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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2496
9 Δεκεμβρίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17442/Αριθμ. Αποφ. 705
(1)
Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύ−
σεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλέσεις
με στόχο τη βελτίωση των συνολικών τους επιδόσε−
ων στα πλαίσια του Μέτρου 121 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22, παρ. 2 περίπτωση γ΄, και παρ. 3 του
ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/1979).
2. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/1992)
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα
το άρθρο 37 «Εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων του
ΠΑΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας».
4. Τα άρθρα 13−29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/1998)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).
6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/2007).
7. Το ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οι−
κονομικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 199), με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997
«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση

της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113)
και τις διατάξεις του ν. 2945 (ΦΕΚ 223/τ.Α/2001) «περί
εθνικού συστήματος προστασίας της αγροτικής δρα−
στηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότη−
τας του Υπουργού Γεωργίας».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της
σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/τ.Β΄/2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 42362/4252/28.9.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/
τ.Β΄/2007).
10. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕΚ 1886/τ.Β΄/
12.9.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων με θέμα «Αναδιάρθρωση, αρμοδιό−
τητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013.»
11. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/τ.Β΄/2007).
12. Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921/τ.Β΄/2004).
13. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την θέ−
σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήρι−
ξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/1993, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ.
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/1994, (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000,
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/1971 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.
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14. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της
πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου που
προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμε−
σης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος ισχύει.
15. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της
21.6.2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
16. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ.
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.
18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1320/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την στή−
ριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ)
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
19. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα
μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όπως τροποποιημένος ισχύει.
20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως
τροποποιημένος ισχύει.
21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και
την πολλαπλής συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στή−
ριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
22. Το άρθρο 26, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής σύμφω−
να με το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν
να μην πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις επαλή−
θευσης της υλοποίησης της επένδυσης για μικρότερες
επενδύσεις ή σε περιπτώσεις στις οποίες θεωρούν ότι
ο κίνδυνος να μην έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις
χορήγησης της ενίσχυσης ή να μην έχει όντως πραγ−
ματοποιηθεί η επένδυση, είναι μικρός.
23. Το γεγονός ότι το παρόν καθεστώς ενισχύσεων
εμπίπτει στη διάταξη του ανωτέρω εδαφίου του Καν (ΕΚ)
1975/2006 καθώς αφορά σε μικρότερες επενδύσεις σε
συνδυασμό με το ότι θα εκτελείται ελάχιστος αριθμός
επιτόπιων ελέγχων προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγη−
σης ή της μη πραγματοποίησης της επένδυσης.
24. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας και Δα−
σοκομίας (2006/C319/EK).

25. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013.
26. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007 – 2013, όπως τροποποιούμενο ισχύει κάθε φορά.
27. Ότι η Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Ανα−
πτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013 σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ)
1698/2005 ανατέθηκε αρμοδίως με το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
267/τ.Α΄/2007).
28. Ότι, μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές
περιβάλλον, υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των γε−
ωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας
μας ώστε να βελτιώσουν τις συνολικές τους επιδόσεις
μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παρα−
γωγής, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τε−
χνολογιών – καινοτομιών.
29. Ότι η ανωτέρω στήριξη προβλέπεται στο Μέτρο
με κωδικό 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(Π.Α.Α.) περιόδου 2007 – 2013.
30. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της παρούσας απόφασης, την περίοδο 2007−2013,
προκαλείται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων έναντι των
δικαιούχων για την καταβολή ενισχύσεων συνολική
δημόσιας δαπάνης ύψους 100.000.000 € που βαρύνει
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑ 082.
31. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
επιπλέον συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 1.500.000 €
περίπου, η οποία κατανέμεται σε 200.000€ για το έτος
2009 και σε 650.000€ για κάθε ένα από τα επόμενα δύο
οικονομικά έτη και η οποία βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ΣΑ 082, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Καθεστώς Ενισχύσεων για την Ενθάρρυνση των
Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις οι οποίες
Εμφανίζουν Ενδείξεις Οικονομικής Βιωσιμότητας
Άρθρο 1
1. Για την στήριξη του εκσυγχρονισμού των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων καθιερώνεται το καθεστώς ενίσχυσης
για την ενθάρρυνση επενδύσεων μικρού κόστους.
2. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες,
η αίτηση υποψηφιότητας, οι διαδικασίες προκήρυξης
και ενημέρωσης των δικαιούχων για υποβολή αίτη−
σης υποψηφιότητας, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια
υπαγωγής των επενδύσεων, η διαδικασία αξιολόγη−
σης, τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης, η διαδικασία
παρακολούθησης και ελέγχου των υπαγόμενων επεν−
δύσεων, η πιστοποίηση των επιλέξιμων δαπανών, τα
δικαιολογητικά και οι διαδικασίες βάσει των οποίων
παρέχονται οι ενισχύσεις, η σύσταση και λειτουργία
επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών,
η χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων σε βοήθεια των
προηγούμενων επιτροπών, καθορίζονται στα άρθρα
που ακολουθούν. Περαιτέρω λεπτομέρειες επί των
ανωτέρω παρέχονται στο παράρτημα της παρούσας
αλλά και με Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
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3. Για την εφαρμογή του καθεστώτος οι διάφορες
έννοιες ορίζονται στο Παράρτημα I, το οποίο αποτε−
λεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δύναται να
τροποποιείται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος καθε−
στώτος ενίσχυσης καθορίζονται με Απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία στο εξής
θα αναφέρεται ως Υ.Α. Καθορισμού Λεπτομερειών.
Άρθρο 2 –
Πεδίο Εφαρμογής
1. Το καθεστώς εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα στα
πλαίσια του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων» του άξονα 1 «Βελτίωση της
Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της
Δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007 – 2013.
2. Το καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση Επεν−
δύσεων Μικρού Κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύ−
σεις εφαρμόζεται σε δραστηριότητες της γεωργικής
εκμετάλλευσης οι οποίες αφορούν στην πρωτογενή
ζωική παραγωγή.
