυτές της έκδοσης οικοδοµικής άδειας κλπ., σύνταξης µελετών και υπό
τον όρο ότι αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί ένα έτος, πριν από την έγκριση του
Σ.Β.
(γ) Από την εκτέλεσή τους θα πρέπει να επέλθει βελτίωση των κριτηρίων
οικονοµικής βιωσιµότητας τουλάχιστο στο επίπεδο της φθίνουσας γεωργικής
εκµετάλλευσης µε προοπτικές ανάκαµψης ενώ παράλληλα θα
συµµορφωθούν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το περιβάλλον,
την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων.
(δ) Από την πραγµατοποίησή τους δεν θα προβλέπεται αύξηση της παραγωγής
προϊόντων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ενώ, σε
κάθε περίπτωση, θα λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν περιορισµοί της
παραγωγής ή τα όρια της κοινοτικής στήριξης, στο πλαίσια των Κοινών
Οργανώσεων Αγοράς. Εάν, στο πλαίσια µιας ΚΟΑ, υφίστανται περιορισµοί
της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο µεµονωµένων
γεωργών ή εκµεταλλεύσεων, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση για επενδύσεις
οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω
περιορισµών ή ορίων. Οι ειδικοί περιορισµοί της του Άρθρου 11 του Κεφ. Β
ισχύουν και στο παρόν καθεστώς.
(ε) Το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα ποσά του Άρθρου 36.
2. ∆εν ενισχύονται οι απλές επενδύσεις αντικατάστασης καθώς και οι επενδύσεις οι

οποίες:
(α) Έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους, στα πλαίσια της Κ.Ο.Α ή
άλλου προγράµµατος.
(β) Έχουν ενισχυθεί τη 2η προγραµµατική περίοδο και δεν έχει παρέλθει 3ετία
από την ηµεροµηνία έγκρισής τους και τουλάχιστον ένα έτος από την
ολοκλήρωσή τους.
(γ) ∆εν είναι σύννοµες µε το Εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
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(δ) ∆εν πληρούν, κατά περίπτωση, τις ειδικές προϋποθέσεις, που ορίζονται µε
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρο 36
Ποσά και Ποσοστά Ενίσχυσης
1. Το µέγιστο ύψος των δαπανών που µπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς

για τη χορήγηση της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβεί:
α) κατά περίπτωση επένδυσης τα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας
β) κατά περίπτωση δικαιούχου και εκµετάλλευσης τα 25.000 ΕΥΡΩ.
2. Το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων δαπανών, ενώ

λεπτοµέρειες ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρο 37
∆ιαδικασία Ένταξης ∆ικαιούχων και λοιπές διατάξεις
Για την ένταξη δικαιούχων στο καθεστώς, τις υποχρεώσεις τους, την παραλαβή των
επενδύσεων και την πληρωµή των δικαιούχων, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του
Κεφαλαίου Β.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆

Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση δηµιουργίας πρότυπων
αγροκτηµάτων
Άρθρο 38
Περιοχές εφαρµογής
Το καθεστώς δύναται να εφαρµοσθεί στο σύνολο της χώρας, στα πλαίσια του
µέτρου 1.1 του Ε.Π “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 20002006”.
Άρθρο 39
Στόχος
Με το καθεστώς αυτό ενθαρρύνονται ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και
καινοτόµες ενέργειες, που θ’ αποσκοπούν στη δηµιουργία πρότυπων
αγροκτηµάτων, µε στόχο κυρίως τη διάδοση των ορθών γεωργικών πρακτικών
και τη γνωριµία, του αστικού πληθυσµού και ιδίως των νέων, µε τη γεωργία.

Άρθρο 40
∆ικαιούχοι
1. ∆ικαιούχοι του καθεστώτος µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα,

εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις των εποµένων εδαφίων.
2. Είναι νόµιµοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης ή γεωργικής

έκτασης, η οποία πληροί τ’ ακόλουθα κριτήρια:
(α) Έχει ενιαία ελάχιστη έκταση 50 στρεµµάτων.
(β) ∆ιαθέτει βασική υποδοµή και κυρίως ευχερή οδική πρόσβαση.
(γ) Εφόσον πρόκειται για ήδη λειτουργούσα γεωργική εκµετάλλευση πληροί τα
ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τις συνθήκες καλής
διαβίωσης των ζώων.
3. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο στη συστατική του πράξη αναφέρεται ότι

µια από τις δραστηριότητες του είναι και η άσκηση γεωργικής εκµετάλλευσης.
4. Οι επενδύσεις, που προγραµµατίζουν για την ανάπτυξη της γεωργικής

