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Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α.

Του Ν.∆. 131/1974 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την
γεωργικήν,

δασικήν

και

αλιευτικήν

παραγωγήν»

(Α΄

320),

που
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τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και
συµπλήρωση

των

διατάξεων

του

131/1974

Ν.∆.

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 άρθρου 30 παρ.4 εδ.γ Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/8.10.2001) σχετικά
µε την ανάθεση σε τοπικούς φορείς αγροτικής ανάπτυξης του έργου της
παροχής βασικών υπηρεσιών του έργου της παροχής βασικών
υπηρεσιών για την αγροτική οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό στο
πλαίσιο ολοκληρωµένων προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης.
δ. Της αριθ. πρωτ. 232966/584/23-1-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας για την παροχή βασικών
υπηρεσιών

στον

αγροτικό

πληθυσµό,

για

την

υλοποίηση

των

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου των
Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
ε. Της αριθ. πρωτ. 232967/585/23-1-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας για τη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
παροχής βασικών υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσµό, για την
υλοποίηση των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου των Περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
στ.Του Ν. 2520/1997, (ΦΕΚ 173/Α), «Μέτρα για τους νέους αγρότες,
σύσταση
κατάρτισης

Οργανισµού
και

γεωργικής

απασχόληση

και

επαγγελµατικής
άλλες

διατάξεις»,

εκπαίδευσης,
όπως

έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
ζ. 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
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«Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
η. Του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και
ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
θ. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 451/2001 για επενδύσεις στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, όπως ισχύει κάθε φορά.
ι. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 450/2001 για τον καθορισµό
διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µεταποίησης και εµπορίας
γεωργικών προϊόντων σε προγράµµατα ενίσχυσης για την περίοδο 20002006 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους
δικαιούχους, όπως ισχύει κάθε φορά.
ια. Του Καν. (ΕΚ) 69/2001 της Επιτροπής (L 10) για την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.
ιβ. 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.
ιγ. 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.
ιδ. 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».
ιε. Του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 (L 208) «για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και της ονοµασίας προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίµων».
ιστ. Του Καν. (ΕΟΚ) 2082/92 (L 208) για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.
ιζ. Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (Ε.Π. Α.Α. – Α.Υ.), που
εγκρίθηκε µε την αριθ. Ε (2001) 845/6-4-2001 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Ε.Ε.), όπως ισχύει κάθε φορά, και ιδίως του Άξονα 7
«Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» αυτού.
ιη. Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ), όπως έχουν
εγκριθεί από την Ε.Ε. και ισχύουν κάθε φορά και συγκεκριµένα τα Μέτρα,
που

περιλαµβάνουν

ολοκληρωµένες

παρεµβάσεις

ανάπτυξης των

αγροτικών περιοχών.
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ιθ. Την αριθµ. Πρωτ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/2/22875/31-10-2001 (ΦΕΚ 1480/Β’/31-102001)

Κοινή

Εσωτερικών

Απόφαση
∆ηµόσιας

του

Πρωθυπουργού

∆ιοίκησης

και

και

του

Υπουργού

Αποκέντρωσης

«Ανάθεση

αρµοδιοτήτων της Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης Σταύρο Μπένο και Λάµπρο Παπαδήµα».
ικ. Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας
Χρήστου Πάχτα (Β1485)»
2. Ότι οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στην ύπαιθρο θα εφαρµόζονται ενιαία είτε
αυτές περιλαµβάνονται στο ΕΠΑΑ-ΑΥ είτε περιλαµβάνονται στα ΠΕΠ και για
το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει συντονισµός στην εφαρµογή αυτών των
πράξεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για την εφαρµογή του Μέτρου 7.2 «∆ηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης
εκµεταλλεύσεων» κωδικός πεδίου παρέµβασης 1303, του Μέτρου 7.3 «Εµπορία
γεωργικών προϊόντων ποιότητας» κωδικός πεδίου παρέµβασης 1304, του Μέτρου
7.4 «Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονοµία και τον Αγροτικό Πληθυσµό»
κωδικός πεδίου παρέµβασης 1305, του Μέτρου 7.5 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη
Χωριών – Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς» κωδικός πεδίου
παρέµβασης 1306, του Μέτρου 7.6 «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία για να
παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης
εναλλακτικών εισοδηµάτων» κωδικός πεδίου παρέµβασης 1307, του Μέτρου 7.8
«Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη της
γεωργίας» κωδικός πεδίου παρέµβασης 1309, του Μέτρου 7.9 «Ενθάρρυνση των
τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» κωδικός πεδίου παρέµβασης 1310 και
1311, του Μέτρου 7.11 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων», κωδικός πεδίου παρέµβασης 111 του Μέτρου 7.12 «Επενδύσεις
για τη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και
εµπορίας γεωργικών προϊόντων» και του Μέτρου κωδικός πεδίου παρέµβασης 114,
7.13 «Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό υλοτόµησης, µεταποίησης
και εµπορίας των δασοκοµικών προϊόντων» κωδικός πεδίου παρέµβασης 122 του
Άξονα Προτεραιότητας 7 «Προγράµµατα Ανάπτυξης αγροτικού χώρου», του
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000 – 2006»
(Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. 2000-2006), καθώς και
των αντίστοιχων δράσεων των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Π.Ε.Π
σε περιοχές
εφαρµογής ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου η
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και σε περιοχές εκτός ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης αγροτικού
χώρου αν προβλέπεται στα ΠΕΠ, εγκρίνουµε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Mέτρο 7.2 (1303) «∆ηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκµεταλλεύσεων»

1. Στα πλαίσια του Μέτρου «∆ηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκµεταλλεύσεων»
και των αντίστοιχων δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(Π.Ε.Π.), προβλέπεται η ενίσχυση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης σε
περιπτώσεις απουσίας παραγωγών από την εκµετάλλευσή τους.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, αυτή περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής, οικονοµικής,
χρηµατοδοτικής και διοικητικής φύσεως, που έχουν σκοπό την ορθολογικότερη
διαχείριση και κατά συνέπεια την επίτευξη ανταγωνιστικότερων συνθηκών στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

2.1.

∆ικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης

∆ικαιούχοι αυτού του καθεστώτος είναι γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, αρχηγοί
γεωργικής εκµετάλλευσης, όπως αυτοί ορίζονται στο σηµείο 9 του Παραρτήµατος Ι
στην ΚΥΑ αριθ. 451/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόµενοι και οι εκµεταλλεύσεις τους
για να κριθούν δικαιούχοι, είναι οι ακόλουθες :
1.

Πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι περιοχών ολοκληρωµένων παρεµβάσεων του
Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, ή των περιοχών που ορίζονται από τα αντίστοιχα Μέτρα
που εφαρµόζονται στα πλαίσια των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων για την
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών των ΠΕΠ ή πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι
των περιοχών εφαρµογής των δράσεων µε κωδικό παρέµβασης 1303 που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(Π.Ε.Π.) και οι γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις να µην βρίσκονται σε περιοχή
εφαρµογής Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

2.

Στο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
του ιδίου ∆ήµου.
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3.

Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα περιλαµβάνονται στο διαχειριστικό σχέδιο
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «βιώσιµες» η «εν δυνάµει βιώσιµες» σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 451/2001, όπως ισχύει κάθε φορά

2.2.

Στόχοι του διαχειριστικού σχεδίου

Το υποβαλλόµενο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να αποσκοπεί :
•

στην υιοθέτηση ορθών γεωργικών πρακτικών

•

στη µείωση του κόστους παραγωγής

•

στην διασφάλιση της διάθεσης των παραγοµένων προϊόντων

•

στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

•

στη µείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων µε στόχο την µείωση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον

•

στη βελτίωση της οικονοµικής διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων

•

στην υιοθέτηση νέων µεθόδων παραγωγής

και γενικότερα σε παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ακαθάριστης
προσόδου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στην υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων
και πρακτικών παραγωγής, και γενικότερα στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο µέλλον.

2.3.

Επιλέξιµες δαπάνες

Στις επιλέξιµες δαπάνες, οι οποίες ενισχύονται, περιλαµβάνονται :
1. Η σύνταξη του διαχειριστικού σχεδίου των συνεργαζοµένων γεωργικών
εκµεταλλεύσεων.
2. Η τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής του προτεινόµενου διαχειριστικού
σχεδίου σε κάθε µία από τις συνεργαζόµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
•

Η σύνταξη και παρακολούθηση του διαχειριστικού σχεδίου γίνεται από
νοµικό η φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο στο µητρώο
µελετητών που έχει δηµιουργηθεί για την υλοποίηση των δράσεων µε
κωδικό παρέµβασης 111,112

∆εν είναι επιλέξιµες οι υπηρεσίες διαχείρισης για «γεωργοπεριβαλλοντικούς
φακέλους» για όσους εντάσσονται σε γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα του
Ε.Π.Α.Α
2.4.

Ύψος ενίσχυσης
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Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι 70% και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά
δικαιούχο (συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις) ανά τριετία.
Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται τµηµατικά και µε βάση εκθέσεις προόδου στις
οποίες θα αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και η επίτευξη των
στόχων του διαχειριστικού σχεδίου.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης σε περιπτώσεις απουσίας
παραγωγών από την εκµετάλλευσή τους, µε τον όρο «αντικατάσταση σε γεωργικές
εκµεταλλεύσεις» νοείται η αντικατάσταση του/της γεωργού, του/της συζύγου ή
γεωργικού εργάτη στην εκµετάλλευσή του από έναν άλλο γεωργό για την άσκηση
των εργασιών σε αυτή, όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης, ή σε
περίπτωση θανάτου του ο νόµιµος κληρονόµος, του το ζητήσει.
Η αντικατάσταση ζητείται για λόγους υγείας, διακοπών ή άλλων επειγόντων
αναγκών και περιστατικών και δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος
τις 30 ηµέρες.
Ο αντικαταστάτης είναι εξειδικευµένος στις γεωργικές δραστηριότητες, για τις
οποίες ζητείται να αντικαταστήσει τον/την αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης
τον/την σύζυγο ή γεωργικό εργάτη.
Ο φορέας που παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία µπορεί να είναι:

3.1.

•

Πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση.

•

∆ευτεροβάθµια συνεταιριστική οργάνωση.

∆ικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης

∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι οι αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
(γεωργίας ή κτηνοτροφίας ή µικτής κατεύθυνσης).

3.2.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της επιλέξιµης αµοιβής καθορίζεται µε βάση τον τύπο :
Υ = ( Εργάσιµες ηµέρες x Ψ x 21 ) + ( Αργίες x 1,5 x Ψ x 21)

Όπου:
21 : το ύψος ηµερήσιας αποζηµίωσης σε ΕΥΡΩ
Υ : ύψος αµοιβής σε ΕΥΡΩ
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ψ = 1 στην περίπτωση εκµετάλλευσης φυτικής κατεύθυνσης
ψ = 2 στην περίπτωση εκµετάλλευσης κτηνοτροφικής ή µικτής κατεύθυνσης
Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης ισούται µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου
εργάτη.
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του ύψους αµοιβής.