3. Μια εκμετάλλευση νοείται ότι πραγματοποιεί Επεν−
δύσεις Μικρού Κόστους όταν το συνολικό επιλέξιμο
κόστος όλων των επενδύσεων που προβλέπεται να
πραγματοποιήσει στα πλαίσια της παρούσας δράσης
δεν υπερβαίνει τα ποσά που προσδιορίζονται στην Υ.Α.
Καθορισμού Λεπτομερειών.
Άρθρο 3 –
Στόχος
Στόχοι του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι:
1. Η αύξηση της συμμετοχής της ακαθάριστης αξίας
της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της γεωργικής πα−
ραγωγής.
2. Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της εκμε−
τάλλευσης μέσω της βελτίωσης των οικονομικών επι−
δόσεων του τομέα της ζωικής παραγωγής της εκμετάλ−
λευσης, ως συνέπεια του συνόλου των προτεινόμενων
επενδύσεων.
3. Όσον αφορά τις χωρικές προτεραιότητες,
i) Λόγω της φύσης του επιλέξιμου κλάδου παραγωγής,
δίνεται έμφαση στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού
των εκμεταλλεύσεων των ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών.
ii) Έμφαση θα δοθεί επίσης και στις περιοχές οι οποίες
πλήττονται από την εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π.
Άρθρο 4 –
Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για να αποτελέσουν
αντικείμενο ενίσχυσης στα πλαίσια του παρόντος κα−
θεστώτος, θα πρέπει την ημερομηνία της υποβολής του
φακέλου υποψηφιότητας να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Να ανήκουν νόμιμα σε:
i) Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, τα
οποία (κατά δήλωση):
(α) είναι νέοι γεωργοί (βλέπε παράρτημα Ι) ή κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή αντλούν τουλάχιστον
το 50% του εισοδήματός τους από γεωργοκτηνοτροφι−
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κές δραστηριότητες και ταυτόχρονα είναι ασφαλισμένοι
στον ΟΓΑ. Κατ’ εξαίρεση, για τους κατοίκους της νησι−
ωτικής χώρας (πλην Κρήτης και Εύβοιας) το ανωτέρω
ελάχιστο ποσοστό διαμορφώνεται στο 25%.
(β) υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
(γ) δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα από οποιοδή−
ποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού και ταυτόχρονα
δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της
πρόωρης συνταξιοδότησης.
(δ) έχουν λευκό ποινικό μητρώο κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης ή έχει παρέλθει τριετία από την
έκτιση της οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, στους υπο−
ψηφίους, κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του
επενδυτικού τους σχεδίου, δεν θα πρέπει να έχουν επι−
βληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών
κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας
ii) Νομικά Πρόσωπα που έχουν νομική μορφή Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του ν. 2810/2000 όπως οι έννοιές
τους ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο.
2. Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να τηρούν τις δεσμεύσεις
του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Να λειτουργούν νόμιμα, όπως η έννοια της νόμιμης
λειτουργίας ορίζεται στο Παράρτημα Ι.
4. Να βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκ−
μετάλλευσης μέσω της βελτίωσης των οικονομικών
επιδόσεων του τομέα της ζωικής παραγωγής της εκ−
μετάλλευσης ως συνέπεια του συνόλου των προτει−
νόμενων επενδύσεων. Η κατάδειξη της βελτίωσης των
συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης θα γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υ.Α. Καθορισμού Λεπτο−
μερειών.
5. Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο κλάδο, να πα−
ρουσιάζουν επιλέξιμο μέγεθος και παραγωγή, όπως τα
χαρακτηριστικά ή τα μεγέθη αυτά ορίζονται στην Υ.Α.
Καθορισμού Λεπτομερειών.
6. Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να μην έχουν υπάρξει δικαι−
ούχοι Σχεδίου Βελτίωσης κατά την τελευταία πενταετία
πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από
το παρών καθεστώς.
7. Οι νόμιμοι κάτοχοί τους να μην έχουν λάβει ενί−
σχυση μέσα από Σχέδιο Βελτίωσης κατά την τελευταία
τριετία πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση
από το παρών καθεστώς.
Άρθρο 5 –
Υποχρεώσεις Δικαιούχων
1. Οι δικαιούχοι του Μέτρου στα πλαίσια των συμβα−
τικών τους υποχρεώσεων αναλαμβάνουν τις ακόλουθες
δεσμεύσεις:
(α) Να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέ−
διο εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην
απόφαση έγκρισης του Άρθρου 11.
(β) Να συγκεντρώσουν και να τηρούν σε αρχείο όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύσταση και έλεγχο
του φακέλου πληρωμής του άρθρου 12 της παρούσας.
(γ) Για μια τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης αποπληρωμής του επενδυτικού
τους σχεδίου, θα πρέπει:
i. Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
ένταξής τους στο καθεστώς ενίσχυσης, όπως ορίζονται
στην παρούσα.
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ii. Να αξιοποιήσουν, κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο,
τις επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν.
iii. Να τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφο−
ρά το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την Καλή διαβίωση
των Ζώων όπως αυτές ορίζονται στην Υ.Α. Καθορισμού
Λεπτομερειών.
iv. Να μην προβούν σε ενέργειες που έχουν σχέση
με καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση, εμπορία ναρκωτικών
ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος.
v. Να τηρούν αρχείο με όλα τα έγγραφα που αφορούν
στις επενδύσεις για τις οποίες έχουν υποβάλει αίτηση
συγχρηματοδότησης.
vi. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους
που διενεργούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.
2. Δικαιούχοι που δεν τηρούν τις συμβατικές τους υπο−
χρεώσεις υφίστανται τις κυρώσεις οι οποίες ορίζονται
στα Άρθρα 15 και 16.
Άρθρο 6 –
Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας των Επενδύσεων –
Στρατηγική
1. Για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, στα πλαίσια του
παρόντος καθεστώτος, θα πρέπει να συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες επενδύσεις
που προσδιορίζονται στην Υ.Α. Καθορισμού Λεπτομε−
ρειών.
β) Να έχουν πραγματοποιηθεί μετά από την ημερο−
μηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου.
