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Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού δικαιολογητικών πληρωμής για την
εφαρμογή του μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και των αντιστοίχων μέτρων
των Π.Ε.Π.

Σας διαβιβάζουμε τη νέα απόφαση πληρωμής με την οποία αντικαθίσταται η ΥΑ 306677/14449, όπως
αυτή είχε τροποποιηθεί με την ΥΑ 4938/30-5-2005 και με το άρθρο 3 της ΥΑ 1274/5-2-2007.
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια να παρατεθούν οι σημαντικότερες αλλαγές που
γίνονται. Το παρόν έγγραφο σαν σκοπό έχει τη διευκόλυνσή σας αλλά δε καμία περίπτωση δεν
αντικαθιστά την ανάγνωση της απόφασης.

Άρθρο.
Παράγραφος
Άρ. 2.i

Τι αλλάζει με τη νέα απόφαση
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η ΕΠΟ υποβάλλεται με τον πρώτο φάκελο πληρωμής. Στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί
φάκελος πληρωμής αλλά αυτός δεν είναι ο τελικός (αποπληρωμής), η ΕΠΟ θα ζητηθεί στον
επόμενο φάκελο πληρωμής που θα κατατεθεί.

Άρ. 2.iv

Πιστοποιημένα (βιολογικά κ.λπ.) προϊόντα : Σε εκμεταλλεύσεις των οποίων το επενδυτικό
σχέδιο προβλέπει παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων, προσκομίζεται απαραιτήτως σε κάθε
φάκελο πληρωμής πρόσφατη βεβαίωση πιστοποιητικού οργανισμού ότι η εκμετάλλευση είναι
πιστοποιημένη ή βρίσκεται είναι σε στάδιο πιστοποίησης.

Αρ. 2.v

H Άδεια εισόδου σε δημοτικό – κοινοτικό βοσκότοπο (όπου απαιτείται) προσκομίζεται με τον
φάκελο αποπληρωμής του επενδυτικού σχεδίου.

Αρ. 3.
Α1.ii

Σε περιπτώσεις που η ανέγερση κτίσματος γίνεται σε μισθωμένο αγροτεμάχιο ή σε
αγροτεμάχιο που ανήκει στον/στην σύζυγο, η νομιμότητα της κατασκευής είναι δυνατό να
αποδειχθεί με την έκδοση της οικοδομικής άδειας στο όνομα του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου.
Στην περίπτωση όμως που η άδεια δεν θα έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου ή του/της
συζύγου, η δαπάνη δεν θα είναι επιλέξιμη.
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Άρθρο.
Παράγραφος

Τι αλλάζει με τη νέα απόφαση

Αρ. 2iv
και

Ανεξάρτητα από το αν κατασκευάζονται σταβλικές εγκαταστάσεις ή όχι, με τον τελευταίο φάκελο
πληρωμής που αιτείται την ενίσχυσή τους προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
για την τήρηση των ελαχίστων ή των αυστηρότερων των ελαχίστων προϋποθέσεων για
την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Περισσότερες λεπτομέρειες στα αντίστοιχα
άρθρα

Αρ. 3 . Α5

Αρ. 3.
Α7.v

Ειδικά για τα αμελκτήρια: Στις περιπτώσεις που κτίριο αμελκτηρίου υλοποιηθεί με μείωση του
επιλέξιμου εμβαδού, αυτό παραλαμβάνεται από την Ομάδα Παραλαβής, κατά παρέκκλιση των όσων
αναφέρονται στην ΥΑ 1274/5-2-2007 περί «παραγωγικών δαπανών». Σε αυτή την περίπτωση, η
κατασκευή θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου

Αρ. 3. Β1

Θερμοκήπια και έγκριση τύπου: Για την χορήγηση της ενίσχυσης θα πρέπει για το θερμοκήπιο
που έχει κατασκευασθεί να υπάρχει έγκριση τύπου ή να προσκομίζεται βεβαίωση του
κατασκευαστή ή εισαγωγέα ότι το θερμοκήπιο πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN 13031
περί σχεδιασμού και κατασκευής θερμοκηπίων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 14609/1212-2005, άρθρο 1, παράγραφος 7.Α4.

Αρ. 4.Β

Σε περιπτώσεις υπέρβασης της ιπποδύναμης που προκύπτει από τον πίνακα προσαυξήσεων
ιπποδύναμης ελκυστήρα, η ορθή εκτέλεση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου
πιστοποιείται μόνον εφόσον η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται με τεχνική έκθεση του συντάκτη
Γεωτεχνικού στην οποία τεκμηριώνεται: α) η αναγκαιότητα υπέρβασης της επιλέξιμης
δυναμικότητας (ποσότητας) της Ατομικής Απόφασης Έγκρισης στο Μέτρο και β) η επίτευξη του
στρατηγικού στόχου του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

Αρ. 4.Δ (γενικά)
και αρ. 3.Β.3.ii
(θερμοκήπια)

