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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
α.
Του Ν.∆. 131/1974 (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
ν.1409/1983 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν.δ.
131/1974περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων στη γεωργική,
κτηνοτροφική,δασική και αλιευτική παραγωγή και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199),
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών
θεµάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), ι τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναµόρφωση της άµεσης
φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113) και τις διατάξεις του ν. 2945 (ΦΕΚ
προστασίας της αγροτικής
223/Α/01) «περί εθνικού συστήµατος
δραστηριότητας και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργού
Γεωργίας».
β.
Τον ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81) όπως
τροποποιούµενος ισχύει κάθε φορά.
γ.
Το άρθρο 29Α Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
137/85 τ. Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ
38/97 τ. Α).
δ.
Το Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας κ.λπ».
ε.
Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α/14-11-2000) περί «διαχείρισης,
παρακολούθησης και ελέγχου του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις».
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Του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου (L 160) για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού
και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων
κανονισµών.
Του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου (L 161) «περί γενικών διατάξεων
για τα διαρθρωτικά ταµεία».
Του Καν. (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής (L 153) για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του Καν. 1257/99 του Συµβουλίου για την στήριξη της
αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ.
Του Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L 316) για τη θέσπιση µεταβατικών
κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται
από τον Καν. 1257/1999 του Συµβουλίου.
Του Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής (L 130) για τις δράσεις
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη
µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων.
Του Καν. (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής (L 193) για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά
την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται
από τα διαρθρωτικά ταµεία.
Των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον
τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02)
Του Καν. (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής (L 63) για θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των
διαρθρωτικών Ταµείων
Του Καν. (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής (L 64) για θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην
παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των .διαρθρωτικών Ταµείων
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση
Υπαίθρου 2000-2006»-Άξονα 1, Μέτρο 1.1.
Το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006, Άξονα 2, Μέτρο 2.1 .
Την αριθ. 637/2005 ΚΥΑ των Υπουργών Εσ. ∆.∆.Α., Εθ. Ο. & Οικ. και
Γεωργίας για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων του Γ ΚΠΣ 2000-2006 για
επενδύσεις στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις).
Τις µε αριθµ. 463/01,247012/5359/03 και 599/04 ΚΥΑ των ανωτέρω
υπουργών «Κατανοµή ορίου πιστώσεων κατά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
µέχρι του οποίου δύναται να αναληφθούν νοµικές δεσµεύσεις έναντι των
τελικών αποδεκτών του έτους 2005 και επόµενα, για το Μέτρο 2.1 του ΠΕΠ
Θεσσαλίας. .
Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας
Απόφασης,προκαλείται ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων έναντι των
δικαιούχων για την καταβολή ενισχύσεων δαπάνης ύψους 15.958.735 € που
βαρύνει το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε κωδικό ΣΑΕΠ
2005ΕΠ00630055.
Την 13181/Γ ΠΕΠ 23-12-2004 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης ΠΕΠ Θεσσαλίας για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Θεσσαλίας
2000-2006.
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8.