γ) Να χρησιμοποιούνται οικονομικά κριτήρια για την
εκτίμηση και μέτρηση της βελτίωσης των συνολικών
επιδόσεων της εκμετάλλευσης τα οποία και θα σχετί−
ζονται με τις επενδύσεις του κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Ο αναλυτικός τρόπος για την εκτίμηση και μέτρηση της
βελτίωσης των συνολικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης
περιγράφεται στην Υ.Α. Καθορισμού Λεπτομερειών και
βασίζεται στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του
τομέα της ζωικής παραγωγής της εκμετάλλευσης ως
συνέπεια του συνόλου προτεινόμενων επενδύσεων.
δ) Να τηρούνται τα πρότυπα που αφορούν στις συ−
γκεκριμένες επενδύσεις.
ε) Εάν, στα πλαίσια μιας Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορι−
σμοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε
επίπεδο μεμονωμένων γεωργών ή εκμεταλλεύσεων, δεν
θα χορηγείται καμία ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες
θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν
λόγω περιορισμών ή ορίων. Παράλληλα οι ενισχυόμενες
εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να παράγουν προϊόντα που
βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά.
στ) Εφόσον επενδύσεις στον τομέα του αγελαδινού
γάλακτος συμπεριληφθούν στις επιλέξιμες επενδύσεις
του άρθρου 7, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κατέχουν
ποσόστωση γάλακτος τουλάχιστον ίση προς το μέσο
παραγωγικό δυναμικό της εκμετάλλευσης τους.
ζ) Δεν ενισχύονται επενδύσεις των οποίων προβλέπε−
ται η ενίσχυσή ή έχουν ήδη ενισχυθεί στα πλαίσια των
Κ.Ο.Α. των διαφόρων προϊόντων.
Άρθρο 7 –
Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες Δαπάνες
1. Οι επιλέξιμες για ενίσχυση επενδύσεις ορίζονται
στην Υ.Α. Καθορισμού Λεπτομερειών.

2. Μη επιλέξιμες δαπάνες:
(α) Επενδύσεις των οποίων προβλέπεται η ενίσχυσή
ή έχουν ήδη ενισχυθεί στα πλαίσια των Κ.Ο.Α. των δι−
αφόρων προϊόντων.
(β) Επενδύσεις που δεν είναι σύννομες με το Εθνικό
Δίκαιο.
(γ) Επενδύσεις που δεν περιλαμβάνονται στην Υ.Α.
Καθορισμού Λεπτομερειών.
(δ) Επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση.
(ε) Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
(στ) Ο ΦΠΑ.
Άρθρο 8 –
Ποσά και Ποσοστά Ενίσχυσης.
1. Ύψος επιλέξιμων δαπανών.
(α) Για το Καθεστώς Ενισχύσεων για την Ενθάρρυνση
των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμε−
ταλλεύσεις το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών
(συνολικό επιλέξιμο κόστος) ανά αίτηση υποψηφιότητας,
επί του οποίου θα υπολογιστεί η χορηγούμενη ενίσχυση,
δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ.
(β) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 του άρ−
θρου 4 της παρούσας, το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων
δαπανών (συνολικό κόστος), που μπορεί να ληφθεί υπό−
ψη στους υπολογισμούς για τη χορήγηση της ενίσχυσης
δεν μπορεί να ξεπερνά κατά την περίοδο 2007 – 2013
τα 250.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση φυσικού
προσώπου, τα 500.000 ευρώ ανά νομικό πρόσωπο και
αθροιστικά τα 250.000 ανά φυσικό πρόσωπο μέτοχο
νομικού προσώπου και ταυτόχρονα αρχηγού ατομικής
γεωργικής εκμετάλλευσης.
2. Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών.
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών
προσδιορίζονται:
(α) με βάση τον διαχωρισμό των επιλέξιμων φυσικών
προσώπων ανάμεσα σε Νέους Γεωργούς και σε λοιπά
πρόσωπα (κατά την έννοια των κανονισμών 1257/1999
και 1698/2005). Για τους νέους γεωργούς, προκειμένου
να είναι δικαιούχοι του αυξημένου ποσοστού ενίσχυσης,
θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραρ−
τήματος Ι της παρούσας.
(β) με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φυσικών
προσώπων ή την έδρα των νομικών προσώπων, όπως
αυτή ορίζεται στο καταστατικό τους.
ΕΔΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Υπόλοιπη Χώρα
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Μικρό Νησί

Μειονεκτικές,
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Πελάγους
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Περιοχή

και περιοχές
οδηγίας
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Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους
κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνονται υπόψη τα
ποσοστά που ισχύουν στην περιοχή που πραγματοποι−
είται η επένδυση.
3. Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης.
Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά και με τη μορφή
επιδότησης κεφαλαίου. Το ύψος της υπολογίζεται ως
ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών και με τη διαδικασία
και τον τρόπο που ορίζεται στο Άρθρο 13.
Άρθρο 9 –
Δημοσιοποίηση −
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης
1. Για την υλοποίηση του Μέτρου 121 του Άξονα 1 του
ΠΑΑ, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση Δημοσιοποίησης –
Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης με μέριμνα
του Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου, δηλαδή της Ειδικής
Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πρά−
ξεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση κοινοποιείται σε
όλες τις Περιφέρειες και περιλαμβάνει:
(α) Την Υπηρεσία και την ηλεκτρονική διεύθυνση υπο−
βολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.
(β) Τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης καθώς
επίσης και τις επιλέξιμες δαπάνες.
(γ) Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης.
(δ) Τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που θα πρέ−
πει να τηρηθεί.
(ε) Τις υπηρεσίες, τους φορείς και την ηλεκτρονι−
κή διεύθυνση όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
προμηθευτούν το ενημερωτικό υλικό και να λάβουν τις
απαραίτητες πληροφορίες.
(στ) Αναφορά στη συγχρηματοδότηση του Μέτρου
από το ΕΓΤΑΑ.
(ζ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να
υπάρχουν στην κατοχή του δικαιούχου κατά την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης του.