Άρθρο 2
Μέτρο 7.3 (1304) «Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας»

1. Στα πλαίσια του Μέτρου «Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας» και των
αντίστοιχων δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(Π.Ε.Π.), προβλέπεται η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους
τελικούς αποδέκτες για την υποστήριξη της εµπορίας γεωργικών προϊόντων
ποιότητας που αναφέρονται στον οδηγό εφαρµογής του µέτρου , για την
καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9000 ή 14000, HACCP,
συστήµατα περιβαλλοντικού ελέγχου), για την κατάρτιση των τελικών
αποδεκτών και προσωπικού για την εφαρµογή των συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας, καθώς και για την προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας που
αναφέρονται στον οδηγό εφαρµογής του µέτρου, τα οποία έχουν
πιστοποιηθεί κατά ISO 9000 ή 14000, HACCP ή µε συστήµατα
περιβαλλοντικού ελέγχου, µε τη δηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών
τόπων.
2. Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου, υποψήφιοι δικαιούχοι
δύνανται να είναι :
•

Φυσικά Πρόσωπα

•

Νοµικά

Πρόσωπα

Ιδιωτικού

∆ικαίου

(επιχειρήσεις,

αγροτικοί

συνεταιρισµοί κ.λ.π.)
3. Όσον αφορά στο ύψος ενίσχυσης, αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000
Ευρώ ανά δικαιούχο ανά τριετία και µέχρι το 75% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους.
4. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου
ανάλογα µε τις κατηγορίες πράξεων αυτές είναι :
4.1 Για συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εµπορίας
γεωργικών προϊόντων ποιότητας
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•

∆απάνες που αφορούν έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων σε
αγορές τοπικές και ευρύτερες των τοπικών.

•

∆απάνες κατάρτισης λοιπών τεχνικών µελετών και µελετών
σκοπιµότητας που σχετίζονται µε την προώθηση στην αγορά
τοπικών προϊόντων ποιότητας που αναφέρονται στον οδηγό
εφαρµογής του µέτρου

•

∆απάνες σύλληψης και σχεδιασµού νέων προϊόντων ποιότητας που
εµπίπτουν στις κατηγορίες του οδηγού εφαρµογής του µέτρου
σύµφωνα µε τις τάσεις της ζήτησης.

•

∆απάνες προετοιµασίας φακέλων - αιτήσεων για την αναγνώριση
ονοµασιών προέλευσης, ή για τη λήψη πιστοποιητικών ιδιοτυπίας
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισµούς.

4.2

Για την καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως οι σειρές
ISO 9000 ή 14000, συστηµάτων τα οποία βασίζονται στην ανάλυση
κινδύνων και τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP) καθώς και
συστηµάτων περιβαλλοντικού ελέγχου :
•

∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης των συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας όπως επίσης και του κόστους που
καταβάλλεται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισµένους
οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των
συστηµάτων αυτών. Η ενίσχυση χορηγείται µε µέγιστη διάρκεια 6
ετών, προοδευτικά µειούµενη µε βάση την κατανοµή 100, 100, 80,
60, 40, 20 και πάντως όχι µετά το 2008.
Για κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή των συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας :

•

∆απάνες για την κάλυψη του κόστους κατάρτισης τα του
προσωπικού των τελικών αποδεκτών, προκειµένου να γίνει δυνατή
η εισαγωγή και εφαρµογή των παραπάνω συστηµάτων, όπου

4.3.

γίνονται οι πιστοποιήσεις.
Οι παραπάνω δαπάνες θεωρούνται ως επιλέξιµες µόνο εφ΄ όσον η
κατάρτιση διεξάγεται από τον Οργανισµό που πραγµατοποιεί την
πιστοποίηση.
Για την προώθηση προϊόντων ποιότητας :

4.4
•

∆απάνες για την κάλυψη του κόστους των τελικών αποδεκτών για τη
δηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites)

•

∆απάνες για την κάλυψη της συµµετοχής τους για τη δηµιουργία
νέων ιστοσελίδων σε υφιστάµενους δικτυακούς τόπους µε στόχο την
προώθηση των τοπικών προϊόντων ποιότητας.
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Οι παραπάνω δαπάνες θεωρούνται ως επιλέξιµες µόνο εφ΄ όσον
αφορούν την προώθηση προϊόντων τα οποία έχουν πιστοποιηθεί µε τις
κατηγορίες που προσδιορίζονται στον οδηγό εφαρµογής

Άρθρο 3
Μέτρο 7.4 (1305) «Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία
και τον αγροτικό πληθυσµό»
1. Στα πλαίσια του Μέτρου «Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία
και τον αγροτικό πληθυσµό» και των αντίστοιχων δράσεων των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.), προβλέπεται η
παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας εκπαίδευσης – κατάρτισης σε
παραδοσιακά επαγγέλµατα µε στόχο τη διατήρηση τους (πετράδες,
ξυλογλύπτες, κατασκευαστές παραδοσιακών µουσικών οργάνων κ.α).
Επίσης η διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε την
γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα, την
τοπική ιστορική παράδοση και την αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά
καθώς και πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών
παραγωγής στον γεωργικό τοµέα.
2. Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου, υποψήφιοι δικαιούχοι
δύνανται να είναι :
•

Φυσικά Πρόσωπα

•

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί
συνεταιρισµοί κλπ)

•

Πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

• Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
Ανά κατηγορία δράσης όπως προσδιορίζεται στη συνέχεια
3. Όσον αφορά το ύψος ενίσχυσης ανάλογα µε το είδος της δράσης ισχύουν
τα ακόλουθα :
•

Για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης οι λεπτοµέρειες εφαρµογής θα
καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και η διάρκεια
τους θα είναι βραχυχρόνια από 60 έως 100 ώρες.

•

Για την διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων το ύψος ενίσχυσης
καθορίζεται στο 75% του συνολικού κόστους το οποίο δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά τριετία.

•

Για τις δράσεις επιδεικτικού χαρακτήρα που αφορούν την υλοποίηση
πιλοτικών έργων για τη διάδοση νέων τεχνικών παραγωγής στο
γεωργικό τοµέα το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στο 75% του
συνολικού κόστους, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000
Ευρώ ανά τριετία.
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4.

Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου,
ανάλογα µε τις κατηγορίες πράξεων αυτές είναι :
4.1 Για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – βραχυχρόνιας κατάρτισης σε
παραδοσιακά επαγγέλµατα µε στόχο τη διατήρησή τους :
•

∆απάνες αµοιβής εισηγητών – εκπαιδευτών

•

∆απάνες µίσθωσης χώρου και εκπαιδευτικού – εποπτικού εξοπλισµού
για τις ανάγκες του προγράµµατος κατάρτισης (προβολέας
διαφανειών, τηλεόραση, video κ.ο.κ.)

∆απάνες αναπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικού που διανέµεται στους
εκπαιδευόµενους (φωτοτυπίες, έξοδα βιβλιοδεσίας κ.ο.κ.). Στις
δαπάνες αυτές δεν περιλαµβάνονται οι αµοιβές των συγγραφέων των
κειµένων, πνευµατικά δικαιώµατα και άλλα σχετικά έξοδα τα οποία
θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνονται στην δαπάνη αµοιβής των
εισηγητών – εκπαιδευτών.
Τα όρια του ύψους των ανωτέρω κατηγοριών δαπανών θα πρέπει να είναι
σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στην απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων
4.2. Για την ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη γεωργική
παραγωγή, χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα και την τοπική
παράδοση και κληρονοµιά όπως εκθέσεις, εκδηλώσεις κ.α. Οι ανωτέρω
εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν καταγραφεί ως σηµαντικές, να
απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και να έχουν κατά το δυνατόν έναν
περιοδικό - επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα.
Στις επιλέξιµες δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνονται:
•

•

∆απάνες
σύνθεσης,
παραγωγής
και
διακίνησης
υλικού
δηµοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες
κ.α.)

•

Έξοδα δηµιουργίας και καταχώρησης διαφηµίσεων για την εκδήλωση
σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

•

Έξοδα µίσθωσης χώρων και εξοπλισµού για την οργάνωση των
εκδηλώσεων

•

∆απάνες διαµόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσµατα,
προθήκες, φωτισµοί κ.ο.κ.).

•

Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (µακέτες, φωτογραφήσεις κ.α.)

•

Κατασκευή εκθετηρίων κ.ο.κ.

•

Έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες
των εκδηλώσεων, όπως video, οθόνες προβολής, µηχανήµατα ήχου
κ.ο.κ.
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•

Έξοδα για την συµµετοχή παραδοσιακών µουσικών και χορευτικών
συγκροτηµάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώµενων (θέατρο,
χορός, φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραµµα των
εκδηλώσεων για την προβολή της τοπικής αγροτικής παραγωγής, µε
την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα
υπερβαίνει το 20% της συνολικής δαπάνης της εκδήλωσης.

∆απάνες για την κατασκευή - αγορά παραδοσιακών στολών, για την
κατασκευή – αγορά παραδοσιακών µουσικών οργάνων. για τις
ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών
Για την ανωτέρω κατηγορία δράσεων δικαιούχοι µπορεί να είναι Ο.Τ.Α ,

•

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α πολιτιστικοί σύλλογοι και
φορείς

λοιποί συλλογικοί

4.3. Για την ενίσχυση πιλοτικών έργων επίδειξης για τη διάδοση νέων
τεχνικών παραγωγής στο γεωργικό τοµέα, µε σκοπό την ενσωµάτωσή
τους στην τοπική παραγωγική διάρθρωση ενισχύονται καινοτόµες
ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να επιδιώξουν την κατοχύρωση
τους µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και χρηµατοδοτείται η εφαρµογή και η
περαιτέρω ανάπτυξη τους, είτε βρίσκονται στη φάση του σχεδιασµού .
Στις επιλέξιµες δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνονται:
•

∆απάνες για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου, όπως αυτές
περιγράφονται στο εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο.

•

∆απάνες σχεδιασµού και έξοδα κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας

•

∆απάνες κατασκευής προτύπου για κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία.