εκµετάλλευσης ή της γεωργικής έκτασης, θα πρέπει:
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(α) Να είναι καινοτόµες, να προβλέπονται σε σχέδιο ολοκληρωµένης ανάπτυξης
και να πραγµατοποιηθούν µετά την έγκρισή του.
(β) Εφόσον πρόκειται για επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που ήδη λειτουργούν, θα πρέπει από την εκτέλεσή τους να
επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
i. Βιώσιµη εκµετάλλευση ελάχιστων απαιτήσεων σε µόνιµες θέσεις
εργασίας, όσες προκύπτουν από την αναγωγή 1 θέσης ανά ύψος
επένδυσης 75.000 ΕΥΡΩ.
ii. Μείωση του κόστους παραγωγής µε παράλληλη αναδιάταξη της
παραγωγής σε προϊόντα που έχουν ζήτηση για την προώθηση της
πολυαπασχόλησης.
iii. Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών
υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
iv. Από την πραγµατοποίησή τους δεν θα προκαλείται αύξηση της
παραγωγής προϊόντων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης.
(γ) Εφόσον πρόκειται για γεωργικές εκτάσεις που προβλέπεται να αναπτυχθούν,
θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:
i. ∆ηµιουργία βιώσιµης εκµετάλλευσης ελάχιστων απαιτήσεων, σε θέσεις
εργασίας, όσες προκύπτουν από την αναγωγή 1 θέσης ανά ύψος
επένδυσης 75.000 ΕΥΡΩ.
ii. ∆ηµιουργία πολυαπασχόλησης µε την προώθηση προϊόντων και
δραστηριοτήτων που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης.
iii. Ανάδειξη του φυσικού χώρου και τήρηση των κριτηρίων που
προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την
προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες καλής διαβίωση των
ζώων.
(δ) Το ύψος τους δεν υπερβαίνει
i. Τα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κατά
περίπτωση επένδυσης.
ii. Τα 75.000 ΕΥΡΩ ανά ΜΑΕ.
iii. Τα 600.000 ΕΥΡΩ ανά Σ.Ο.Α
ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα οριζόµενα στο Άρθρο 13.
(ε) ∆εν ενισχύονται επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί από άλλα προγράµµατα ή
προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το καθεστώς του ΚΕΦ Β του παρόντος
µέτρου ή από την Κ.Ο.Α.
5. ∆ιαθέτουν οι ίδιοι ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους επαγγελµατική ικανότητα, κατά

προτίµηση επιπέδου τουλάχιστον Τ.Ε.Σ.
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Άρθρο 41
∆ιαδικασία ένταξης των ενδιαφερόµενων στο καθεστώς.
1. Για την ένταξη των ενδιαφερόµενων στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει

να τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
2. Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η προκήρυξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και στην οποία
προσδιορίζονται:
(α) Ο συνολικός αριθµός των µονάδων που προβλέπεται να ενισχυθεί και η
συνολική πίστωση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό.
(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις ενίσχυσης και το χρονοδιάγραµµα υποβολής
των φακέλων υποψηφιότητας.
Η προκήρυξη κοινοποιείται στις Περιφέρειες για δηµοσιοποίηση.
3. Προετοιµασία φακέλου υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι, µε βάση τα δικαιολογητικά που θ’ αναφέρονται στην
προκήρυξη, θα ετοιµάσουν φάκελο υποψηφιότητας, τον οποίο θα πρέπει να
καταθέσουν, εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχει ορισθεί, στη ∆/νση
Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία προγραµµατίζουν τις
επενδύσεις.
4. Γνωµοδότηση της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Η ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, αφού ελέγξει τον ή τους φακέλους (πληρότητα,
ακρίβεια στοιχείων, κλπ.) γνωµοδοτεί για το σύνολο των προτάσεων που της
υποβλήθηκαν και τις διαβιβάζει στο Υπουργείο Γεωργίας (∆/νση Προγρ/σµού &
Γ.∆ ).
5. Αξιολόγηση των φακέλων.

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Γεωργίας συγκροτείται
οµάδα από εµπειρογνώµονες, οι οποίοι αξιολογούν τις προτάσεις.
6. Έγκριση των δικαιούχων.

Η έγκριση των δικαιούχων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας µε βάση
την αξιολόγηση και σχετική πρόταση της ∆/νσης Προγρ/σµού και Γ.∆.
7. Υπογραφή σύµβασης.

Για την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του εγκεκριµένου πλάνου θα πρέπει
να υπογραφεί σύµβαση µεταξύ του Προϊσταµένου της ∆/νσης Προγρ/σµού και
Γ.∆, του Προϊσταµένου της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης και του δικαιούχου.
8. Η παραλαβή των επενδύσεων και η πληρωµή των ενισχύσεων γίνεται µε τη

διαδικασία που έχει ορισθεί στα Άρθρα 29 και 30 του Κεφ. Β της παρούσης.
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Άρθρο 42
Φάκελος υποψηφιότητας
9. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιέχει:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) Μελέτη ανάπτυξης ή Σχέδιο Βελτίωσης της εκµετάλλευσης, οι προδιαγραφές
και το περιεχόµενο των οποίων ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας, υπογεγραµµένη από Γεωπόνο, µέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
διαπιστευµένο σε αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφ. Θ.
γ) ∆ικαιολογητικά, όπως ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
Άρθρο 43
∆εσµεύσεις των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι, πέραν των δεσµεύσεων του Άρθρου 9 του Κεφ. Β, αναλαµβάνουν
να δέχονται, να ξεναγούν και να ενηµερώνουν οµάδες ατόµων, π.χ. σχολεία,
εκδροµείς ή ακόµα και µεµονωµένα άτοµα, κλπ.
Άρθρο 44
Επιπτώσεις από την αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων.
Οι δικαιούχοι που αθετούν τους όρους και προϋποθέσεις που ανέλαβαν
υπόκεινται, κατά περίπτωση παράβασης, στις επιπτώσεις του Κεφ. Η.