(η) Ότι τα στοιχεία των εγκεκριμένων δικαιούχων θα
δημοσιευτούν, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 259/2008.
2. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
δημοσιοποιούν τις ανωτέρω αποφάσεις, όποτε αυτές
εκδίδονται, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στα Κέ−
ντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών,
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.
3. Οι Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφε−
ρειών τηρούν αρχείο όπου φυλάσσονται τα στοιχεία και
οι ενέργειες δημοσιοποίησης. Για τις ενέργειες αυτές
υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο.
Άρθρο 10 –
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Επενδυτών
1. Οι υποψήφιοι επενδυτές αφού λάβουν γνώση της
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του προ−
ηγούμενου άρθρου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση
υπαγωγής στο ανωτέρω Μέτρο.
2. Λεπτομέρειες σχετικές με τα περιεχόμενα της
αίτησης και τον τρόπο υποβολής ορίζονται στην Υ.Α.
Καθορισμού Λεπτομερειών.
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Άρθρο 11 –
Επεξεργασία Αιτήσεων Ενίσχυσης.
1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης γίνεται από
τον Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου με την υποστήρι−
ξη «Ομάδας Έργου Αξιολόγησης» και «Γνωμοδοτικής
Επιτροπής».
2. Οι λεπτομέρειες για την σύνθεση των ανωτέρω
ομάδων και επιτροπών καθώς επίσης και τις διαδικασίες
αξιολόγησης και γνωμοδότησης επί των αιτήσεων, κα−
τάταξης των υποψήφιων, δημοσιοποίησης των ανωτέρω
αποτελεσμάτων, έκδοσης αποφάσεων έγκρισης, απο−
δοχής των ανωτέρω εγκρίσεων από τους δικαιούχους,
υποβολής και εξέτασης ενστάσεων επί των ανωτέρω
αποτελεσμάτων και αποφάσεων, υποβολής αιτημάτων
τροποποιήσεων, θα προσδιορισθούν στην Υ.Α. Καθορι−
σμού Λεπτομερειών. Στην συγκεκριμένη απόφαση θα
ορίζονται και λεπτομέρειες σχετικές με τις περιπτώσεις
που ο Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου θα πρέπει να
προβεί σε ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης.
3. Για την διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διασταύρω−
σης των δηλούμενων στοιχείων, ο Φορέας Εφαρμογής
δύναται να συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Πλη−
ροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών η οποία και θα παρέχει τα απαραίτητα
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 12 –
Παραλαβή Επενδύσεων
1. Για τη διασφάλιση της μη επανυποβολής σε άλλο
πρόγραμμα για συγχρηματοδότηση των πρωτότυπων
οικονομικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, δελτία απο−
στολής, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.) που συνοδεύουν
την αίτηση πληρωμής, θα πρέπει να ακολουθείται η
εξής διαδικασία:
1.1. Στα πρωτότυπα οικονομικά παραστατικά θα πρέπει
να αναγραφεί ή να σφραγιστεί η ένδειξη «έγινε χρήση
για ενισχύσεις του Καν. 1698/2005» και να σφραγιστούν
με στρογγυλή σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας. Η σφρά−
γιση με στρογγυλή σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας θα
μπορεί να γίνει στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των
οικείων Περιφερειών, στις Δ/νσεις Γεωργίας – Αγροτικής
Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε−
ων, στα οικεία Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης
ή στα οικεία ΚΕΠ. Δίπλα από τη σφραγίδα θα πρέπει
να υπάρχουν η υπογραφή και το όνομα του αρμοδίου
υπαλλήλου. Ειδικά για τη νησιωτική χώρα (πλην Κρήτης
και Ευβοίας) η σφράγιση θα μπορεί να γίνεται στον
οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
1.2. Στη συνέχεια τα πρωτότυπα παραστατικά φωτο−
τυπούνται. Στον φάκελο πληρωμής ο δικαιούχος συ−
μπεριλαμβάνει απλές φωτοτυπίες των σφραγισμένων
(σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παρα−
γράφου) πρωτότυπων οικονομικών παραστατικών. Τα
πρωτότυπα παραστατικά θα πρέπει να τηρούνται στο
αρχείο του δικαιούχου (τελικού αποδέκτη) και να επι−
δεικνύονται σε τυχόν έλεγχο.
2. Η παραλαβή των επενδύσεων:
2.1. Σαν στόχο έχει την πιστοποίηση του εκτελεσθέντος
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο των
στοιχείων που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας
και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τη συμμετοχή της εκμετάλλευσης στο πρόγραμμα.
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2.1.1. Ο έλεγχος των παραστατικών που αφορούν στο
οικονομικό και φυσικό αντικείμενο γίνεται στο σύνολο
των αιτήσεων πληρωμής (διοικητικός έλεγχος δικαιο−
λογητικών).
2.1.2. Ο έλεγχος της υλοποίησης του φυσικού αντι−
κειμένου (επιτόπιος έλεγχος) είναι δυνατόν να γίνεται
δειγματοληπτικά και όχι για το σύνολο των αιτήσεων
πληρωμής. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται από
τον Φορέα Εφαρμογής με την υποστήριξη Επιτροπής
Παρακολούθησης. Η διαδικασία σύστασης και λειτουργί−
ας της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται σε απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στην εν λόγω Απόφαση θα πρέπει να ρυθμίζονται ανα−
λυτικά οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
έναντι του Φορέα Εφαρμογής, καθώς και η διαδικασία
ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεών της, προκει−
μένου να διασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος
εφαρμογής, διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης και του Καν. (ΕΚ)
1975/2006. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να
μετέχουν υπάλληλοι του Φορέα Εφαρμογής, του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφε−
ρειακών Δ/νσεων Γεωργικής Ανάπτυξης, των Δ/νσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α., των Τοπικών Κέντρων
Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2.2. Εφόσον διαπιστωθεί διαφορά ανάμεσα στο αιτού−
μενο προς καταβολή ποσό και σε αυτό που προκύπτει
ύστερα από τον έλεγχο της προηγούμενης παραγρά−
φου (διοικητικός έλεγχος δικαιολογητικών ή διοικητικός
έλεγχος δικαιολογητικών και επιτόπιος έλεγχος φυσι−
κού αντικειμένου), ο υπολογισμός της ενίσχυσης που
θα καταβληθεί θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 15 της παρούσας.