•

∆απάνες δηµοσιοποίησης - προβολής της νέας τεχνικής παραγωγής
που εφαρµόστηκε. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται η δηµιουργία
και καταχώρηση υλικού προβολής σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η
σύνθεση, παραγωγή και διακίνηση έντυπου υλικού δηµοσιοποίησης –
προβολής όπως φυλλάδια, αφίσες κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση το
σύνολο της δαπάνης δηµοσιοποίησης – προβολής θα πρέπει να

περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, και να µην είναι
µεγαλύτερο από το 10% του συνολικού κόστους του επενδυτικού
σχεδίου.
Στην ανωτέρω κατηγορία δράσεων δικαιούχοι δύνανται να είναι Φυσικά και
Νοµικά Πρόσωπα.

Σελίδα 12 από 12

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΥΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Άρθρο 4
Μέτρο 7.5 (1306) «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία και
διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς»
1.

Στα πλαίσια του Μέτρου «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία
και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς» και των αντίστοιχων δράσεων
των
Περιφερειακών
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
(Π.Ε.Π.),
προβλέπονται µελέτες και έργα αποκατάστασης ιδιωτικών κτιρίων τα οποία
είναι χαρακτηρισµένα ως παραδοσιακά και διατηρητέα η πρόκειται για
αξιόλογα κτίσµατα παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µε ιδιαίτερα
στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας, και µόνο στην περίπτωση που
αυτά εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο ανάπλασης και ανάδειξης του
οικισµού όπως αυτό αποτυπώνεται σε σχετική µελέτη ανάπλασης η οποία
θα εκπονηθεί πριν την έναρξη υλοποίησης των ανωτέρω εργασιών .
Επίσης µελέτες και έργα προστασίας µέρους ή του συνόλου του οικισµού
και ανάδειξης αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου
(µύλοι, βρύσες, γεφύρια µονοπάτια κ.α.) τα οποία έχουν αισθητική και
ιστορική σηµασία, η οποία θα τεκµηριώνεται σε σχετική έκθεση το
περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρµογής.
Επίσης περιλαµβάνει δράσεις διατήρησης παραδοσιακών αγροτικών
εργασιών και συνηθειών για τις περιπτώσεις που προβλέπονται σχετικές
δράσεις στα ΠΕΠ

2.

Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου , υποψήφιοι δικαιούχοι
δύνανται να είναι :
•

Φυσικά Πρόσωπα

•

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου

• Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α
Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι ο νόµιµος ιδιοκτήτης
του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση.
2.

Όσον αφορά στα ιδιωτικά έργα (ιδιωτικά κτήρια)που εντάσσονται στο
Μέτρο, η ενίσχυση ανέρχεται ως το 60% του συνολικού κόστους της
επένδυσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ.
Στα λοιπά ιδιωτικά έργα, το ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει µέχρι το 100%
του επιλέξιµου κόστους µε τη τήρηση των όρων του σηµείου 4.1.2.2 των
κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στη Γεωργία
(2000/C28/02) και µε την προϋπόθεση ότι δεν δηµιουργούνται έσοδα και
εφόσον οι επενδύσεις είναι σε µη ανταποδοτικό κεφαλαιουχικό εξοπλισµό
της εκµετάλλευσης και δεν οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικής της

Σελίδα 13 από 13

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΥΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

4.

ικανότητας η µέχρι 75% αν είναι σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό χωρίς αύξηση
του παραγωγικού δυναµικού.
Οι ανωτέρω επιχορηγήσεις προς τους δικαιούχους δεν εντάσσονται στη
κατηγορία της κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου δεν εµπίπτουν στους
αντίστοιχους περιορισµούς.
Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου,
σε αυτές περιλαµβάνονται :
∆απάνες για µελέτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται το σύνολο των
δαπανών για την εκπόνηση των απαιτουµένων µελετών για την
ολοκληρωµένη αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισµάτων και λοιπών
αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται µελέτες αποτύπωσης,
αρχιτεκτονικές,
στατικές,
ηλεκτροµηχανολογικές
µελέτες,
µελέτες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, µελέτες φωτισµού κ.λ.π. Στην
κατηγορία των µελετών εντάσσονται επίσης ειδικές µελέτες οι οποίες
απαιτούνται λόγω της ιδιοµορφίας του έργου αποκατάστασης – προστασίας
όπως εδαφοτεχνικές µελέτες (ειδικές περιπτώσεις θεµελιώσεων), µελέτες
αποκατάστασης τοιχογραφιών κ.ο.κ.
Το κόστος των παραπάνω µελετών είναι επιλέξιµο µόνο στην περίπτωση
υλοποίησης της κατασκευής του έργου την οποία καλύπτουν οι
συγκεκριµένες µελέτες.
∆απάνες κατασκευών. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται το σύνολο των
δαπανών το οποίο αφορά την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης
της αντίστοιχης εγκεκριµένης µελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες
επίβλεψης των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καθαιρέσεις,
αποκατάσταση στατικής επάρκειας - ενίσχυση φέροντα οργανισµού,
εξωτερικές τοιχοποιίες και επιχρίσµατα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών
κουφωµάτων, χρωµατισµοί των όψεων και γενικότερα το σύνολο των
εργασιών αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου.
Μόνο σε περιπτώσεις κτισµάτων τα οποία δεν χρησιµοποιούνται ως
κατοικία ούτε έχουν εµπορική – επαγγελµατική χρήση, αλλά εξυπηρετούν
κοινωφελείς λειτουργίες (βιβλιοθήκη, µουσείο κ.λ.π.) οι οποίες δεν
αποφέρουν έσοδα στον φορέα λειτουργίας τους, στις επιλέξιµες δαπάνες
για κατασκευαστικές εργασίες µπορούν να περιλαµβάνονται και δαπάνες
για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. Στην
περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες για αντικατάσταση
δαπέδων,
εσωτερικών
επιχρισµάτων,
εσωτερικών
κουφωµάτων,
εσωτερικών υδρο – ελαιοχρωµατισµών, αντικατάσταση ηλεκτρικών και
υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.ο.κ.
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∆απάνες εξοπλισµού. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δαπάνες
προµήθειας, εγκατάστασης του αναγκαίου ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού, στα πλαίσια υλοποίησης της αντίστοιχης εγκεκριµένης µελέτης.
Στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό περιλαµβάνονται θέρµανση,
κλιµατισµός, συστήµατα ασφαλείας και µε την προϋπόθεση ότι το κτίσµα
δεν χρησιµοποιείται ως κατοικία. Σε περίπτωση όπου το κτίσµα δεν θα έχει
χρήση κατοικίας αλλά θα προορίζεται για άλλη κοινωφελή χρήση που δεν
δηµιουργεί έσοδα στον δικαιούχο (µουσείο, βιβλιοθήκη, πολιτιστικό κέντρο
κ.ο.κ), στην κατηγορία αυτή των δαπανών θα περιλαµβάνονται και οι
δαπάνες για την επίπλωση του χώρου και τον απαραίτητο για τη λειτουργία
ειδικό εξοπλισµό του.
ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΙΠΤΕΙ
ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 1306 ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.
Άρθρο 5
Μέτρο 7.6 (1307) «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία για να παρασχεθεί η
δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης
εναλλακτικών εισοδηµάτων»
Α.

Β.

Γ.
1.

Στα πλαίσια του Μέτρου «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων
και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία για να παρασχεθεί η
δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης
εναλλακτικών εισοδηµάτων» και των αντίστοιχων δράσεων των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.), προβλέπεται η
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από γεωργούς κατά κύρια ή µερική
απασχόληση, τα οποία θα αφορούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών προς τη
γεωργία δραστηριοτήτων του τριτογενή τοµέα και της µεταποίησης
(αγροτουρισµός, οικοτεχνία, κ.α.)
∆ικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης
Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου, υποψήφιοι δικαιούχοι
δύνανται να είναι Φυσικά Πρόσωπα, κατά κύρια ή µερική απασχόληση
γεωργοί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 451/2001, όπως ισχύει κάθε
φορά, για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή τα εκάστοτε οριζόµενα
σε µεταγενέστερες ρυθµίσεις.
Ύψος Ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανά περιφέρεια και παρουσιάζονται
στο άρθρο 27 της παρούσας. Το συνολικό επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού
σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ.
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2. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, σε αυτές
περιλαµβάνονται :
•

∆απάνες για έργα υποδοµής και περιβάλλοντος χώρου στις οποίες
περιλαµβάνονται ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα κοινής
ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λ.π.

•

∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται δαπάνες
οικοδοµικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών
εργασιών, θέρµανσης κ.λ.π.

•

∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής, στις οποίες
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη µεταφορά και εγκατάστασή του.

•

∆απάνες για λοιπό εξοπλισµό.

•

Μελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η συµπλήρωση του φακέλου
υποψηφιότητας, µελέτη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων –
επιµετρήσεων, κ.λ.π. . Οι ανωτέρω δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν το 12%
του συνολικού κόστους του έργου

∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών
φυλλαδίων, προβολή σε µέσα µαζικής επικοινωνίας, κ.λ.π. και µε ποσοστό
µέχρι 5% του συνολικού επιλέξιµου κόστους.
Όσον αφορά στις επενδύσεις για αγροτουριστικά καταλύµατα αυτές υλοποιούνται
υποχρεωτικά µε βάση τις προδιαγραφές που θα περιλαµβάνονται στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης.
•

3.

Άρθρο 6
Μέτρο 7.8 (1309) «Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδοµής που
σχετίζεται µε την ανάπτυξη της γεωργίας»
1. Στα πλαίσια του Μέτρου «Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδοµής που σχετίζεται
µε την ανάπτυξη της γεωργίας» και
των αντίστοιχων δράσεων των

2

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.), προβλέπεται µια σειρά
δράσεων που έχουν χαρακτήρα υποδοµής όπως ο αγροτικός εξηλεκτρισµός
εγκαταστάσεων που καλύπτουν άρδευση, αποστράγγιση, άρδευση – ύδρευση
(µικτή χρήση), κτηνοτροφικές και άλλες αγροτικές χρήσεις, η κατασκευή και
οργάνωση κατάλληλης κοινόχρηστης υποδοµής για τη δηµιουργία κτηνοτροφικών
ζωνών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες δράσεων ισχύουν οι όροι εφαρµογής που
περιγράφονται στις αντίστοιχες Κ.ΥΑ όπως ισχύουν κάθε φορά
Επίσης προβλέπεται η αξιοποίηση ανανεώσιµων / ήπιων µορφών ενέργειας
όπως αιολική, ηλιακή, γεωθερµική κ.α. για τη δηµιουργία µονάδων παραγωγής
ενέργειας περιορισµένης ισχύος για την κάλυψη τοπικών αναγκών η την
υποκατάσταση συµβατικών µορφών ενέργειας σε «γεωργικές εκµεταλλεύσεις»
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Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 7.8, δηλαδή την αξιοποίηση
ήπιων µορφών ενέργειας υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να είναι :
•

Φυσικά πρόσωπα

•

Νοµικά
Πρόσωπα
συνεταιρισµοί)