Άρθρο 45
Πρότυπα αγροκτήµατα στα Π.Ε.Π.
Στην περίπτωση που το παρόν καθεστώς προβλέπεται στα ΠΕΠ εφαρµόζεται
όπως αυτό έχει εγκριθεί στα πλαίσια του οικείου συµπληρώµατος
προγραµµατισµού. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων εφαρµόζεται αναλογικά
η διαδικασία του Άρθρου 41 µε ευθύνη του Τελικού ∆ικαιούχου και της ειδικής
υπηρεσίας διαχείρισης της οικείας Περιφέρειας αντί των αντιστοίχων υπηρεσιών
του Υπουργείου Γεωργίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση καινοτόµων δράσεων
Άρθρο 46
Περιοχές και τρόπος εφαρµογής
Το καθεστώς δύναται να εφαρµοστεί πιλοτικά στα πλαίσια του µέτρου 1.1 του
Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».

Άρθρο 47
Στόχος
Η ενθάρρυνση της εισαγωγής στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις καινοτόµων
δράσεων που αποσκοπούν κυρίως στη µείωση του κόστους παραγωγής, στη
βελτίωση της ποιότητας και τη βελτίωση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, µε
στόχο τη διάδοση της εφαρµογής τους στον ευρύτερο αγροτικό χώρο.

Άρθρο 48
∆ικαιούχοι.
∆ικαιούχοι του καθεστώτος µπορούν να κριθούν φυσικά, νοµικά πρόσωπα που
πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 40 του κεφ. ∆΄ της παρούσης.

Άρθρο 49
Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης.
Ισχύουν αυτά που έχουν ορισθεί για την εφαρµογή του κεφ. Β΄ της παρούσης.

Άρθρο 50
∆ιαδικασία ένταξης των δικαιούχων.
Για την ένταξη των δικαιούχων τηρείται η διαδικασία του κεφ. ∆΄ της παρούσης.
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Άρθρο 51
Φάκελος υποψηφιότητας
1. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιέχει:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) Μελέτη ανάπτυξης ή Σχέδιο Βελτίωσης της εκµετάλλευσης, οι προδιαγραφές
και το περιεχόµενο των οποίων ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας, υπογεγραµµένη από Γεωπόνο, µέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
διαπιστευµένο σε αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφ. Θ.
γ) ∆ικαιολογητικά, όπως ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας

Άρθρο 52
∆εσµεύσεις δικαιούχων
Οι δικαιούχοι πέραν των δεσµεύσεων του Άρθρου 9 του Κεφ. Β αναλαµβάνουν
την υποχρέωση να συνεργάζονται µε Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και
µε Νοµικά πρόσωπα, την εποπτεία των οποίων έχει το Υπουργείο Γεωργίας και
να δέχονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς οµάδες παραγωγών, µαθητών, κ.λ.π.

Άρθρο 53
Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων
∆ικαιούχοι, που αθετούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, υπόκεινται, κατά
περίπτωση, στις επιπτώσεις του Κεφ. Η.

- 46 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση της πολυαπασχόλησης στη
γεωργική εκµετάλλευση µε την ανάπτυξη αγροτουριστικών,
χειροτεχνικών, κλπ. δραστηριοτήτων

Άρθρο 54
Περιοχές εφαρµογής
1. Το καθεστώς δύναται να εφαρµοσθεί, στα πλαίσια των Π.Ε.Π., σε αγροτικές

περιοχές των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, οι οποίες βρίσκονται εκτός των
ορίων εφαρµογής των επιχειρησιακών σχεδίων
(α) των ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου του άξονα
7 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006
(β) των ολοκληρωµένων προγραµµάτων των Π.Ε.Π.
2. Κατ’ εξαίρεση και µέχρι την έναρξη εφαρµογής των ολοκληρωµένων

προγραµµάτων το καθεστώς εφαρµόζεται και στις εν λόγω περιοχές.

Άρθρο 55
Στόχος
Το καθεστώς αποσκοπεί στην προώθηση της διαφοροποίησης των
δραστηριοτήτων στην εκµετάλλευση µε στόχο τη δηµιουργία πολυαπασχόλησης
και εναλλακτικών εισοδηµάτων στην εκµετάλλευση.

Άρθρο 56
∆ικαιούχοι
1. ∆ικαιούχοι του καθεστώτος δύναται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, νοµικά

πρόσωπα και συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις, εφόσον για κάθε περίπτωση
προσώπου πληρούνται οι προϋποθέσεις των αντιστοίχων παραγράφων που
ακολουθούν.
2.