2.3. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση του αιτή−
ματος (φακέλου) πληρωμής, ότι ο δικαιούχος έχει υπο−
βάλει ψευδή στοιχεία εκ προθέσεως, θα εφαρμόζονται
όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας.
2.4. Περαιτέρω λεπτομέρειες επί των ελέγχων του πα−
ρόντος άρθρου παρέχονται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Για την παραλαβή των επενδύσεων ο δικαιούχος θα
πρέπει να υποβάλλει αίτημα πληρωμής (φάκελος πλη−
ρωμής). Η Υπηρεσία υποβολής του φακέλου πληρωμής
καθώς και οι λεπτομέρειες που αφορούν στη μορφή
του, στη σύνταξή του και στα απαραίτητα στοιχεία που
υποχρεούται να τηρήσει ο δικαιούχος για την πληρό−
τητα του φακέλου πληρωμής, θα οριστούν στην Υ.Α.
Καθορισμού Λεπτομερειών ή σε ξεχωριστή Απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 13 –
Διαδικασία και Τρόπος Πληρωμής της Ενίσχυσης
1. Η εκταμίευση των πιστώσεων για την πληρωμή των
δικαιούχων γίνεται σε βάρος των πιστώσεων αντίστοι−
χων ενάριθμων έργων του Π.Δ.Ε., μέσω του ΕΛΕΓΕΠ.
2. Η ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά
από:
2.1. Την υποβολή φακέλου πληρωμής με το εκτελεσμέ−
νο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
2.2. Την πιστοποίηση των επενδύσεων σύμφωνα με τις
διαδικασίες του άρθρου 12 της παρούσας.
2.3. Τον υπολογισμό του ύψους της δημόσιας δαπάνης

με αναγνώριση και εκκαθάριση της από την ΕΥ ΣΕΕ
ΠΑΑ.
2.4. Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πό−
ρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων.
2.5. Την υποβολή του φακέλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από
ΕΥ ΣΕΕ ΠΑΑ.
3. Η ενίσχυση δύναται να χορηγηθεί έως και σε δύο
δόσεις.
4. Η ενίσχυση όπως εγκρίνεται, χωρίς καμία μείωση
ή παρακράτηση, καταβάλλεται στους δικαιούχους με
απευθείας κατάθεση σε προσωπικό λογαριασμό τρά−
πεζας της επιλογής τους. Για την καταβολή της δεν
απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ή φορολογικής
ενημερότητας.
5. Διαδικασίες και λεπτομέρειες εφαρμογής επί του
παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β –
Έλεγχοι και Κυρώσεις
Άρθρο 14 –
Παρακολούθηση Υλοποίησης –
Έλεγχος έργου Επιτροπής Παρακολούθησης
1. Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση υλο−
ποίησης της δράσης των Επενδύσεων Μικρού Κόστους
αλλά και του έργου της ανωτέρω Επιτροπής Παρακο−
λούθησης, η Μονάδα Ελέγχου του Φορέα Εφαρμογής θα
προβαίνει σε προγραμματισμένους ετήσιους ελέγχους.
Στο τέλος της προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να
έχει ελεγχθεί τουλάχιστον το 5% της Δημόσιας Δαπά−
νης του Μέτρου και ταυτόχρονα τουλάχιστον το 15%
όσων εκμεταλλεύσεων υπέστησαν επιτόπιο έλεγχο από
την επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 12.
2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διεξάγει ελέγχους εποπτείας.
Άρθρο 15 –
Επιπτώσεις από την Αθέτηση των Όρων
και Προϋποθέσεων.
1. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά την εξέταση της αίτησης
(φακέλου) πληρωμής, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει
ψευδή στοιχεία εκ προθέσεως, η πράξη αποκλείεται από
την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και αν έχουν καταβληθεί ποσά,
αυτά ανακτώνται. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται
από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ίδιου Μέ−
τρου για το αντίστοιχο και το επόμενο έτος του ΕΓΤΑΑ
(Άρθρο 31, παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006).
2. Εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% μεταξύ του
ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με
βάση την αίτηση (φάκελο) πληρωμής και του ποσού (y) που
πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού εξετασθεί η
επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζε−
ται μείωση στο ποσό (y). Το ποσό της μείωσης θα ισούται
με τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (x − y).
Άρα ο δικαιούχος θα λαμβάνει το ποσό (z) = y – (x−y).
Η παραπάνω μείωση δεν εφαρμόζεται και ο δικαιούχος
λαμβάνει το επιλέξιμο ποσό (y), είτε όταν η διαφορά
μεταξύ των ποσών (x) και (y) είναι μικρότερη ή ίση του
3%, είτε εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται
για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού (Άρθρο 31,
παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006).
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Αντίστοιχες μειώσεις εφαρμόζονται και στις μη επι−
λέξιμες δαπάνες που εντοπίζονται κατά τους επιτόπι−
ους (Άρθρο 28 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006) και κατά τους
εκ των υστέρων ελέγχους (Άρθρο 30 του Καν. (ΕΚ)
1975/2006).
3. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που αθετούν τις συμβα−
τικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται με από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας:
α) Απεντάσσονται από το πρόγραμμα.
β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επι−
στρέφονται στο σύνολό τους εντόκως ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Καν. (ΕΚ) 794/2004.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες ότι
τα ίδια επενδυτικά αντικείμενα έχουν εγκριθεί και από
άλλο φορέα υπαγωγής με τον οποίο ο δικαιούχος έχει
υπογράψει σχετική σύμβαση υλοποίησης των επενδύσε−
ων, τότε αναιρείται η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου
και αν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις αυτές αναζητού−
νται εντόκως. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φορέας της
επένδυσης δεν δύναται να υποβάλει άλλη αίτηση πριν
παρέλευση διετίας από την ημερομηνία αναίρεσης. Σε
περίπτωση που το παραπάνω διαπιστωθεί προ της
εισαγωγής στη Γνωμοδοτική Επιτροπή, η αίτηση δεν
εξετάζεται και τίθεται στο αρχείο.
5. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που αθετούν τις μα−
κροχρόνιες συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές
ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, μετά την περίοδο υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη συμπλήρωση της
πενταετίας, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης
βίας:
α) Απεντάσσονται από το πρόγραμμα.
β) Από το σύνολο των ενισχύσεων που τους έχουν
χορηγηθεί επιστρέφονται εντόκως τόσα πέμπτα, όσα
απαιτούνται για τη συμπλήρωση της πενταετίας από
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου,
όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας.
6. Οι κυρώσεις επιβάλλονται άμεσα με απόφαση του
οργάνου που έχει εκδώσει την απόφαση έγκρισης, μετά
από πρόταση της Υπηρεσίας που έχει ορισθεί ως Φο−
ρέας Εφαρμογής του παρόντος καθεστώτος ενισχύ−
σεων.
Άρθρο 16 –
Έλεγχος Τήρησης των Συμβατικών Μακροχρονίων
Υποχρεώσεων
1. Μια επένδυση που έχει ενισχυθεί, διατηρεί το δι−
καίωμά της στη συνεισφορά του Ε.Γ.Τ.Α.Α., εφόσον επί
διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την απόφαση
αποπληρωμής της, δεν υποστεί σημαντική τροποποί−
ηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ)
1698/2005.
2. Η επένδυση δεν πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί παρά−
τυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές πηγές.
3. Ο έλεγχος της τήρησης των συμβατικών υποχρε−
ώσεων των δικαιούχων γίνεται στο πλαίσιο τακτικών
ελέγχων ετησίως, σε τυχαίο δείγμα τουλάχιστον 5%
όσων ολοκλήρωσαν το επενδυτικό τους σχέδιο. Ο έλεγ−
χος πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον Φορέα
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Εφαρμογής με την υποστήριξη της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης του άρθρου 12.
4. Σε περιπτώσεις καταγγελιών, αμφιβολιών και σε
κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο, δι−
ενεργείται έκτακτος έλεγχος από τον Φορέα Εφαρμο−
γής, τα όργανα του ν. 3614/2007 ή άλλα κοινοτικά και
εθνικά όργανα.
5. Οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τα κατάλληλα πα−
ραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η
ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών που δηλώνουν ότι
έχουν κάνει. Εφόσον επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει
να υποβάλλουν κάθε παραστατικό στοιχείο που, κατά
την κρίση του οργάνου ελέγχου, συμβάλλει στην εξα−
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση των
συμβατικών υποχρεώσεών τους.
6. Η παράλειψη υποβολής των παραπάνω στοιχείων
ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέ−
τησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται
οι ανάλογες κυρώσεις.
7. Διαδικασίες και λεπτομέρειες εφαρμογής για τα
άρθρα 15 και 16 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 17 –
Έλεγχος Τήρησης Διαδικασιών
Στη περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, ο Φορέας
Εφαρμογής μπορεί να παρευρίσκεται σε όλα τα στά−
δια των διαδικασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ –
Δημοσιονομικές Διατάξεις
Άρθρο 18 –
Χρηματοδότηση των Καθεστώτων Ενίσχυσης
1. Οι χορηγούμενες ενισχύσεις στα πλαίσια του καθε−
στώτος στήριξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων αποτελούν δημόσια δαπάνη που συγ−
χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και εθνικούς πόρους,
ενώ προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή των δικαιού−
χων των ενισχύσεων.
2. Η χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΓΤΑΑ της προη−
γούμενης παραγράφου, χορηγείται σύμφωνα με το χρη−
ματοδοτικό σχέδιο του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007 – 2013
και το Παράρτημα του Καν (ΕΚ) 1698/2005 ιδίως σε ό,τι
αφορά τα ανώτατα ποσά στήριξης του άρθρου 22 παρ.
2 του εν λόγω κανονισμού.
3. Η συνολική δημόσια δαπάνη, εθνική και κοινοτική,
εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 19 –
Εγγραφή πιστώσεων στο Π.Δ.Ε.
1. Για την εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης της
παρούσης εγκρίνεται συνολική δαπάνη για την περί−
οδο 2007 – 2013 ύψους 100.000.000 € εκ των οποίων
70.870.000 € αποτελούν τη συνδρομή του ΕΓΤΑΑ και
29.130.000 € την εθνική συμμετοχή. Η κατανομή των
παραπάνω ποσών τροποποιείται κάθε φορά σύμφωνα
με το ισχύον χρηματοδοτικό σχήμα του μέτρου.
2. Η τροποποίηση των ποσών που αναγράφονται στο
παρόν άρθρο θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3614/2007.
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3. Η επιλεξιμότητα των δαπανών της παρούσας αρχί−
ζει μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρι−
σης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 11 της παρούσας.
4. Η δυνατότητα ανάληψης νομικών δεσμεύσεων ένα−
ντι των τελικών αποδεκτών των ενισχύσεων ολοκληρώ−
νεται την 31.12.2013, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης της
καταβολής των ενισχύσεων στους τελικούς αποδέκτες
μέσω του Π.Δ.Ε. ολοκληρώνεται την 31.12.2015.
Άρθρο 20 –
Εφαρμογή, Διαχείριση, Ένταξη Πράξεων
και Δημοσιότητα
1. Η διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος ακολου−
θεί τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1974/2006, συμπεριλαμ−
βανομένων των υποχρεώσεων όλων των ενδιάμεσων
επιπέδων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και των
δικαιούχων.
2. Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του ΠΑΑ, η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων
Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβά−
νει την υποχρέωση δημοσιότητας και πληροφόρησης
για τους όρους και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης των
ενδιαφερομένων υποψηφίων και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) (1974/2006 άρθρο
58 και Παράρτημα VI).