Ιδιωτικού

∆ικαίου

(επιχειρήσεις,

αγροτικοί

• Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
2. Όσον αφορά, στο ύψος ενίσχυσης ισχύουν τα ακόλουθα :
Για την αξιοποίηση ανανεώσιµων / ήπιων µορφών ενέργειας το συνολικό ύψος
της επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ και το
ποσοστό επιχορήγησης ανά περιφέρεια παρουσιάζεται στο άρθρο 27 της
παρούσας.
3. Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου,
ανάλογα µε τις κατηγορίες πράξεων αυτές είναι :
3.1 Για την αξιοποίηση ανανεώσιµων / ήπιων µορφών ενέργειας, δαπάνες
µελετών και κατασκευών καθώς και προµήθειας και εγκατάστασης του
αναγκαίου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την αξιοποίηση της
ενέργειας. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν όλες τις µορφές ανανεώσιµων /
ήπιων µορφών ενέργειας και ενδεικτικά αναφέρονται η εκµετάλλευση της
βιοµάζας για παραγωγή βιοαερίου, η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας
για άντληση – άρδευση, η αξιοποίηση υδατοπτώσεων σε υδραύλακες για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η αξιοποίηση της γεωθερµίας για
θέρµανση σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες κ.α. Επισηµαίνεται ότι στις
επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται η δηµιουργία θερµοκηπίων αλλά
επιδιώκεται η αξιοποίηση της ήπιας / ανανεώσιµης ενέργειας σε αυτά
(αντικατάσταση πετρελαίου από ηλιακή γεωθερµική ενέργεια κ.ο.κ)
3.2 Ειδικότερα όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση µελετών όλων
των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιµες και
χρηµατοδοτούνται µόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων
έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρµόστηκαν, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν
χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου. Το κόστος των
µελετών και αδειών δεν µπορούν να υπερβούν το 12% του συνολικού
προϋπολογισµού του έργου.
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Άρθρο 7
Μέτρο 7.9 (1309 –1310) «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων»
1. Στα πλαίσια του Μέτρου «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων» και των αντίστοιχων δράσεων των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.), προβλέπεται η ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στη συµπλήρωση ή ανάπτυξη
τουριστικής υποδοµής στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και
στον αγροτουρισµό. Επίσης, η ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την
βελτίωση και ανάπτυξη βιοτεχνικών δραστηριοτήτων εκτός της πρώτης
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων. Τέλος, στα
πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση δραστηριοτήτων σχετικών µε την
προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών µε στόχο αφενός την
ενηµέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές αφετέρου δε την προβολή
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύτερο κοινό.
2.
Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου , υποψήφιοι δικαιούχοι
δύνανται να είναι :

3.

4.

•

Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως αυτή
ορίζεται στην ΚΥΑ 451/2001 για επενδύσεις σε γεωργικές
εκµεταλλεύσεις.

•

Νοµικά πρόσωπα
συνεταιρισµοί κ.ο.κ)

•

Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις
πράξεων

•

Πολιτιστικοί φορείς

Ιδιωτικού

∆ικαίου

(επιχειρήσεις,

αγροτικοί

των Ο.Τ.Α. για συγκεκριµένες κατηγορίες

• Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Το ποσοστό ενίσχυσης για τις ιδιωτικές επενδύσεις ανά περιφέρεια
παρουσιάζεται στο άρθρο 27 της παρούσας. Το συνολικό επιλέξιµο κόστος
του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ.
Όσον αφορά στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για την
χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου
ανάλογα µε τις κατηγορίες πράξεων αυτές είναι :
4.1 Για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στην ίδρυση ,
επέκταση και βελτίωση στο τοµέα της τουριστικής υποδοµής, στο τοµέα
των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και στο αγροτουρισµό. :
•

∆απάνες για τη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων µε τον
απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισµό,
καθώς και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στα
πλαίσια τουριστικών καταλυµάτων, παραδοσιακών ξενώνων κ.λ.π,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη
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σχετική ΚΥΑ µε τίτλο «Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και
τάξεων τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων που εντάσσονται στα Ε.Π αρµοδιότητας του Υπ.
Γεωργίας και των ΠΕΠ κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο ως
εγκαταστάσεις ανάπτυξης Αγροτουρισµού»
•

∆απάνες για τη επέκταση και βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών
υποδοµών, του περιβάλλοντα χώρου, των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων και του ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού σε
υφιστάµενα
τουριστικά
και
αγροτουριστικά
καταλύµατα,
παραδοσιακούς ξενώνες κ.λ.π, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ µε τίτλο
«Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και τάξεων τουριστικών
καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται στα Ε.Π αρµοδιότητας του Υπ. Γεωργίας και των ΠΕΠ
κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης
Αγροτουρισµού»

•

∆απάνες για τη δηµιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής και
παραδοσιακών καφενείων µε την αντίστοιχη αγορά εξοπλισµού,
καθώς και δαπάνες για την αναβάθµιση, επέκταση υφισταµένων
υποδοµών και του αντίστοιχου εξοπλισµού χώρων εστίασης και
αναψυχής και παραδοσιακών καφενείων σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ µε τίτλο
«Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και τάξεων τουριστικών
καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που
εντάσσονται στα Ε.Π αρµοδιότητας του Υπ. Γεωργίας και των ΠΕΠ
κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης
Αγροτουρισµού»

•

∆απάνες για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθµιση λοιπών
τουριστικών εγκαταστάσεων όπως κατασκηνώσεις , κάµπιγκ,
υδροθεραπευτήρια, χώροι πολυδραστηριοτήτων κ.λ.π και αγορά του
σχετικού αυτών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προυποθέσεις που
περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ µε τίτλο «Προσδιορισµός των
λειτουργικών µορφών και τάξεων τουριστικών καταλυµάτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στα Ε.Π
αρµοδιότητας του Υπ. Γεωργίας και των ΠΕΠ κατά τη Γ
Προγραµµατική
Περίοδο
ως
εγκαταστάσεις
ανάπτυξης
Αγροτουρισµού»

•

Στα πλαίσια των ανωτέρω επενδύσεων περιλαµβάνονται δαπάνες για
τη βελτίωση της προσπελασιµότητας – σύνδεσης αυτών µε το
υφιστάµενο οδικό δίκτυο, µε µικρές παρεµβάσεις αναβάθµισης του
δικτύου πρόσβασης (πλακόστρωση µονοπατιών, µικρά τεχνικά έργα,
τσιµεντοστρώσεις σε δύσβατα τµήµατα κ.ο.κ) . Η δαπάνη βελτίωσης
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της προσπελασιµότητας δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το 10% του
συνολικού κόστους της επένδυσης.
•

∆απάνες για µελέτες – υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η σύνταξη
σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης, η µελέτη έκδοσης οικοδοµικής
άδειας, δαπάνες επιβλέψεων επιµετρήσεων κλπ. Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους της επένδυσης

•

∆απάνες για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων και αγοράς εξοπλισµού
για εναλλακτικές µορφές τουρισµού – άθλησης και ψυχαγωγίας όπως
ορεινή ποδηλασία, rafting , ιππασία κλπ

∆απάνες αγοράς επαγγελµατικών οχηµάτων παντός εδάφους ειδικών
προδιαγραφών τα οποία θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστον επτά θέσεις
επιβατών για µεταφορά επισκεπτών, µόνο σε περιπτώσεις όπου
τεκµηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισµού αυτού
(δυσκολία προσπελασιµότητας σε αγροτουριστικό κατάλυµα,
οργανωµένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές κ.ο.κ.). Οι
προδιαγραφές των οχηµάτων καθώς και οι προϋποθέσεις
επιλεξιµότητας των δαπανών καθορίζονται στον οδηγό εφαρµογής του
παρόντος Μέτρου.
4.2 Για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την
ίδρυση –
εκσυγχρονισµό και επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων όπως αυτές
ορίζονται στον Καν. ΕΚ 70/2001 που δραστηριοποιούνται σε τοµείς εκτός
της πρώτης µεταποίησης
και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας)
•

•

∆απάνες για µελέτη και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και
τη βελτίωση η επέκταση υφισταµένων

•

∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριµένης βιοτεχνικής
δραστηριότητας.

•

∆απάνες για αγορά µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού

•

∆απάνες για υπηρεσίες υποστήριξης όπως η σύνταξη οικονοµοτεχνικής
µελέτης, η έκδοση των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια,
καθώς και οι προβλεπόµενες δαπάνες αµοιβής επιβλέποντος µηχανικού,
ανάλογα µε το είδος της επένδυσης. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν µπορούν
να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της
επένδυσης

∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων
και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά µηχανήµατα
κ.ο.κ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογηµένη
από το είδος της επένδυσης.
Για τις κατηγορίες πράξεων της παραγράφου 4.1 και 4.2 εν δυνάµει δικαιούχοι είναι
µόνο φυσικά και νοµικά πρόσωπα
•
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4.3 Για την ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των
περιοχών µε στόχο αφενός την ενηµέρωση και προσέλκυση επενδυτών
σε αυτές, αφετέρου δε την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
τους στο ευρύτερο κοινό :
•

∆απάνες σχεδιασµού και εκτύπωσης πληροφοριακών και διαφηµιστικών
εντύπων (π.χ. αµοιβές εξειδικευµένων γραφείων για την παραγωγή των
εντύπων), καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CDs κ.λ.π.)

•

∆απάνες διαφηµιστικών καταχωρήσεων
Ενηµέρωσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

σε

έντυπα

Μέσα

Μαζικής

•

∆απάνες σχεδιασµού και εκτύπωσης επενδυτικών οδηγών

•

∆απάνες σχεδιασµού και κατασκευής διαφηµιστικών αφισών, προθηκών και
ηλεκτρονικής διαφήµισης, µε εξαίρεση τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά µέσα.

•

Κόστος σχεδιασµού ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου (web site) και
προώθησή του σε ελληνικές και ξένες µηχανές αναζήτησης.

Η ανωτέρω κατηγορία δράσεων είναι επιλέξιµη µόνο για τη συνολική
προώθηση της εικόνας των περιοχών παρέµβασης και µόνο
από
συλλογικούς φορείς και Ο.ΤΑ. Κατ εξαίρεση για την ανωτέρω κατηγορία
δράσεων το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του συνολικού κόστους το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά τριετία.
Μέτρο 7.10 (1312) «Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τη
γεωργία, τη δασοκοµία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των ζώων»

1. Στα πλαίσια του µέτρου «Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τη
γεωργία, τη δασοκοµία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των ζώων» και των αντίστοιχων δράσεων των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π) προβλέπεται η
υλοποίηση µελετών και έργων για προστασία – διαχείριση δασών και
οικοτόπων, οι παρεµβάσεις για την αναβάθµιση βελτίωση περιοχών
ενδιαίτησης της άγριας πανίδας
και οι ενέργειες περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης.
2. Όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου , υποψήφιοι δικαιούχοι
δύνανται να είναι :
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Επιχειρήσεις των ΟΤΑ
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου.
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3. Το ποσοστό ενίσχυσης για την υλοποίηση των έργων που αφορούν
προστασία – διαχείριση δασών και οικοτόπων, τις παρεµβάσεις για
αναβάθµιση βελτίωση περιοχών ενδιαίτησης της άγριας πανίδας και
ενέργειες περιβαλλοντικής ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης δύναται
φθάνει το 100% του προϋπολογισµού των έργων.