Για μηχανήματα αξίας μικρότερης των 800 ευρώ (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου)
δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού σειράς (4.Δ), συμπεριλαμβανομένου του
εξοπλισμού θερμοκηπίων (3.Β.3.ii)

Αρ. 4.Ε

Παρέχονται λεπτομέρειες σχετικές με την υλοποίηση επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης με
διαφοροποίηση της επιλέξιμης δυναμικότητας των επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς η διαφοροποίηση
να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης. (αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό)

Αρ. 5.iv

Για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου: Στις περιπτώσεις όπου η «παραγωγική δαπάνη» για
προμήθεια ζωικού κεφαλαίου υλοποιείται με μείωση μέχρι 50% επί της επιλέξιμης, χωρίς να έχει
εγκριθεί αίτημα τροποποίησης για τη συγκεκριμένη μεταβολή και χωρίς να δικαιολογείται υπαγωγή
στις «εξαιρετικές περιπτώσεις» τότε, κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στην Υ.Α. 1274/5-22007 περί «παραγωγικών δαπανών», θα καταβάλλεται η αντιστοιχούσα οικονομική ενίσχυση για το
ζωικό κεφάλαιο που τελικά αγοράστηκε.

Αρ.
5.4.i.1

Για το αγελαδινό γάλα: Προσκομίζεται βεβαίωση ΕΛ.Ο.Γ. κατοχής ποσόστωσης, δυναμικότητας
ανάλογης εκείνης της δυναμικότητας της μονάδας κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου
πληρωμής. Κατά την υποβολή του φακέλου αποπληρωμής θα πρέπει η δυναμικότητα της μονάδας
να ανταποκρίνεται σε αυτήν της μελλοντικής κατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται μέσα από το
εγκεκριμένο σχέδιο βελτίωσης.

Αρ. 5.5.ii

Για την αγορά μελισσοσμηνών απαιτείται πλέον και φωτοτυπία του μελισσοκομικού
βιβλιαρίου του πωλητή θεωρημένο από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας και ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές των μελισσοσμηνών της
εκμετάλλευσης του πωλητή.

Αρ.6.3

Στην περίπτωση εγκεκριμένων γεωτρήσεων που η επένδυση έχει πραγματοποιηθεί με
μείωση του βάθους ανόρυξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί «παραγωγικών δαπανών»
που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 1274/5-2-2007, η Ομάδα Παραλαβής θα προβαίνει σε
αναλογική μείωση της επένδυσης της γεώτρησης χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος
τροποποίησης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα γίνεται περικοπή
στην αξία των εγκεκριμένων αντλιών εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς τους συμφωνεί με την
εγκεκριμένη.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
Άρθρο.
Παράγραφος
Αρ. 7.2

Τι αλλάζει με τη νέα απόφαση
Όλα τα παραστατικά δαπανών, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκδοθεί με την ένδειξη
«εξοφλήθη» ή «επί πιστώσει», θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη (ή
κατ’ ανάγκη από βεβαίωση είσπραξης του πωλητή) στην οποία θα μνημονεύεται ο αριθμός του
τιμολογίου στο οποίο αυτή αφορά και η οποία θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του
πωλητή.

Αρ. 7.4.iii

Στην περίπτωση απώλειας πρωτότυπου παραστατικού, πέραν των υπολοίπων
δικαιολογητικών της παραγράφου 7.4, προσκομίζεται απλή φωτοτυπία του απολεσθέντος
παραστατικού από το στέλεχος και όχι ακριβές αντίγραφό του.

Αρ. 7.5.γ

Στις περιπτώσεις απασχόλησης για μικρής κλίμακας εργασίες (για λίγα μόνο ημερομίσθια) αγροτών
ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, η απόδειξη της δαπάνης γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο για
το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων. Στον φάκελο πληρωμής, εκτός από το
ιδιωτικό συμφωνητικό θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου ΟΓΑ του απασχοληθέντος και υπεύθυνη δήλωση του απασχοληθέντος,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε από τον δικαιούχο το ανωτέρω
ποσό.

Αρ. 7.7.β

Για την απόδειξη της καταβολής (εξόφλησης) της ενίσχυσης για την αμοιβή του
συντάκτη γεωτεχνικού, τόσο για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας όσο και για την
παροχή τεχνικής στήριξης στον δικαιούχο, πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών θα
προσκομίζεται και η απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αρ. 9.3.ιιι

Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της αγοράς ζωικού κεφαλαίου,
εφόσον οι συναλλασσόμενοι για την αγοραπωλησία δεν υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικά
του Κ.Β.Σ., τότε πέραν των υπολοίπων παραστατικών θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία της πρώτης
σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ του πωλητή

Αρ 10.2

Στις περιπτώσεις αγοράς πολλαπλασιαστικού υλικού για εγκατάσταση φυτειών,
προσκομίζεται Τριπλότυπο Δελτίο Διάθεσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού της φυτωριακής
επιχείρησης, θεωρημένο από το ΚΕΠΠΥΕΛ του νομού της έδρας του φυτωριούχου.
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