Φυσικό πρόσωπο.
Εφόσον :
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(α) Είναι κάτοικος ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ∆ιαµερίσµατος των περιοχών του
Άρθρου 54 ανωτέρω.
(β) Είναι ενήλικο άτοµο µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα.
(γ) ∆ιαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα στον τοµέα που θα επενδύσει.
(δ) Αντλεί τουλάχιστον το 25% του ατοµικού του εισοδήµατος από γεωργικέςκτηνοτροφικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής
εκµετάλλευσης και δεν αφιερώνει για τις εκτός της εκµετάλλευσης
δραστηριότητες περισσότερα από 115 ηµεροµίσθια.

∆εν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι, έστω και εάν πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις, τα φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στις κατωτέρω κατηγορίες:
(α) ∆εν είναι υπήκοοι της Ελλάδας ή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) ∆εν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (άρρεν–θήλυ) ή τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές (άρρενες).
(γ) Είναι συνταξιούχοι άµεσα ασφαλισµένοι από οποιοδήποτε ταµείο του
εσωτερικού ή του εξωτερικού
(δ) Το µέσο οικογενειακό εισόδηµα ανά ενεργό µέλος της οικογένειας
υπερβαίνει το 100% του εισοδήµατος αναφοράς.
(ε) ∆ιώκονται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών,
ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του
∆ηµοσίου.

3. Νοµικό πρόσωπο.

Εφόσον:
(α) Έχει νοµική προσωπικότητα.
(β) Από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητα είναι η
άσκηση της γεωργίας.
(γ) Είναι κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης από την αξιοποίηση της οποίας
αντλεί τουλάχιστο το 25% των συνολικών του εισοδηµάτων.
(δ) Η πλειοψηφία του µετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά
πρόσωπα γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.
4. Συνεργαζόµενη εκµετάλλευση.

Εφόσον:
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(α) Τουλάχιστο τα 2/3 των µελών που την απαρτίζουν πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρ. 2 και 3 αντιστοίχως.
(β) Έχει στόχο την πραγµατοποίηση συλλογικών επενδύσεων.
(γ) Εµφανίζεται µε την µορφή οµάδας παραγωγών ή και νοµικού προσώπου.

Άρθρο 57
Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των επενδύσεων
1. Επιλέξιµες δράσεις.

Στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος δύναται να ενισχυθούν επενδύσεις που
αποσκοπούν
στην
ανάπτυξη
αγροτουριστικών
και
χειροτεχνικών
δραστηριοτήτων και γενικά δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται µε την
πρωτογενή παραγωγή, την πρώτη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων του
παραρτήµατος Ι της συνθήκης όπως:
(α) ∆ηµιουργία ή και βελτίωση διανυκτέρευσης και εστίασης για τη
συµπλήρωση της δυναµικότητας της περιοχής.
(β) ∆ηµιουργία ή και βελτίωση των υποδοµών διηµέρευσης, µε στόχο την
αύξηση του τουριστικού προϊόντος και την επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου στην περιοχή.
(γ) ∆ηµιουργία ή και βελτίωση µονάδων Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών
παραδοσιακής τέχνης, για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την
αξιοποίηση τοπικών δεξιοτήτων.
(δ) ∆ηµιουργία κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης τοπικών
προιόντων, π.χ. Αγροτουρισµού, παραδοσιακής τέχνης, κλπ.
2. Κριτήρια επιλεξιµότητας δαπανών.

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη των δράσεων της προηγούµενης παραγράφου
δύνανται να κριθούν επιλέξιµες για ενίσχυση εφόσον :
(α) Προβλέπονται σε Σχέδιο Βελτίωσης της εκµετάλλευσης και θα υλοποιηθούν
µετά την έγκρισή του. ∆εν ενισχύονται δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν
πριν από την έγκριση του Σχεδίου Βελτίωσης, µε εξαίρεση αυτές που
αφορούν τη σύνταξή του καθώς και δαπάνες προκαταρτικών ενεργειών,
όπως της έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, της έγκρισης καταλληλότητας
από ΕΟΤ, υπό τον όρο ότι αυτές δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι ένα έτος
πριν από την πρώτη υποβολή του Σχεδίου Βελτίωσης και ειδικά για την
πρώτη εφαρµογή δύο έτη
(β) Από την πραγµατοποίησή τους θα επέλθει αύξηση του αγροτικού
οικογενειακού εισοδήµατος τουλάχιστον κατά 10%
(γ) Το ύψος τους δεν υπερβαίνει:
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i.

ανά εκµετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ.

ii. ανά εκµετάλλευση νοµικού προσώπου
εκµετάλλευσης τα 600.000 ΕΥΡΩ.