την
την
τις
να

4. Όσον αφορά τις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για τη
χρηµατοδότηση τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του µέτρου
ανάλογα µε τις κατηγορίες πράξεων αυτές είναι :
4.1.
Για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης –
ενηµέρωσης :
∆απάνες αµοιβών εισηγητών
∆απάνες αναπαραγωγής ενηµερωτικού υλικού
∆απάνες παραγωγής πληροφοριακού υλικού
∆απάνες για την διοργάνωση ηµερίδων.
Οι ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης υλοποιούνται
αποκλειστικά σε περιοχές που υλοποιούνται οι λοιπές δράσεις του µέτρου και
σε συνδυασµό µε αυτές.
4.2 Για την υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων προστασίας –
διαχείρισης δασών και οικοτόπων, και παρεµβάσεων για την αναβάθµιση
βελτίωση περιοχών ενδιαίτησης της άγριας πανίδας, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη διαχειριστικού σχεδίου στο οποίο θα
περιλαµβάνεται και η τεχνική περιγραφή των προτεινοµένων παρεµβάσεων,
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η µέτρηση των επιπτώσεων από την
υλοποίηση των παρεµβάσεων κλπ.
Στις επιλέξιµες δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνονται ενδεικτικά:


Η εκπόνηση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου



Η κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ,



Η προµήθεια και τοποθέτηση ταΐστρων και ποτίστρων για την
ενδιαίτηση της πανίδας



Οι φυτοτεχνικές εργασίες



Οι δαπάνες για την διαχείριση – διοίκηση παρακολούθηση και
την αξιολόγηση του διαχειριστικού σχεδίου.



Η µίσθωση των αναγκαίων ιδιωτικών εκτάσεων για τις ανάγκες
υλοποίησης του διαχειριστικού σχεδίου

Η υλοποίηση των µικρών τεχνικών έργων θα γίνει µε το θεσµικό πλαίσιο που
αφορά τα δηµόσια έργα (νόµος 1418/84 όπως ισχύει κάθε φορά) από
εργολήπτη δασοτεχνικών έργων η από εργοληπτική επιχείρηση
εγγεγραµµένη στα ΜΕΕΠ για έργα πρασίνου στελεχωµένη από δασολόγο η
τεχνολόγο δασοπονίας, εγγεγραµµένο στα Μ.Ε.Κ που επιλέγεται από το
φορέα υλοποίησης του έργου και εγκρίνεται από την προϊσταµένη αρχή αν οι
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υλοποιούµενες παρεµβάσεις γίνονται σε δασικές εκτάσεις. Οι παρεµβάσεις
αυτές µπορεί να υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο σε περιοχές ενδιαίτησης της
άγριας πανίδας.
Το διαχειριστικό σχέδιο για τις περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο
NATURA 2000 θα πρέπει να συντάσσεται µε βάση τις προδιαγραφές του
ΥΠΕΧΩ∆Ε ενώ για τις παρεµβάσεις εκτός περιοχών ΝATURA 2000 µε βάση
τις οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Γεωργίας και θα
περιλαµβάνονται στον οδηγό εφαρµογής- έντυπο υποβολής
των
προτάσεων.
Ιδιαίτερα για παρεµβάσεις που υλοποιούνται σε περιοχές του δικτύου
NATURA 2000, οι προτάσεις για την συγκεκριµένη δράση θα πρέπει να είναι
απόλυτα τεκµηριωµένες από φορείς που έχουν αντίστοιχη αρµοδιότητα
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία,
φερεγγυότητα και έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα έργα κατά το παρελθόν. Οι
δαπάνες για την σύνταξη του διαχειριστικού σχεδίου και το κόστος για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου δεν µπορεί να υπερβαίνουν το
12% του συνολικού κόστους του έργου.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν από ΟΤΑ και εντάσσονται στις προτεινόµενες
κατηγορίες πράξεων του συµπληρώµατος προγραµµατισµού του Ε.Π Α.Α.Α.Υ
2000-2006 δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσης.

Άρθρο 8
Μέτρο 7.11 (111) «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων»
1. Στα πλαίσια του Μέτρου «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων» και των αντίστοιχων δράσεων των
Περιφερειακών
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
(Π.Ε.Π.),
προβλέπονται ενισχύσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής
βιωσιµότητας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 451/2001 για δραστηριότητες
που έχουν σχέση µε την πρωτογενή παραγωγή στα πλαίσια της
καθετοποίησης της παραγωγής µέσα στην εκµετάλλευση . Στο Μέτρο
περιλαµβάνονται αποκλειστικά και µόνο τα καθεστώτα ενισχύσεων
για την ενθάρρυνση στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες
εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας. ∆εν περιλαµβάνονται:
καθεστώτα ενισχύσεων για επενδύσεις σε µικρές γεωργικές
εκµεταλλεύσεις, για την ενθάρρυνση δηµιουργίας προτύπων
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αγροκτηµάτων, για την προώθηση καινοτόµων δράσεων ,
καθώς και για την προώθηση της πολυαπασχόλησης.
2.

Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου, οι υποψήφιοι
δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις , το ύψος ενίσχυσης (ποσά και ποσοστά
ενίσχυσης ) καθώς και οι επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται στα αντίστοιχα
άρθρα της Κ.Υ.Α. 451/2001 όπως εκάστοτε ισχύει..
Επίσης οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας,
συµπεριλαµβανοµένων των κανονικών διεξόδων στην αγορά και της
συµβατότητας µε Κ.Ο.Α., τα περιεχόµενα του φακέλου υποψηφιότητας
καθώς και οι ορισµοί και εννοιολογικοί προσδιορισµοί για την εφαρµογή του
καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ 451/2001
και στο Παράρτηµα I αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9
Μέτρο 7.12 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων»

1. Στα πλαίσια του Μέτρου «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων» και
των αντίστοιχων δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(Π.Ε.Π.) υπάγονται όλες οι επενδύσεις που αφορούν µεταποίηση και εµπορία
των προϊόντων του Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης, εκτός αυτών της αλιείας και
οι οποίες υλοποιούνται στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Άξονα 7 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ 2000
– 2006 και στις αντίστοιχες περιοχές που προσδιορίζονται στα Π.Ε.Π. Οι
επενδύσεις αυτές πρέπει να συµβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης του
συγκεκριµένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής. Πρέπει επίσης να
εξασφαλίζουν ικανοποιητική συµµετοχή των παραγωγών των βασικών
προϊόντων στα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση.
2.

Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου, υποψήφιοι δικαιούχοι,
Φορείς επενδυτικών σχεδίων είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που τελικά
επιβαρύνονται µε το κόστος της πραγµατοποίησης του σχεδίου.
Η ενίσχυση παρέχεται σε φορείς:
α)

των οποίων µπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονοµική
βιωσιµότητα,

β)

που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την
υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων,
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γ)

που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους
συµµετοχής (ίδια κεφάλαια) που δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 20% του
επιλέξιµου κόστους πραγµατοποίησης της επένδυσης.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν έχουν εφαρµογή σε επιχειρήσεις που
λειτουργούν υπό την µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και
κοινοπραξίας.
3.

Όσον αφορά το είδος και το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης ισχύουν τα
ακόλουθα:
3.1 Η ενίσχυση χορηγείται υπό µορφή επιχορήγησης κεφαλαίου. Το συνολικό
ύψος της ενίσχυσης (∆ηµόσιας ∆απάνης) εκπεφρασµένο ως ποσοστό του
όγκου επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να
υπερβαίνει, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 3. 2, το 50%.
3.2 Ειδικά για τις Νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης εκπεφρασµένο ως ποσοστό του όγκου επιλέξιµων δαπανών
καθορίζεται στο 65%, όπως αυτό προσδιορίζεται από τον Καν.(ΕΚ) 442
/2002.
3.3 Το ανώτατο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
440.000 Ευρώ.

4. Όσον αφορά στο είδος των επενδύσεων που ενισχύονται στο πλαίσιο του
καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου ισχύουν τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 450
/2001 όπως ισχύει κάθε φορά.
4.1 Ενισχύονται οι επενδύσεις :
α) που διευκολύνουν τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό της µεταποίησης
και εµπορίας γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό
συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέµενης
αξίας των προϊόντων αυτών,
β) που συµβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους
ακόλουθους στόχους:
•

τον προσανατολισµό της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις
προβλεπόµενες τάσεις των αγορών ή την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα

•

τη βελτίωση ή τον εξορθολογισµό των διαύλων εµπορίας ή των
διαδικασιών µεταποίησης

•

τη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιµασίας των
προϊόντων, των παραπροϊόντων ή των υπολειµµάτων

•

την εφαρµογή νέων τεχνολογιών

•

την προώθηση καινοτόµων επενδύσεων

•

τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας

•

τη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονοµικών συνθηκών
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•

την προστασία του περιβάλλοντος

4.2 Αποκλείεται η ενίσχυση ως µη επιλέξιµων των παρακάτω επενδύσεων :
•

Επενδύσεων στο τοµέα των ζωοτροφών

•

Επενδύσεων στο τοµέα των σφαγείων

•

Επενδύσεων στο τοµέα των ελαιούχων

•
4.3

5.

Όλες οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως µη επιλέξιµες στην ΚΥΑ
450 /2001. όπως ισχύει κάθε φορά
Ανά τοµέα ενισχύονται οι επενδύσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α’
της Κ.Υ.Α. 450/2001, όπως ισχύει κάθε φορά

Όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών ισχύουν τα προβλεπόµενα στην
Κ.Υ.Α. 450/2001, όπως ισχύει κάθε φορά Οι δαπάνες για τις οποίες δύναται να
παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες) στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενίσχυσης του Μέτρου αφορούν :
α) Τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
β) Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
γ) Την προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού
συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού πληροφορικής και του
εξοπλισµού των εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της µονάδος
δ) Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού.
ε) Τα γενικά έξοδα, όπως αµοιβές µηχανικών, και συµβούλων, δαπάνες
για µελέτες σκοπιµότητας, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και
άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και µέχρι ορίου 12% του
συνολικού επιλέξιµου κόστους.
ζ) Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας
οργανισµούς (ISO 9000, HACCP κλπ).