Την 2827 Γ ΠΕΠ /18-3-2005 Απόφαση Ένταξης Πράξης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
2000-2006 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να ενταχθούν στο
«Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές
Εκµεταλλεύσεις φυτικής κατεύθυνσης», να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και σχετικό φάκελο υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα) στη ∆/νση
Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης του Νοµού στον οποίο ανήκει ο τόπος της µόνιµης
κατοικίας τους.
Η προθεσµία υποβολής αρχίζει στις 19-12-2005 και λήγει στις 20-3-2006.
2. Όροι και προϋποθέσεις ένταξης.
2.1 Επιλεξιµότητα Προσώπων:
2.1.Α Φυσικά πρόσωπα. (Άρθρο 5, ΚΥΑ 637/05)
Το φυσικό πρόσωπο για να κριθεί δικαιούχος πρέπει:
(α) κατά την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας να είναι ενήλικο
άτοµο µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να µην έχει συµπληρώσει το 65ο έτος
της ηλικίας του κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης ένταξης στο
µέτρο,
(β) να είναι γεωργός (όπως η έννοια ορίζεται στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 637/05)
κατά την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας,
(γ) να διαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα κατά την ηµεροµηνία υποβολής του
φακέλου υποψηφιότητας. Εξαιρούνται οι νέοι γεωργοί, κατά την έννοια του Μέτρου
3.1 του Ε.Π., οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στη γεωργική τους εκµετάλλευση µετά τις
7-5-2001 και δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από την α’ εγκατάστασή τους.
Οι ενδιαφερόµενοι που ανήκουν σε αυτήντην κατηγορία θα πρέπει να αποκτήσουν
την επαγγελµατική τους ικανότητα, κατά την έννοια του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ
637/05, όπως ορίζεται στην ατοµική απόφαση ένταξής τους στο Μέτρο 1.1 του
ΕΠΑΑ-ΑΥ και των αντίστοιχων ΠΕΠ.
(δ) να είναι νόµιµος κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης,
(ε) να πραγµατοποιεί επενδύσεις στα πλαίσια Σχεδίου Βελτίωσης,
(στ) να αναλάβει τις δεσµεύσεις του Άρθρου 9 της ΚΥΑ 637/05,
(ζ) να τηρεί τις λοιπές προϋποθέσεις της ΚΥΑ 637/05.
2.1.Β Νοµικά πρόσωπα (Άρθρο 6, ΚΥΑ 637/05).
Το νοµικό πρόσωπο µπορεί να κριθεί δικαιούχος στα πλαίσια του παρόντος
καθεστώτος ενίσχυσης εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) έχει νοµική µορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο
Εµπορικό.δίκαιο,
(β) από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητά του είναι η
άσκηση της γεωργίας,
(γ) κατέχει γεωργική εκµετάλλευση την οποία αξιοποιεί κατά την τελευταία τριετία
και από την οποία αντλεί τουλάχιστον το 50% των συνολικών του εισοδηµάτων.
(δ) ο νόµιµος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο διαθέτει επαρκή επαγγελµατική
ικανότητα. Στο πρόσωπο αυτό ανατίθεται η ευθύνη της υλοποίησης του επενδυτικού
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σχεδίου και είναι υπόλογο έναντι του Τελικού .δικαιούχου του µέτρου για την
περίοδο δέσµευσης του προγράµµατος,
(ε) η γεωργική εκµετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του
νοµικού προσώπου,
(στ) είναι νόµιµος κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης,
(ζ) πραγµατοποιεί επενδύσεις στα πλαίσια Σχεδίου Βελτίωσης,
(η) αναλάβει τις δεσµεύσεις του Άρθρου 9 της ΚΥΑ 637/05,
(θ) τηρεί τις λοιπές προϋποθέσεις της ΚΥΑ 637/05,
(ι) δεν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται υπό σύσταση
µε εξαίρεση εκείνα που υποβάλλουν φακέλους υποψηφιότητας στα πλαίσια
Εκµεταλλεύσεων Συνεργασίας σε Επίπεδο Εκµετάλλευσης καθώς επίσης και στα
πλαίσια των κεφαλαίων Γ και ∆ και της παρούσης.
2.1.Γ Συνεργαζόµενες Εκµεταλλεύσεις (Άρθρο 7, ΚΥΑ 637/05).
Η κατηγορία αυτή αφορά γεωργική εκµετάλλευση (νέα εκµετάλλευση) που ανήκει σε
νοµικό πρόσωπο το οποίο προκύπτει από την µερική(άνω του 50% των ΜΑΕ) ή
ολική συγχώνευση γεωργικών εκµεταλλεύσεων φυσικών προσώπων. Η πλειοψηφία
του εταιρικού ή µετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 637/05. Το νοµικό πρόσωπο που
θα προκύψει ύστερα από την ανωτέρω συγχώνευση θα πρέπει:
(α) να έχει νοµική µορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο
Εµπορικό.∆ίκαιο,
(β) από τη συστατική πράξη να προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητά του είναι η
άσκηση της γεωργίας,
(γ) ο νόµιµος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο να διαθέτει επαρκή επαγγελµατική
ικανότητα. Στο πρόσωπο αυτό ανατίθεται η ευθύνη της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου και είναιυπόλογο έναντι του Τελικού δικαιούχου του µέτρου για την περίοδο
δέσµευσης του προγράµµατος,
(δ) η γεωργική εκµετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του
νοµικού προσώπου,