και

Συνεργαζόµενης

iii. Τα ποσά που ορίζονται κατά περίπτωση επένδυσης µε απόφαση του
Υπουργείου Γεωργίας.
3. ∆εν ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες:

(α) Έχουν ενισχυθεί τη 2η προγραµµατική περίοδο και δεν έχει παρέλθει 3ετία
από την ηµεροµηνία έγκρισής τους και τουλάχιστον ένα έτος από την
ολοκλήρωσή τους, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του επόµενου
Άρθρου
(β) Έχουν εγκριθεί τη 2η προγραµµατική περίοδο και δεν ολοκληρώθηκαν
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή ολοκληρώθηκαν και η µονάδα δεν
λειτούργησε.
(γ) ∆εν είναι σύννοµες µε την Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία.
(δ) ∆εν πληρούν, κατά περίπτωση επένδυσης, τις ειδικές προϋποθέσεις που
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 58
Ποσοστά και ποσά ενίσχυσης
1. Η µέγιστη ένταση της χορηγούµενης ενίσχυσης ως ποσοστό του συνολικού

επιλέξιµου κόστους των επενδύσεων έχει κατά κατηγορία δικαιούχων ως
ακολούθως:

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Μέγιστο Ποσοστό Ενίσχυσης

Νέοι γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 40ο
έτος της ηλικίας του και 5ετία στην άσκηση της
γεωργικής δραστηριότητας

55 %

Λοιποί δικαιούχοι

50%

2. Οι ενισχύσεις του παρόντος καθεστώτος χορηγούνται σύµφωνα µε τον γενικό

κανόνα των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (κανόνας de minimis). Στις
περιπτώσεις που οι χορηγούµενες ενισχύσεις υπερβαίνουν τα ποσά που
καθορίζονται από τον Καν. (ΕΚ) 69/2001, οι χορηγούµενες ενισχύσεις
ακολουθούν τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων προς τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις του Καν. (ΕΚ) 70/2001, όπως αυτοί ισχύουν και εφαρµόζονται σε
κοινοτικό και εθνικό επίπεδο κάθε φορά.
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Άρθρο 59
∆ιαδικασία ένταξης των δικαιούχων.
Για την ένταξη των δικαιούχων τηρείται η ανάλογη διαδικασία του κεφ. Β της
παρούσης.

Άρθρο 60
Φάκελος υποψηφιότητας
(α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(β) Οικονοµοτεχνική µελέτη, οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της οποίας
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, υπογεγραµµένη από
Γεωτεχνικό Μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διαπιστευµένου σ’ αυτό, σύµφωνα µε το
Κεφ. Θ.
(γ) Τίτλους ιδιοκτησίας του οικοπέδου και πιστοποιητικό µεταγραφής και
βαρών αυτού στο οποίο προγραµµατίζεται η Επένδυση. ∆ύνανται να γίνουν
αποδεκτές και οι περιπτώσεις µίσθωσης οικοπέδων µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο και πιστοποιητικό µεταγραφής από το οποίο να προκύπτει η
µίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 20 ετών από την
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(δ) Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να καλύπτει
τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(ε) Έγγραφο πρόθεσης χρηµατοδότησης χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος στην
περίπτωση που προβλέπεται χρήση δανείου στο οποίο να περιλαµβάνονται
και οι όροι χορήγησης (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – εξασφαλίσεις) καθώς
και αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας του φορέα να καταβάλει την
υποχρεωτική συµµετοχή.
(στ) Χάρτης περιοχής πραγµατοποίησης της επένδυσης (κλίµακα 1:200.000)
όπου θα σηµειώνεται η θέση της µονάδας.
(ζ) Αποδεικτικό επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας.
(η) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο το αντικείµενο επένδυσης δεν έχει προταθεί ή
οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο αναπτυξιακό νόµο. Σε
περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες ότι τα ίδια επενδυτικά
αντικείµενα έχουν υποβληθεί για ενίσχυση και σε άλλο φορέα υπαγωγής, ή
ότι στον ίδιο χώρο υλοποιούνται επενδύσεις συγχρηµατοδοτούµενες από
διαφορετικά προγράµµατα ενισχύσεων, τότε αναιρείται η έγκριση του
επενδυτικού σχεδίου, η εγγυητική επιστολή του άρθρου καταπίπτει και εάν
έχουν καταβληθεί ενισχύσεις αυτές αναζητούνται εντόκως και ο φορέας της
επένδυσης δεν δύναται να υποβάλλει άλλη αίτηση πριν την παρέλευση
πενταετίας από την ηµεροµηνία αναίρεσης.
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Σε περίπτωση που το παραπάνω διαπιστωθεί προ της εισαγωγής στη
Γνωµοδοτική Επιτροπή, η αίτηση δεν εξετάζεται και τίθεται στο αρχείο
χωρίς να επιστραφεί το χρηµατικό ποσό που αναφέρεται στο επόµενο
εδάφιο.
(θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι:
• είναι υπήκοος της Ελλάδας ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•

δεν είναι συνταξιούχος άµεσα ασφαλισµένος σε οποιοδήποτε ταµείου
εσωτερικού ή εξωτερικού

•

έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του (έχει λάβει τίτλο σπουδών) και έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόµιµα απαλλαγεί
από αυτές

•

δεν διώκεται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών
ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος
δηµοσίου.