από

αρµόδιους

η) Την αγορά telex, fax τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων
ενδοεπικοινωνίας
και
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
(συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας κειµένων, software
telescripteurs) και συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
θ) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι του
ποσού των 10.000 ΕΥΡΩ.
5.2

∆απάνες που δεν ενισχύονται, ως µη επιλέξιµες αφορούν :
α)

Αγορά οικοπέδου.
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β)

Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν
πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούµενη
χρήση τους.

γ)

Προσωρινά έργα µη αµέσως συνδεόµενα µε την εκτέλεση του έργου
(π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).

δ)

Συµβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι
δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης.

ε)

Εξοπλισµό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.).

και

στ) Αγορά οχηµάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.
ζ)

Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές,
φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λ.π.) εκτός των αναφεροµένων στην
προηγούµενη παράγραφο 5.1 εδάφιο η.

η)

Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους.

θ)

Μη φυσικές επενδύσεις συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών
επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων (εξαιρούνται οι
αναφερόµενες στην ενότητα στ της παραγράφου 5.1)
Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός
της περίπτωσης που αφορά HACCP.

ι)
ια)

ιβ)
ιγ)
ιδ)
ιε)

ιστ)

ιζ)

Αποζηµιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε
τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεµότητες κλπ.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης
όταν παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση, από την νοµοθεσία για
ανάκτηση του.
Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού
εξοπλισµού.
Αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και έργα
διακόσµησης.
Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της
µονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της
µονάδας.
Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της
κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό
του.
Σε κάθε περίπτωση, δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν την
θετική εισήγηση της γνωµοδοτικής επιτροπής για την υπαγωγή της
επένδυσης σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας, δεν
συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος. Κατ’ εξαίρεση
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συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος, ακόµα και αν έχουν
πραγµατοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής,
οι αµοιβές µηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια
κατασκευής και εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής µελέτης υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 10
Μέτρο 7.13 «Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό υλοτόµησης,
µεταποίησης και εµπορίας των δασοκοµικών προϊόντων»

1. Στα πλαίσια του Μέτρου «Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό
υλοτόµησης, µεταποίησης και εµπορίας των δασοκοµικών προϊόντων» και των
αντίστοιχων δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(Π.Ε.Π.) υπάγονται όλες οι επενδύσεις που αφορούν µεταποίηση και εµπορία
των προϊόντων αυτών και οι οποίες υλοποιούνται στις περιοχές εφαρµογής των
Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Άξονα 7 του
Ε.Π.Α.Α.Α.Υ 2000 – 2006 και στις αντίστοιχες περιοχές που προσδιορίζονται στα
Π.Ε.Π.
2.

Όσον αφορά στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου, υποψήφιοι δικαιούχοι,
Φορείς επενδυτικών σχεδίων είναι οι οριζόµενοι ως φορείς δικαιούχοι στο
άρθρο 3 στην ΚΥΑ 110850/4938 ΦΕΚ 17 ΤΕΥΧΟΣ Β 15/01/02 όπως ισχύει
κάθε φορά.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις σε επίπεδο επενδύσεων και δικαιούχων είναι οι
οριζόµενες στον οδηγό εφαρµογής του Μέτρου 2.2. «Βελτίωση της υλοτόµησης
µεταποίησης και εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων» του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ 2000 –
2006.

3. Όσον αφορά το είδος και το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ:
4. Το ανώτατο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
150.000 Ευρώ.
4. Όσον αφορά στο είδος των επενδύσεων (επιλέξιµες και µη επιλέξιµες
δαπάνες) που ενισχύονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου
7.13 ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α.110850/4938, όπως
ισχύει κάθε φορά.
5. Οι υποβαλλόµενες προτάσεις στο πλαίσιο του Μέτρου είναι µόνο αυτές που
τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής που αναφέρονται
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•

στο ∆ελτίο Τεχνικής και Οικονοµικής Σκοπιµότητας (∆ΕΤΟΣ 1) Φυσικών
Προσώπων (Οδηγός Εφαρµογής, Μέρος Γ, Παράρτηµα Α, κατηγορία φορέα
δικαιούχου Ε1).

•

στο ∆ελτίο Τεχνικής και Οικονοµικής Σκοπιµότητας (∆ΕΤΟΣ 2) Φυσικών και
Νοµικών Προσώπων (Οδηγός Εφαρµογής, Μέρος Γ, Παράρτηµα Β,
κατηγορία φορέα δικαιούχου Ε2).

Άρθρο 11
Χρόνος υποβολής αιτήσεων – µελετών σε προγράµµατα ενίσχυσης
Οι φορείς µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις – µελέτες στις προσδιορισµένες
ηµεροµηνίες που αναγράφονται στις προκηρύξεις των Μέτρων, οι οποίες
δηµοσιεύονται µε ευθύνη του τελικού δικαιούχου συνεπικουρούµενου από τη ∆οµή
Στήριξης . Το περιεχόµενο των προκηρύξεων θα είναι συµβατό µε τα προβλεπόµενα
από τους µηχανισµούς εφαρµογής του Γ ΚΠΣ.

Άρθρο 12
Αρµόδιες αρχές για την παραλαβή των αιτήσεων
1. Οι φορείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια της
παρούσας, υποβάλλουν αίτηση – µελέτη :
Στη λειτουργούσα ∆οµή Στήριξης στα όρια της Περιφέρειας που εντάσσεται η
περιοχή εφαρµογής του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης σε τέσσερα (4) αντίτυπα καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο σε
ηλεκτρονική µορφή (CD ROM για περιβάλλον WINDOWS 95 ή 98, κείµενα σε
MS WORD – πίνακες σε MS EXCEL – χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης σε MS
PROJECT). Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των
οριζοµένων θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες.
2. Η δοµή στήριξης αποστέλλει ένα αντίγραφο της αίτησης στον τελικό δικαιούχο
του µέτρου όπως αυτός καθορίζεται στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού.
Άρθρο 13
Περιεχόµενα αίτησης - µελέτης και τρόπος παρουσίασης
Τα περιεχόµενα της αίτησης – µελέτης και ο τρόπος παρουσίασης καθορίζονται στον
Oδηγό Eφαρµογής και στον φάκελο υποψηφιότητας για κάθε παρέµβαση.
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Άρθρο 14
∆ιαδικασία εξέτασης και έγκρισης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε
πρόγραµµα ενίσχυσης
Η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε πρόγραµµα
ενίσχυσης των παρεµβάσεων της παρούσας Κ.Υ.Α ( απαιτούµενα δικαιολογητικά,
όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής, εξειδικευµένα κριτήρια αξιολόγησης και βαρύτητα
τους) καθορίζονται στον οδηγό εφαρµογής και στους φακέλους υποψηφιότητας της
κάθε παρέµβασης που εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Άρθρο 15
Αξιολόγηση έγκριση των επενδυτικών σχεδίων
1.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή του αντίστοιχου Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας (για τα ΠΕΠ) συνιστάται (µία η περισσότερες) Γνωµοδοτική
Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων, έργο της οποίας είναι :
α) Να κατατάξει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας και στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων κατά
δράση. Η γνωµοδότηση γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του
φακέλου κάθε αίτησης υπαγωγής
β) η απόρριψη εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων λόγω αδυναµίας
εκτέλεσής τους, η αντικατάστασή τους από άλλα και η προσθήκη
επενδύσεων σε εγκεκριµένα Προγράµµατα για την κάλυψη τυχόν
διαθέσιµων υπολοίπων.
Για τα κατωτέρω αναφερόµενα θέµατα την ευθύνη λήψης αποφάσεων έχει ο
τελικός δικαιούχος.
γ) Ολοκλήρωση της επένδυσης και επιστροφή στους φορείς των εγγυητικών
επιστολών.
δ) Θέµατα µεταβίβασης των επιχειρήσεων ή µετοχών ή εταιρικών µεριδίων
κατά το στάδιο υλοποίησης των επενδύσεων.
ε) Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και την επιστροφή των ενισχύσεων που
έχουν καταβληθεί.
2. Τα πρακτικά των αποφάσεων της γνωµοδοτικής επιτροπής διαβιβάζονται στους
τελικούς δικαιούχους των µέτρων οι οποίοι συνεπικουρούµενοι από τις δοµές
στήριξης αποστέλλουν:
Α) στους εν δυνάµει αποδέκτες τα αποτελέσµατα της γνωµοδοτικής
επιτροπής και τους καλούν να υποβάλλουν δήλωση αποδοχής της,
προσκοµίζοντας τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές του άρθρου 17 και να
προσαρµόσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
γνωµοδοτικής επιτροπής.
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Β) Επιστολή ενηµέρωσης στους απορριπτόµενους επενδυτές για τους
λόγους απόρριψης τους
3. Μετά το πέρας της προηγούµενης διαδικασίας ακολουθούν οι περαιτέρω
προβλεπόµενες ενέργειες των τελικών δικαιούχων προς τις υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
του Ε.Π Α. Α. Α Υ και των ΠΕΠ σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Ν. 2860/2000 όπως
ισχύει κάθε φορά.
4.

5.

6.

7.

8.

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων µπορεί να αναβάλλει την
εξέταση κάποιων έργων για επόµενη συνεδρίαση, όταν διαπιστώσει ότι
συντρέχουν λόγοι διερεύνησης ορισµένων στοιχείων που καλείται να
προσκοµίσει ο φορέας και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.
Τα πρακτικά της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επενδυτικών Σχεδίων δεν αποτελούν
ανάληψη δέσµευσης για το Υπουργείο Γεωργίας/Περιφέρεια µέχρι την οριστική
έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, η οποία πραγµατοποιείται µε την έκδοση της
απόφασης του Υπουργού Γεωργίας./Γ.Γ Περιφέρειας
Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται κατά περίπτωση µε απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας, η του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας µη δηµοσιευόµενη στην
εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή ορίζονται επίσης οι
αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών, οι εισηγητές, η γραµµατειακή
υποστήριξη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής καθώς και η διαδικασία λειτουργίας
αυτής.
∆εν µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη στις συνεδριάσεις της επιτροπής άτοµα
που είναι σύµβουλοι ή συµµετέχουν στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο ή στην
διοίκηση επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις
της παρούσας.
Οι απορριπτόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επενδυτικών Σχεδίων σε αποκλειστική προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη ηµεροµηνία γνωστοποίησης της απόφασης
απόρριψής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη ∆/νση Προγραµµατισµού και
Γ.∆. του Υπουργείου Γεωργίας ή στη ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της κάθε
Περιφέρειας στις περιπτώσεις αντίστοιχων δράσεων που καλύπτονται από τα
Π.Ε.Π, απ΄ όπου εξετάζονται από ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή τα µέλη της οποίας
καθορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και στην οποία δεν
συµµετέχουν ως µέλη άτοµα που συµµετέχουν στις Γνωµοδοτικές Επιτροπές
Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων.
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Άρθρο 16
Χρόνος σύγκλισης της επιτροπής
1.