Άρθρο 21 –
Κατανομή Ορίου Πιστώσεων
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων γίνεται κατανομή ορίου πιστώσεων για
το Μέτρο 121 του Άξονα 1 του ΠΑΑ, μέχρι του οποίου
θα αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις έναντι των τελικών
αποδεκτών. Η απόφαση κοινοποιείται στις Δ/νσεις Γε−
ωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών και στη Διαχειρι−
στική Αρχή του ΠΑΑ.
2. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζεται η χρονική περί−
οδος στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη κατανομή,
το Μέτρο, η Δράση και κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται
απαραίτητη για τον ορθό προσδιορισμό της κατανομής
των πιστώσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων τυχόν αδιάθετες πιστώσεις του ΠΑΑ αντί−
στοιχα δύναται να ανακατανεμηθούν για χρήση στην
ίδια ή σε επόμενη περίοδο.
Άρθρο 22 –
Έγκριση Δαπάνης Εφαρμογής
1. Για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του
Μέτρου της παρούσης απαιτείται επιπλέον πίστωση
1.500.000 € για δαπάνες οδοιπορικών και εκτός έδρας
αποζημιώσεων των υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν
στην υλοποίηση του Μέτρου, αποζημιώσεων των ομά−
δων αξιολόγησης, των γνωμοδοτικών επιτροπών και των
επιτροπών παρακολούθησης− παραλαβής των έργων
καθώς και για τη χρησιμοποίηση εξωτερικών συνεργα−
τών και εμπειρογνωμόνων.
2. Το ύψος και η διαδικασία καταβολής των αποζημι−
ώσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
17 του ν. 3205/2003.
*02024960912080012*

Άρθρο 23 –
Εξουσιοδοτικές και Τελικές Διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται αρμο−
διότητες που αναφέρονται στην παρούσα, στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, στον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων
και Υποδομών ή σε άλλο αρμόδιο όργανο.
2. Για τις πυρόπληκτες περιοχές εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον
ορισμό ειδικών διατάξεων στα πλαίσια των διαθέσιμων
πόρων του μέτρου.
3. Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής
της παρούσας και τροποποιείται το παράρτημα Ι.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (στην Κ.Υ.Α. 705/2008)
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρμογή των Καθεστώτων Ενίσχυσης στις
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις ισχύουν οι ορισμοί και εν−
νοιολογικοί προσδιορισμοί που ακολουθούν.
1. Επιλέξιμο Μέγεθος Εκμετάλλευσης.
Το ελάχιστο μέγεθος για να είναι μια εκμετάλλευση
επιλέξιμη ορίζεται στα 145 αιγοπρόβατα (άθροισμα αιγών
και προβάτων), όπως αυτό θα πρέπει να έχει δηλωθεί
στην πιο πρόσφατη ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης. Στην
περίπτωση συζύγων που συμπληρώνουν ξεχωριστές αι−
τήσεις ενιαίας ενίσχυσης, η εκμετάλλευση θα θεωρείται
ενιαία και για τον προσδιορισμό του μεγέθους της θα
χρησιμοποιείται το άθροισμα των αιγοπροβάτων που
δηλώνεται στις δύο ξεχωριστές αιτήσεις.
2. Γεωργική Εκμετάλλευση.
Γεωργική εκμετάλλευση νοείται η μονάδα παραγωγής
προς πώληση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων των κλά−
δων της γεωργίας υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση.
Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης
πλην της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής περιλαμ−
βάνονται η διακίνηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευ−
ασία, αποθήκευση, μεταποίηση, χονδρική και λιανική
πώληση αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η
εκμετάλλευση.
3. Νόμιμη Κατοχή Γεωργικής Εκμετάλλευσης.
Για τις ανάγκες του προγράμματος, εκτάσεις και
εγκαταστάσεις που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλω−
ση Εκμετάλλευσης θεωρείται ότι κατέχονται νόμιμα
από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποβάλει
τη Δήλωση.
4. Νόμιμη Λειτουργία εκμετάλλευσης που επενδύει σε
κλάδο ζωικής παραγωγής
Για τις ανάγκες του προγράμματος, μια εκμετάλλευση
νοείται ότι λειτουργεί νόμιμα, εφόσον:
4.1. Υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.
4.2. Προσκομίζει βεβαίωση Δημάρχου ότι οι σταβλικές
εγκαταστάσεις στις οποίες χωροθετούνται οι προτει−
νόμενες επενδύσεις βρίσκονται εκτός ορίου οικισμού ή
Άδεια λειτουργίας.
4.3. Δεν λειτουργεί σε δασική έκταση ή σε αντίθετη
περίπτωση η δασική έκταση, της έχει παραχωρηθεί
νόμιμα.
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5. Βελτίωση Συνολικών Επιδόσεων Εκμετάλλευσης.
Το σύνολο των επενδύσεων θεωρείται ότι βελτι−
ώνει τις συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης,
όταν μέσα από μελέτη οικονομικότητας αποδει−
κνύεται ότι βελτιώνεται (αυξάνεται) η ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία του προϊόντος στο οποίο αφορά
η επένδυση.
6. Νέος Γεωργός.
Νέος γεωργός θεωρείται ο υποψήφιος επενδυτής
εφόσον:
i) Έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιος μέσα από το Μέτρο
3.1 του ΕΠΑΑ−ΑΥ 2000−2006 ή μέσα από το Μέτρο 112
του ΠΑΑ 2007−2013.
ii) Κατά την ημερομηνία ένταξής του στο παρών κα−
θεστώς δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία
της πρώτης του εγκατάστασης.
7. Αρχηγός Γεωργικής Εκμετάλλευσης
Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό
πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά (φορο−
λογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία
της (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης)
Η νομική ευθύνη αναφέρεται στη νόμιμη κατοχή της
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τους ορισμούς.
Η οικονομική ευθύνη αναφέρεται στην διαχείριση της
γεωργικής εκμετάλλευσης και αποδεικνύεται με την
έκδοση στο όνομα και αριθμό φορολογικού μητρώου
του αρχηγού της όλων των παραστατικών που αφορούν
την εκμετάλλευση, όπως: μισθωτήρια, τιμολόγια αγοράς
εφοδίων, πώλησης προϊόντων, είσπραξη ενισχύσεων,
συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, φορολογικές υπο−
χρεώσεις κ.λπ.