(ι) Αντίγραφα των εντύπων Ε1, Ε3 και Ε9 της τελευταίας 3ετίας και των δύο
συζύγων εφόσον υποβάλλόνται χωριστές δηλώσεις.
(ια) Πλέον για τα νοµικά πρόσωπα και τις συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις τα
δικαιολογητικά που ορίζονται για τα πρόσωπα αυτά στο Άρθρο 18
(παράγραφοι 2 και 3 αντίστοιχα)
(ιβ)Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου µε την αναλυτική κατάσταση όλων των
επιχορηγήσεων που έχει λάβει από οποιοδήποτε πρόγραµµα κατά την
τελευταία τριετία.
Άρθρο 61
Παραλαβή των επενδύσεων – Πληρωµές οικονοµικών ενισχύσεων – Έλεγχοι.
Για παραλαβή των επενδύσεων των πληρωµών των οικονοµικών ενισχύσεων και
του ελέγχου ισχύουν κατ’ αναλογία τα διαλαµβανόµενα στο κεφ. Β της
παρούσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Καθεστώς ενισχύσεων για την πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων
της 2ης Προγραµµατικής Περιόδου.

Άρθρο 62
Με το καθεστώς προβλέπεται να πληρωθούν οι υποχρεώσεις που
δηµιουργήθηκαν από νοµικές δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν µέχρι την
31.12.1999 στα πλαίσια εφαρµογής του µέτρου 1.1 του «Ε.Π Ανάπτυξη του
Τοµέα Γεωργίας 1994-1999»
και ειδικότερα των ενεργειών :
• Καθεστώς ενισχύσεων για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε
ένα Σ.Β.
•

Άλλα µέτρα υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (τήρηση λογιστικής,
ενίσχυσης εκκίνησης).

•

Ενισχύσεις για συλλογικές και ατοµικές επενδύσεις για την παραγωγή
ζωοτροφών και τη βελτίωση βοσκοτόπων.

•

∆ράσεις για την υποστήριξη των ανωτέρω ενεργειών.

Άρθρο 63
Οι όροι και προϋποθέσεις ενίσχυσης τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης για την
εφαρµογή του παρόντος καθεστώτος ισχύουν όπως αυτά αναφέρονται στις
ακόλουθες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
• ΚΥΑ µε αριθµ.277/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Κίνητρα και
οικονοµικές ενισχύσεις για την επιτάχυνση της προσαρµογής των
Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων» στα πλαίσια του Καν 2328/91, όπως αυτός
αντικαταστάθηκε από τον Καν (Ε.Ε) 950/97.
•

ΚΥΑ µε αριθ. 309/98 και 357/99, «Οικονοµικές ενισχύσεις για Ατοµικές
και Συλλογικές επενδύσεις στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές».

Άρθρο 64
Πέραν των ελέγχων για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων που έχουν
θεσµοθετηθεί µε τις ανωτέρω αποφάσεις, διενεργούνται συµπληρωµατικοί
έλεγχοι και από τα όργανα του Κεφ. Η, τα πορίσµατα των οποίων, σε περίπτωση
διαπίστωσης παρατυπιών, είναι υποχρεωτικά για εκτέλεση από τον Προϊστάµενο
της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Κυρώσεις-Έλεγχοι
Άρθρο 65
Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων
1. Γεωργοί που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για να τύχουν των

ενισχύσεων των
προβλεποµένων:

καθεστώτων

της

παρούσας,

πέραν

των

κατά

νόµο

α) Απεντάσσονται από τα καθεστώτα
β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους
εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες
γ) Αποκλείονται για διάστηµα έως 10 ετών, από κάθε µορφής ενισχύσεις
προσανατολισµού.
2. Γεωργοί που αθετούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, την περίοδο υλοποίησης

του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας
α) Απεντάσσονται από το πρόγραµµα
β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους
εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες
3. Γεωργοί που αθετούν τις µακροχρόνιες συµβατικές τους υποχρεώσεις, µετά την

περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και µέχρι τη συµπλήρωση της
10ετίας, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας
α) Απεντάσσονται από το πρόγραµµα
β) Από το σύνολο των ενισχύσεων που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται
εντόκως τόσα δέκατα, όσα απαιτούνται για τη συµπλήρωση της 10ετίας.
4. Οι επιπτώσεις επιβάλλονται άµεσα µε απόφαση των Οργάνων του Άρθρου 22,

µετά από πρόταση των υπηρεσιών που έχουν ορισθεί ως τελικοί δικαιούχοι των
καθεστώτων ενισχύσεων στα οικεία συµπληρώµατα προγραµµατισµού ή των
εξουσιοδοτηµένων υπηρεσιών.

Άρθρο 66
Έλεγχος τήρησης των συµβατικών µακροχρονίων υποχρεώσεων
1. Ο έλεγχος της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων γίνεται, στα πλαίσια

τακτικών ελέγχων (ετησίως, σε τυχαίο δείγµα τουλάχιστον 5 % του συνόλου των
δικαιούχων), σε περιπτώσεις καταγγελιών, αµφιβολιών και σε κάθε άλλη
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περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσµατική εφαρµογή του
µέτρου.
2. Ο έλεγχος γίνεται υποχρεωτικά από την επιτροπή παρακολούθησης και µε την

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 της παρούσας , από το Υπουργείο
Γεωργίας, την υπηρεσία που έχει εξουσιοδοτηθεί για την εφαρµογή του
αντίστοιχου καθεστώτος, καθώς και από τα όργανα του ν. 2860/2000.
3. Οι δικαιούχοι, εφόσον επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε

παραστατικό στοιχείο που, κατά την κρίση του οργάνου ελέγχου, συµβάλλει στην
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, για την τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεών τους.
4. Η παράλειψη υποβολής των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση

στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται
οι ανάλογες κυρώσεις.
5. Σε κάθε περίπτωση τα πορίσµατα των ελέγχων υποβάλλονται άµεσα στο

Υπουργείο Γεωργίας (∆/νση Προγραµµατισµού και Γ.∆.)
εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία και στην Περιφέρεια για τα περαιτέρω.
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ή

στην

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
∆ιαπίστευση και Αρµοδιότητες Συντακτών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Άρθρο 67
∆ιαπίστευση Συντακτών.
1. Τα σχέδια βελτίωσης και οι οικονοµοτεχνικές µελέτες που προβλέπονται στην

παρούσα συντάσσονται αποκλειστικά από Γεωπόνους Τακτικά Μέλη του
ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. διαπιστευµένα σε αυτό:
(α) ελεύθερους επαγγελµατίες
(β) απασχολούµενους από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν
υπόκεινται στο σύστηµα πρόσληψης του ΑΣΕΠ, του άρθρου 14 του Ν.
2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2527/97
2. Σε ειδικές προπτώσεις επενδύσεων το σχέδιο δύναται να υπογράφεται ή να

συνυπογράφεται, κατά περίπτωση, από τακτικά µέλη των κλάδων του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., διαπιστευµένα σ’ αυτό.
3. Σε κάθε περίπτωση, η διαπίστευση και η εγγραφή των συντακτών σε Ειδικό

Μητρώο πραγµατοποιείται από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και µε κριτήρια που καθορίζει το
ίδιο.

Άρθρο 68
Αρµοδιότητες Συντακτών.
1. Ο συντάκτης του Σχεδίου Βελτίωσης ή της Οικονοµοτεχνικής Μελέτης

υπογράφει και φέρει την ευθύνη:
(α) Για την ακρίβεια των στοιχείων που θα εµφανίζονται στο Σχέδιο Βελτίωσης
και την Οικονοµοτεχνική Μελέτη και την ορθότητα των σχετικών
υπολογισµών.
(β) Των προτεινόµενων επενδύσεων, βασιζόµενος στους κανόνες της
Γεωπονικής Επιστήµης και τα κριτήρια επιλεξιµότητας, που ορίζονται στην
παρούσα.
(γ) Της ορθής υλοποίησης των επενδύσεων, όταν και εφόσον το Σ.Β. ή η
Οικονοµοτεχνική Μελέτη εγκριθεί.
2. Ανακριβής χρήση στοιχείων από τους συντάκτες ή η υποβολή προτάσεων που

είναι αντίθετες µε την Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία και τα κριτήρια
επιλεξιµότητας της παρούσας ή απαίτηση των υποχρεώσεων, συνεπάγονται
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πέραν των άλλων και αναστολή της διαπίστευσης για διάστηµα που ορίζεται µε
απόφαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το διάστηµα αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 6
µηνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
∆ηµοσιονοµικές, Μεταβατικές και Τελικές ∆ιατάξεις

Άρθρο 69
Χρηµατοδότηση των Καθεστώτων Ενίσχυσης
1. Οι χορηγούµενες ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων ενισχύσεων της

παρούσας απόφασης αποτελούν δηµόσια δαπάνη που συγχρηµατοδοτείται από το
ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Προσανατολισµού και εθνικούς πόρους, ενώ προβλέπεται και
ιδιωτική συµµετοχή των δικαιούχων των ενισχύσεων.
2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Προσανατολισµού, χορηγείται

σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχέδιο του Μέτρου 1.1 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 20002006 και των ΠΕΠ. Σε κάθε περίπτωση για το ανώτατο ύψος της κοινοτικής
συµµετοχής στη δηµόσια δαπάνη ισχύει το άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1257/1999,
και τα άρθρα 29 και 30 του Καν. (ΕΚ) 1260/1999.
3. Η συνολική δηµόσια δαπάνη, εθνική και κοινοτική, εγγράφεται στο Πρόγραµµα

∆ηµοσίων Επενδύσεων, σε ένα ή περισσότερα ενάριθµα έργα της ΣΑΕ 082 για
τα καθεστώτα Ενισχύσεων του ΕΠΑΑΑΥ και στις ΣΑΕΠ των περιφερειών για τα
καθεστώτα ενισχύσεων των ΠΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες
εφαρµογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά.
Άρθρο 70
Εγγραφή Πιστώσεων στο Π.∆.Ε.
1. Για την εφαρµογή των µέτρων της παρούσης εγκρίνεται δαπάνη, ύψους

543.617,99 χιλιάδες ΕΥΡΩ (185.237,82 εκ. δρχ., µε ισοτιµία 1 ΕΥΡΩ=340,750
δρχ.), η οποία θα βαρύνει το Π.∆.Ε. των αντίστοιχων φορέων (Υπ. Γεωργίας,
Γενικές Γραµµατείες Περιφέρειας).
2. Η τροποποίηση των ποσών που αναγράφονται στο παρόν άρθρο θα γίνεται