Ο χρόνος σύγκλισης της γνωµοδοτικής επιτροπής ορίζεται εντός του επόµενου
τετραµήνου από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων. Ο τελικός
∆ικαιούχος δεν δηµοσιεύει προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων νέων
επενδυτικών σχεδίων αν δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης
για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά τον
προηγούµενο κύκλο προκήρυξης.

2.

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή συνέρχεται για εξέταση των υπολοίπων θεµάτων της
αρµοδιότητάς της εκτός των αναφεροµένων στη παράγραφο 1, του άρθρου 15
εντός του 1ου δεκαηµέρου κάθε µήνα.

Άρθρο 17
Οριστική έγκριση επενδυτικών σχεδίων και ανάληψη δέσµευσης
1. Ο Τελικός ∆ικαιούχος µετά την κατ’ αρχήν έκφραση της σύµφωνης γνώµης
των ∆ιαχειριστικών Αρχών προωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο µήνες
Σχέδιο Απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, για οριστική
έγκριση των έργων αυτών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της επόµενης
παραγράφου 2. Με την έκδοση της οριστικής απόφασης αναλαµβάνεται η
δέσµευση για την καταβολή των ενισχύσεων.
2. Οι τελικοί αποδέκτες υποχρεούνται το αργότερο εντός 1 µηνός από την
ηµεροµηνία παραλαβής του εγγράφου µε το οποίο ο τελικός δικαιούχος τους
ειδοποιεί για την καταρχήν έγκριση του έργου, να υποβάλλουν στη ∆οµή
Στήριξης δύο Εγγυητικές επιστολές τραπέζης καλής εκτέλεσης του
επενδυτικού σχεδίου, για ποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιµου κόστους του
έργου εκάστη, η πρώτη των οποίων θα επιστρέφεται µε την βεβαίωση
υλοποίησης του 30% του εγκριθέντος έργου, η δε δεύτερη µε τη βεβαίωση
ολοκλήρωσης της επένδυσης. Ο εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ του
Τελικού ∆ικαιούχου των µέτρων
3. Εκτός των εγγυητικών επιστολών ο αποδέκτης θα προσκοµίσει
τροποποιηµένο το επενδυτικό του σχέδιο σε όρους φυσικού αντικειµένου και
προϋπολογισµού σύµφωνα µε το πρακτικό της γνωµοδοτικής επιτροπής
4. Μη συµµόρφωση προς τους παραπάνω όρους, σηµαίνει ακύρωση της
καταρχήν έγκρισης. Ο αποδέκτης έχει το δικαίωµα να επανέλθει µε νέα
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αίτηση για ένταξη µετά την συµπλήρωση διετίας από την προηγουµένη
αίτηση.
5.. Το Υπουργείο Γεωργίας ή η αντίστοιχη Περιφέρεια µε βάση την καταρχήν
έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και υπό τον όρο της ικανοποίησης των
προϋποθέσεων των προηγούµενων παραγράφων, προβαίνει στην οριστική
έγκριση των έργων αυτών µε απόφαση Υπουργού Γεωργίας ή του
αντίστοιχου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, αναλαµβάνοντας δέσµευση
για την καταβολή των ενισχύσεων.
Στην παραπάνω απόφαση προσδιορίζονται επακριβώς:
•

Ο φορέας του έργου και ο Α.Φ.Μ.

•

Ο τίτλος της επένδυσης

•

Ο τίτλος του έργου, κωδικός Ο.Π.Σ , κωδικός Σ.Α.Ε

•

Η τοποθεσία της επένδυσης

•

Ο συνολικός προϋπολογισµός

•

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός σύµφωνα µε τα ειδικό έντυπο απόφασης
της γνωµοδοτικής επιτροπής

•

Οι µη επιλέξιµες δαπάνες

•

Οι χορηγούµενες ενισχύσεις

•

Η ίδια συµµετοχή του φορέα και η προέλευσή της

•

Ο αριθµός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων

•

Οι όροι χορήγησης της συνδροµής

•

Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου

• Αναλυτική Κατάσταση Εγκεκριµένων Επιλέξιµων ∆απανών.
Η µη τήρηση των όρων χορήγησης της συνδροµής µπορεί να επισύρει την
ανάκληση της απόφασης και την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.
Άρθρο 18
Αναµόρφωση µελετών επενδυτικών σχεδίων
1.

Μετά την εξέταση του επενδυτικού σχεδίου από την Γνωµοδοτική Επιτροπή εάν
έχουν διαφοροποιηθεί κάποια στοιχεία του, ή και ο προϋπολογισµός των
επιλέξιµων δαπανών, ο φορέας είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει το
επενδυτικό του σχέδιο στα δεδοµένα (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που
του έχουν εγκριθεί.

2.

Η αναµορφωµένη µελέτη και µόνον αυτή θα χρησιµοποιείται ως αρχικό σχέδιο
της επένδυσης για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου και την καταβολή των ενισχύσεων. Η καταβολή των ενισχύσεων θα
πραγµατοποιείται µε βάση την ανάλυση των δαπανών όπως αυτή θα
προσδιορίζεται στην Οριστική απόφαση έγκρισης του άρθρου 17 και τον
αντίστοιχο οδηγό εφαρµογής του κάθε µέτρου.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Άρθρο 19
Έναρξη εργασιών
1. Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία της θετικής
γνωµοδότησης της επένδυσης από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης των
Επενδυτικών Σχεδίων. ∆απάνες εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα
της ηµεροµηνίας αυτής δεν θεωρούνται επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για
ενίσχυση.
2. Το αργότερο εντός δεκαοκτώ µηνών (18) από την ηµεροµηνία της οριστικής
έγκρισης του έργου (νοµική δέσµευση), ο φορέας θα πρέπει να έχει υποβάλλει
στο τελικό δικαιούχο η την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης του επενδυτικού
σχεδίου του άρθρου 24 αίτηση πληρωµής που να αντιπροσωπεύει δαπάνες
(χωρίς Φ.Π.Α.) για επιλέξιµες δαπάνες τουλάχιστον ίσες µε το 30% του
εγκεκριµένου κόστους. Μη τήρηση του παραπάνω όρου σηµαίνει αυτόµατα
ακύρωση του έργου και κατάπτωση και των δύο (2) εγγυητικών επιστολών.
3.

Σε περιπτώσεις
πλήρως αιτιολογηµένες και τεκµηριωµένες που θα
υποβάλλονται και θα εξετάζονται από τη ∆οµή Στήριξης η οποία και θα εισηγείται
στο τελικό δικαιούχο., θα χορηγείται παράταση για διάστηµα το πολύ έξι (6)
µηνών χωρίς να πραγµατοποιείται κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών. Με τη
παρέλευση και του χρονικού διαστήµατος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης,
κατά την οποία ο φορέας δεν υπέβαλε αίτηση σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στην παράγραφο 2, το έργο ακυρώνεται και καταπίπτουν οι αντίστοιχες
εγγυητικές επιστολές.
Άρθρο 20
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης

1.

Ο τελικός αποδέκτης οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του
έργου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 της παρούσας.

2.

Στην περίπτωση που αυτό παρεκκλίνει, τότε οι λόγοι της καθυστέρησης θα
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένοι. Αιτούµενη παράταση ανώτερη των 6
µηνών από τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση του
επενδυτικού σχεδίου εξετάζεται από τη ∆οµή Στήριξης, η οποία εισηγείται στον
Τελικό ∆ικαιούχο και ο οποίος θα αποφασίζει σχετικά. Σε περιπτώσεις
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αιτούµενης παράτασης συνολικά µικρότερης των 6 µηνών, χορηγείται µε απλή
έγκριση της ∆οµής Στήριξης.
Άρθρο 21
Υποχρεώσεις τελικών αποδεκτών
1.

Ο τελικός αποδέκτης οφείλει να εκτελέσει την επένδυση σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται στην αίτηση – µελέτη που υποβλήθηκε στη ∆οµή Στήριξης και
έτυχε έγκρισης σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 15, 17
& 18 και µέσα στα χρονικά περιθώρια που προσδιορίζονται στην απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας ή των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών (άρθρο 17,
παρ. 4).
2. Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο Φορέας υποχρεούται παράλληλα:
α) Να ενηµερώνει απαραιτήτως για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών τη ∆οµή Στήριξης η οποία θα ενηµερώνει τον τελικό δικαιούχο.
β) Να υποβάλλει στη ∆οµή Στήριξης την οριστική µελέτη του έργου (οικοδοµική
µελέτη και εγκεκριµένα από την αρµόδια πολεοδοµία σχέδια) προκειµένου
αυτή να διευκολύνεται στις εργασίες. Η οριστική µελέτη όπου απαιτείται
πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη των εργασιών, όπου όµως δεν
απαιτείται οριστική µελέτη πρέπει να υποβάλλονται τα αντίστοιχα
κατασκευαστικά σχέδια.
γ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις
υπηρεσίες που παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου του.
δ) Είναι υποχρεωµένος να αποδέχεται τον έλεγχο προσκοµίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα
λογιστικά του βιβλία από τα αρµόδια εντεταλµένα όργανα του Κράτους και
της Ε.Ε.
ε) Να τηρεί τις υποχρεώσεις του για δηµοσιότητα όπως αυτές προβλέπονται
στον κανονισµό Ε.Ε 1159/2000
στ) Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και συνεταιριστικές εταιρίες
ισχύουν οι διαδικασίες προµηθειών και εκτέλεσης των έργων που
περιλαµβάνονται στο Π.∆. 283/89. Για τα ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ είναι
υποχρεωτική η τήρηση της Κοινοτικής Νοµοθεσίας που διέπει την
ανάθεση έργου.
Για όλα τα ανωτέρω η δοµή στήριξης ενηµερώνει το τελικό δικαιούχο.
3. Το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικής συµµετοχής του φορέα µε ίδια κεφάλαια,
όπως καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής του άρθρου 17, θα αναλίσκεται κατά
προτεραιότητα για την αντιµετώπιση των πρώτων δαπανών του έργου.
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Άρθρο 22
Υπέρβαση εγκεκριµένου προϋπολογισµού
Οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισµού, όπως αυτός προσδιορίζεται
στην απόφαση του Υπουργού Γεωργίας του άρθρου 17, παρ. 5 αιτιολογηµένη ή µη,
επιβαρύνει αποκλειστικά και µόνο το φορέα.