Σε κάθε μορφής εκμετάλλευση αναγνωρίζεται ένας
μόνο αρχηγός. Μεταβίβαση της αρχηγίας μεταξύ προ−
σώπων δύναται να γίνει αποδεκτή με εξαίρεση τις πε−
ριπτώσεις μεταβίβασης της αρχηγίας από σύζυγο σε
σύζυγο για την ένταξη στο Μέτρο της εφάπαξ πριμο−
δότησης πρώτης εγκατάστασης και εκείνη από νέο ή
νεοεισερχόμενο γεωργό σε άλλο γεωργό.
Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων
αρχηγός νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος.
8. Μόνιμη Κατοικία.
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Α.Κ., όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο
της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του.
Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες
από μία μόνιμες κατοικίες. Υπό την έννοια αυτή δεν θα
πρέπει να ταυτίζονται και να συγχέονται οι έννοιες της
μόνιμης κατοικίας και διαμονής.
Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση ενός ατό−
μου και της οικογενείας του σ‘ ένα τόπο με πρόθεση να
το χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως κέντρο
της κοινωνικής και οικονομικής του δραστηριότητας.
Η πρόθεση συμπεραίνεται μετά από την αντικειμενική
εκτίμηση της συνολικής συμπεριφοράς του ατόμου και
της οικογένειας του. Π.χ. δεν μπορεί να χαρακτηρι−
σθεί μόνιμος κάτοικος ενός τόπου το πρόσωπο που
μετακινείται σ‘ αυτόν απ‘ άλλον για την αξιοποίηση
της εκμετάλλευσής του, έστω και αν η μετακίνησή του
είναι καθημερινή.
Διαμονή είναι η πρόσκαιρη εγκατάσταση σ’‘ έναν
τόπο.
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Το μόνιμο της κατοικίας το βεβαιώνει ο Δήμαρχος ή
στην περίπτωση κοινότητας, ο Πρόεδρος. Ωστόσο σε
περιπτώσεις αμφιβολιών ή καταγγελίας το μόνιμο της
κατοικίας θα εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης
θα το φέρει ο ενδιαφερόμενος (αποδείξεις οργανισμών
κοινής ωφέλειας, φοίτηση παιδιών, υποβολή φορολογι−
κής δήλωσης, κ.λ.π.)
Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή
η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπά−
γεται κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας.
9. Ευρύτερη Περιοχή του Τόπου Κατοικίας.
Ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η
περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα
καθημερινής πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία
της εκμετάλλευσης.
Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του
νομού κατοικίας και των όμορών του.
10. Μετακινούμενοι Κτηνοτρόφοι.
Με τον όρο μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι νοούνται οι
κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης
κατοικίας, μετακινούνται σε βοσκότοπους ορεινών ή
μειονεκτικών περιοχών για διάστημα τουλάχιστον 5
μηνών με το ποίμνιο τους, που πρέπει να αποτελείται
από 5 τουλάχιστον ζωικές μονάδες.
11. Ανωτέρα βία.
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ανωτέρα βία
υπάρχει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν
μπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο
γεγονός.
Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1975/2006, περιπτώσεις
ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν τα
εξής περιστατικά:
i) Ο θάνατος του δικαιούχου.
ii) Η μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς
εργασία.
iii) Η απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκ−
μετάλλευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιμη την
ημέρα της ανάληψης της δέσμευσης.
iv) Η σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημα−
ντικά τη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης.
v) Η καταστροφή, λόγω ατυχήματος, των κτιρίων της
εκμετάλλευσης.
vi) Η εμφάνιση επιζωοτίας που θίγει το μεγαλύτερο
μέρος ή το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου.
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας εξετάζονται μόνο στην
περίπτωση που οι σχετικές αποδείξεις υποβληθούν στον
Φορέα Εφαρμογής εγγράφως. Η εξέταση γίνεται εντός
διαστήματος που ορίζεται στον Καν. 1975/2006.
12. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία.
Η ΑΠΑ προσδιορίζεται με την προσέγγιση που
υιοθετείται από την ΕΕ (βλέπε «Εγχειρίδιο σχετικά
με το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης
Guidance note I− Result Indicator Fiches).
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή έχουμε :
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία = (Αξία πωλήσεων –
ΦΠΑ πωλήσεων) – (Καταβαλλόμενες δαπάνες +
Αποσβέσεις)
Καταβαλλόμενες δαπάνες είναι όλες οι δαπάνες που
πληρώνονται από τον παραγωγό και που δίνονται από
τους σχετικούς δείκτες. Οι δαπάνες αυτές είναι κυρίως:
− σπόροι, φυτάρια, δενδρύλλια, κλπ
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− λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, κλπ
− φυτοφάρμακα, υλικά φυτοπροστασίας, κλπ
− νερό
− ηλεκτρική ενέργεια κλπ.
− ζωοτροφές,
− υλικά κτηνιατρικής περίθαλψης κλπ.
− καύσιμα , λιπαντικά, κλπ
− αμοιβές εργασίας
− υπηρεσίες τρίτων
− συντήρηση
− ασφάλιστρα
− αποσβέσεις
− ενοίκια
− τόκοι
Αποσβέσεις, είναι οι ετήσιες αποσβέσεις οι οποίες
υπολογίζονται με τη χρήση της σταθερής μεθόδου
απόσβεσης.
Οι καταβαλλόμενες δαπάνες +αποσβέσεις είναι γνω−
στές και ως «εμφανείς δαπάνες»

Σημειώνεται ότι δεν θα συμπεριληφθεί στην αξία πω−
λήσεων οποιαδήποτε επιδότηση.
13. Ημερομηνία Ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία λήψης αριθ−
μού πρωτοκόλλου της απόφασης αποπληρωμής του
δικαιούχου, όπως αυτή έχει προβλεφθεί στο άρθρο 13
της παρούσας ΚΥΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02024960912080012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