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 και του Π.∆.Ε., όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά.
3. Η επιλεξιµότητα των δαπανών της παρούσης άρχεται από 01-01-2000.
4. Η δυνατότητα ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων έναντι των τελικών αποδεκτών

των ενισχύσεων ολοκληρώνεται την 31-12-2006, ενώ η προθεσµία ολοκλήρωσης
της καταβολής των ενισχύσεων στους τελικούς αποδέκτες µέσω του Π.∆.Ε.
ολοκληρώνεται την 31-12-2008.
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Άρθρο 71
Εφαρµογή, ∆ιαχείριση, Ένταξη Πράξεων και ∆ηµοσιότητα
1. Η διαδικασία εφαρµογής των καθεστώτων ενισχύσεων της παρούσας ακολουθεί

τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 και του Καν. (ΕΚ) 438/2001, άρθρα 2 & 3,
συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων όλων των ενδιαµέσων επιπέδων
µεταξύ ∆ιαχειριστικής Αρχής και Αρχής Πληρωµής, Τελικού ∆ικαιούχου και
τελικών αποδεκτών των ενισχύσεων.
2. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας, που

εκδίδεται κάθε Οκτώβριο, µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 15,
καθορίζει το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, µέχρι του
οποίου είναι δυνατόν να αναληφθούν νοµικές δεσµεύσεις έναντι των
µεµονωµένων αποδεκτών των ενισχύσεων κατά το επόµενο έτος και τις σχετικές
λεπτοµέρειες κατανοµής των πιστώσεων του Άρθρου 15.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, µετά από

πρόταση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, οι προθεσµίες των Άρθρων 19 έως 30
είναι δυνατόν να παρατείνονται µέχρι 15 ηµέρες.
4. Σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ, η ∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπουργείου Γεωργίας, αναλαµβάνει την
υποχρέωση δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τους όρους και προϋποθέσεις
ενίσχυσης των ενδιαφεροµένων υποψηφίων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τον Καν. (ΕΚ) 1159/2000 για τα καθεστώτα ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ.
2000-2006, ενώ
5. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή του Άρθρου 21 εξοµοιούται µε τις αντίστοιχες

Γνωµοδοτικές Επιτροπές του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει. Ειδικότερα στον
Πρόεδρο, στα µέλη, µετά ή άνευ δικαιώµατος ψήφου, τους Γραµµατείς και τους
Αναπληρωτές τους, καθώς και στους εισηγητές καταβάλλεται αµοιβή µε τη
διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 72. Οµοίως στα µέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Άρθρου 27 καταβάλλεται αµοιβή, το ύψος της οποίας
επίσης καθορίζεται µε τη διαδικασία του Άρθρου 72.
Άρθρο 72
Έγκριση ∆απάνης Εφαρµογής
1. Για την έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων της παρούσης

εγκρίνεται επιπλέον πίστωση 12 εκ. ΕΥΡΩ (4.089 εκ. δρχ.), για δαπάνες
οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζηµιώσεων των υπαλλήλων που θα
συµµετάσχουν στην υλοποίηση των µέτρων, αποζηµιώσεων των γνωµοδοτικών
επιτροπών και των επιτροπών παρακολούθησης-παραλαβής των έργων καθώς και
για τη χρησιµοποίηση εξωτερικών συνεργατών και εµπειρογνωµόνων.
2. Ο τρόπος πληρωµής και δικαιολόγησης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού

Γεωργίας.
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Άρθρο 73
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Λόγω παρέλευσης του χρόνου έκδοσης της Κοινής Απόφασης των Υπουργών

Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας του Άρθρου 71, εδάφιο 2 για την εφαρµογή
των καθεστώτων ενίσχυσης της παρούσας απόφασης κατά το 2001, η σχετική
απόφαση εκδίδεται εντός του 2001.
2. Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (∆/νσεις Γεωργίας) των Νοµαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων, στην αρµοδιότητα των οποίων υπαγόταν η εφαρµογή των
µέτρων τη 2η Προγραµµατική Περίοδο, θα πρέπει να διατηρήσουν τους
φακέλους των δικαιούχων που ενέταξαν κατά την περίοδο αυτή, τουλάχιστον
µέχρι τη λήξη των συµβατικών υποχρεώσεων, να παρακολουθούν και να
ελέγχουν την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών και να παρέχουν και στους
λοιπούς φορείς, που έχουν ορισθεί την τρέχουσα περίοδο για την εφαρµογή των
µέτρων και στον αγροτικό πληθυσµό της περιοχής ευθύνης τους κάθε βοήθεια
ιδίως σε ό,τι αφορά θέµατα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, ελέγχων και
γενικά σε οτιδήποτε θα συνέβαλε στην ορθολογική και αποτελεσµατική
εφαρµογή τους.
Άρθρο 74
Τελικές ∆ιατάξεις
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας δύνανται να τροποποιούνται και

συµπληρώνονται τα Παραρτήµατα Ι έως και ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, καθώς
επίσης και να ορίζονται όλες οι απαιτούµενες λεπτοµέρειες εφαρµογής.
2. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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