Άρθρο 23
Παραίτηση του φορέα
Εφόσον ο αποδέκτης αδυνατεί να υλοποιήσει το εγκεκριµένο επενδυτικό του σχέδιο,
οφείλει να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας στη δοµή στήριξης δήλωση σύµφωνα
µε το Υπόδειγµα που καθορίζεται στον αντίστοιχο οδηγό εφαρµογής.
Εάν ο φορέας µετά την οριστική έγκριση του επενδυτικού του σχεδίου υποβάλλει
εντός ευλόγου χρόνου που δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες αίτηση παραίτησης, και
µε την προϋπόθεση της µη καταβολής ενισχύσεων είναι δυνατή µετά από
γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 15 να του επιστραφούν οι κατατεθείσες
εγγυητικές επιστολές.
Μετά την έναρξη υλοποίησης και τη καταβολή ενισχύσεων, ο τελικός αποδέκτης
δύναται να παραιτηθεί. Η παραίτηση µπορεί να αφορά το σύνολο ή µέρους
επενδυτικού σχεδίου. Εάν η παραίτηση αφορά το σύνολο ή µέρος του επενδυτικού
σχεδίου και εφόσον το µέρος του έργου που πραγµατοποιήθηκε κριθεί ότι δεν
µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα, το έργο ακυρώνεται, οι δε ενισχύσεις που έχουν
καταβληθεί ανακτώνται.
Άρθρο 24
Παρακολούθηση
1.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών κάθε επενδυτικού σχεδίου
που περιλαµβάνεται σε Πρόγραµµα Ενίσχυσης γίνεται από τον τελικό δικαιούχο
µε την υποστήριξη της ∆οµής Στήριξης. Η παρακολούθηση αφορά την εξέλιξη
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου.

2. Υποχρεώσεις της ∆οµής Στήριξης για την παρακολούθηση των έργων είναι:
•

Η παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των έργων µε επιτόπιες µεταβάσεις,
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο (αρχικό ή τροποποιηµένο).
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•

Η παρακολούθηση –εξακρίβωση της πιστότητας των στοιχείων που παρέχει
ο φορέας προκειµένου να διαπιστωθεί η πρόοδος του έργου.

•

Η στήριξη του τελικού δικαιούχου στη σύνταξη των µηνιαίων και τριµηνιαίων
δελτίων παρακολούθησης δαπανών σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα
έντυπα του ΟΠΣ

3. Εφόσον παρίσταται αιτιολογηµένη ανάγκη, για την επίλυση διαφορών ο τελικός
αποδέκτης δύναται να αιτηθεί από τον τελικό δικαιούχο, τη συγκρότηση Επιτροπής
από υπαλλήλους αντίστοιχων ειδικοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Γεωργίας ή της αντίστοιχης Περιφέρειας, η οποία µετά από επιτόπιο έλεγχο
συντάσσει πρακτικό για την πρόοδο του υπό εξέταση έργου το οποίο και λαµβάνεται
αποκλειστικά υπόψη για τον υπολογισµό των οικονοµικών ενισχύσεων.
4. Η οριστική παραλαβή των έργων είναι ευθύνη του τελικού δικαιούχου. Με
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας η του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας δύναται
η παραλαβή των έργων να γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής.

Άρθρο 25
Πληροφόρηση
1. Οι Τελικοί ∆ικαιούχοι σε συνεργασία µε την ∆οµή Στήριξης και τις Ειδικές
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ. και των Π.Ε.Π., αναλαµβάνουν την
υποχρέωση ∆ηµοσιότητας και Πληροφόρησης για τους όρους και προϋποθέσεις
ενίσχυσης των ενδιαφεροµένων Φορέων των Επενδυτικών Σχεδίων και τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Καν.(Ε.Κ.) 1159/2000.
2. Ο αποδέκτης υποχρεούται να ενηµερώνει κάθε µήνα ανελλιπώς τη ∆οµή
Στήριξης για την πορεία του έργου. Η ∆οµή Στήριξης ενηµερώνει τους Τελικούς
∆ικαιούχους για την πορεία του έργου, ακόµη και για τα έργα που δεν
παρουσιάζουν καµία εξέλιξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής του Γ’ Κ.Π.Σ.

Άρθρο 26
Απαιτούµενα δικαιολογητικά πληρωµής και διαδικασία υποβολής
1.

Η οικονοµική ενίσχυση για κάθε οριστικά ενταγµένο επενδυτικό σχέδιο – έργο –
αποδίδεται σε ισάριθµες δόσεις όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης
του έργου (παρ. 5 άρθρο 17), απολογιστικά και ανάλογα µε την πρόοδο
κατασκευής του.
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2.

Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλλεται από τον Φορέα της επένδυσης µετά
την πραγµατοποίηση δαπανών, για εγκεκριµένες εργασίες τουλάχιστον ίσων µε
το 30% των επιλέξιµων δαπανών

3.

Η τελευταία αίτηση πληρωµής δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει ποσοστό
ενίσχυσης µικρότερο του 20% των επιλέξιµων δαπανών. Ο αριθµός των
δόσεων δύναται να κυµαίνεται από µία (1) έως τρεις (3) ανάλογα µε το κόστος
του έργου.

4.

Για την καταβολή του κάθε τµήµατος της ενίσχυσης, ο φορέας υποβάλλει στη
∆οµή Στήριξης στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση, τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στον οδηγό εφαρµογής Τα δικαιολογητικά πληρωµών θα
υποβάλλονται από τον φορέα της επένδυσης δακτυλογραφηµένα σε δύο (2)
αντίγραφα και τοποθετηµένα σε κλασέρ, στη ∆οµή Στήριξης. Μετά τον έλεγχο
από τη ∆οµή Στήριξης, ένα (1) αντίγραφο αποστέλλεται στους Τελικούς
∆ικαιούχους για τον τελικό έλεγχο και την έκδοση απόφασης καταβολής των
ενισχύσεων.
Ο τελικός δικαιούχος τηρεί φάκελο έργου σύµφωνα µε τα προσδιοριζόµενα από
τους µηχανισµούς εφαρµογής του Γ ΚΠΣ

Άρθρο 27
Για ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις εκτός γεωργικού τοµέα που
υλοποιούνται
στις
περιοχές
εφαρµογής
των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού χώρου όπως αυτές
προσδιορίζονται στον Άξονα 7 του Ε.Π. Α.Α.Α.Υ 2000 – 20006 και στα ΠΕΠ
από µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό Ε.Ε 70/2001 ανά
περιφέρεια ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά ενίσχυσης εκπεφρασµένων
στο σύνολο του επιλέξιµου κόστους των επενδυτικών σχεδίων
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

60%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ ΚΥΘΗΡΩΝ,
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ καθώς και όλα τα νησιά
της χώρας εξαιρουµένης της Νήσου
Κρήτης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

55%

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εξαιρείται ο νοµός
Θεσσαλονίκης

50%

Ο νοµός
Θεσσαλονίκης,
λοιπές περιοχές
περιφέρειας Αττικής

Άρθρο

28

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα αναληφθούν υποχρεώσεις για την
περίοδο 2000-2006.
1. Για την υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-20006 θα προκληθεί ∆ηµόσια ∆απάνη η οποία
βαρύνει τη ΣΑΕ του Υπουργείου Γεωργίας ύψους 180.814.888 Ευρώ από την οποία
125.343194. ΕΥΡΩ θα αποτελεί τη συνδροµή της Ε.Ε µέσω του ΕΓΤΠΕ – Τµήµα
Προσανατολισµού το δε υπόλοιπο 55.471.694.ποσό Ευρώ αποτελεί την Εθνική
Συµµετοχή. Για την υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ , το ποσό της
∆ηµόσιας ∆απάνης µε ευθύνη των Περιφερειών, θα προβλεφθεί στις αντίστοιχες
ΣΑΕΠ σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παρατήµατος 2.
Άρθρο 29
Για την υλοποίηση κατηγοριών πράξεων που περιλαµβάνονται στα συµπληρώµατα
προγραµµατισµού των ΠΕΠ και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας θα
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Γεωργίας µετά από την υποβολή σχεδίου
απόφασης από την αντίστοιχη Περιφέρεια προς το Υπουργείο Γεωργίας. Στο σχέδιο
απόφασης κατ’ ελάχιστον θα περιλαµβάνονται οι τελικοί δικαιούχοι, οι κατηγορίες
τελικών αποδεκτών , οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των τελικών αποδεκτών, το
ύψος ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής των πράξεων.
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Άρθρο 30
1. Η διαδικασία των κυρώσεων θα εξειδικεύεται κατά µέτρο στους σχετικούς οδηγούς
εφαρµογής.
2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας µε απόφασή του να καθορίζει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας απόφασης
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΥΣ

Γ. ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΟ∆
141

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ
Λατοµεία λίθων για οικοδοµικές χρήσεις

153.3

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

155.2

Παρασκευή παγωτών

158.1

Αρτοποϊια, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.5

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και πρόµοιων
αλευροειδών προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

158.7

Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων

159.1

Παραγωγή απεσταγµένων αλκοολούχων ποτών

159.2

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύµωση

159.6

Ζυθοποιία

159.7

Παραγωγή βύνης

159.8

Παραγωγή µεταλλικών νερών και αναψυκτικών

17

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

18

Κατασκευή ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών

19

Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών,
ειδών σελοποϊιας, ειδών σαγµατοποιίας και υποδηµάτων

20

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελό, εκτός
από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

212.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών
συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι

212.3

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου

221.9

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

222.9

Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την εκτύπωση

241.2

Παραγωγή χρωστικών υλών

245.1

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού
και στίλβωσης

245.2

Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού

246.3

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

263

Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και κυβολίθων

266.2

Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο

267

Κοπή, µορφοποίηση και κατεργασία λίθων

285

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων, γενικές µηχανολογικές εργασίες
που εκτελούνται έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΚΟ∆

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

286

Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας, εργαλείων και σιδηρικών

287

Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων

29

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ.

36

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες

55

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

633

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων
οργανωµένων εκδροµών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής
βοήθειας

748.2

∆ραστηριότητες συσκευασίες

923

Άλλες δραστηριότητες θεάµατος

925

∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες

926

Αθλητικές δραστηριότητες

927.2

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες µ.α.κ.

930.2

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΠ
ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(ΠΕΠ)

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ& ΘΡΑΚΗΣ

2.936.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

22.129.311

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

6.867.180

ΗΠΕΙΡΟΥ

10.372.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

21.000.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1.786.000

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

7.762.154

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

13.561.472

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

13.800.000

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9.662.997

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5.975.000

ΚΡΗΤΗΣ

17.479.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ

133.331.114
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