(ε) να είναι νόµιµος κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης,
(ζ) να πραγµατοποιεί επενδύσεις στα πλαίσια Σχεδίου Βελτίωσης,
(η) να αναλάβει τις δεσµεύσεις του Άρθρου 9 της ΚΥΑ 637/05,
(θ) να τηρεί τις λοιπές προϋποθέσεις της ΚΥΑ 637/05.
Επισηµαίνεται ότι δεν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι νοµικά πρόσωπα που
βρίσκονται υπό σύσταση µε εξαίρεση εκείνα που υποβάλλουν φακέλους
υποψηφιότητας στα πλαίσια Εκµεταλλεύσεων Συνεργασίας σε Επίπεδο
Εκµετάλλευσης.
Νέοι Γεωργοί κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 µπορούν να
λαµβάνουν µέρος σε εκµετάλλευση συνεργασίας υπό τους ακόλουθους όρους:
Τηρούνται οι δεσµεύσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16
της ΚΥΑ 609/05 που αφορούν στο πρόσωπο του Νέου Γεωργού και στην
εκµετάλλευσή του στο σύνολό τους. Ηεπίτευξη των ποιοτικών στόχων καθώς και των
ελάχιστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το περιβάλλον καθώς και την υγιεινή και
καλή διαβίωση των ζώων, όπως ισχύουν κάθε φορά, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
από την εκµετάλλευση συνεργασίας εντός του χρονικού διαστήµατος που
προβλέπεται στην απόφαση ένταξης ενός εκάστου εταίρου Νέου Γεωργού.
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Η επίτευξη του επιπέδου βιωσιµότητας και των ποιοτικών στόχων του σχεδίου
δράσης βάσει του οποίου οι Νέοι Γεωργοί δεσµεύθηκαν, αξιολογήθηκαν και
ενισχύθηκαν θα πρέπει να αποδεικνύεται αναλογικά (µε βάση το
ποσοστό συµµετοχής τους στο Νοµικό Πρόσωπο), επίσης εντός του ανωτέρου
χρονικού διαστήµατος.
2.2. Επιλεξιµότητα εκµεταλλεύσεων (Άρθρο 8, ΚΥΑ 637/05):
Η γεωργική εκµετάλλευση προκειµένου να αποτελέσει αντικείµενο ενίσχυσης στα
πλαίσια του παρόντοςκαθεστώτος, θα πρέπει την ηµεροµηνία της υποβολής του
φακέλου υποψηφιότητας να πληροί τιςακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης να βρίσκεται εντός των ορίων της
ευρύτερης περιοχής του τόπου µόνιµης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου, µε
εξαίρεση τις εκµεταλλεύσεις των µετακινούµενων κτηνοτρόφων.
(β) Να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και την
καλή διαβίωση των ζώων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά µε εξαίρεση τους νέους
γεωργούς, κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. που έχουν εγκατασταθεί στη
γεωργική τους εκµετάλλευση µετά την 7η Μαΐου 2001 και δεν έχουν συµπληρώσει
πενταετία από την α’ εγκατάστασή τους.
(γ) Να καταδεικνύεται η οικονοµική της βιωσιµότητα. Η κατάδειξη της οικονοµικής
βιωσιµότητας γίνεται µέσα από ειδικούς υπολογισµούς του Σχεδίου Βελτίωσης ή της
Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης και υφίσταται κατά περίπτωση προσώπου, ως
ακολούθως:
Γεωργική Εκµετάλλευση Φυσικού Προσώπου: Η γεωργική εκµετάλλευση κατέχει
µια από τις ακόλουθες θέσεις:
i. Φθίνουσα µε προοπτικές ανάκαµψης
ii. Εν δυνάµει Βιώσιµη
iii. Βιώσιµη µη Ανταγωνιστική
iv. Βιώσιµη Ανταγωνιστική
Γεωργική Εκµετάλλευση Νοµικού Προσώπου: Η γεωργική εκµετάλλευση πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Ελάχιστο Μέγεθος 1 ΜΑΕ
ii. Κερδοφορία (θετικό καθαρό αποτέλεσµα) στην υφιστάµενη κατάσταση.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια της παρούσας
και γεωργικές εκµεταλλεύσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οικονοµικής
βιωσιµότητας της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον ο κάτοχός τους είναι νέος
γεωργός κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, έχει εγκατασταθεί στην
γεωργική του εκµετάλλευση µετά την 7η Μαΐου 2001 και δεν έχει συµπληρώσει
πενταετία από την α’ εγκατάστασή του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
καταδεικνύεται µέσα από τους ειδικούς υπολογισµούς του Σχεδίου Βελτίωσης η
βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο σχέδιο δράσης του.
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3. Τα ανώτατα ύψη των επιλέξιµων δαπανών και τα ποσοστά ενίσχυσής τους
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 637/05 είναι τα ακόλουθα:
3.1 Ποσοστά ενίσχυσης
Ε∆ΡΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ορεινές και
µειονεκτικές
Περιοχέςτων
Μικρών Νησιών
του Αιγαίου
Πελάγους

Κανονικές
περιοχές των
Μικρών Νησιών
του Αιγαίου
Πελάγους

Νέος γεωργός* ο οποίος
την ηµεροµηνία
οριστικής ένταξης στο
παρόν καθεστώς δεν έχει
υπερβεί πενταετία από
την ηµεροµηνία της
πρώτης εγκατάστασης.

75%

Λοιπά πρόσωπα

65%

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ορεινές και
µειονεκτικές
Περιοχές

Κανονικές
περιοχές

65%

60%

50%

55%

50%

40%

Για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους, µονίµους κατοίκους πεδινών περιοχών,
λαµβάνονται υπόψη τα ποσοστά που ισχύουν στην περιοχή που πραγµατοποιείται η
επένδυση.
* εννοείται Νέος Γεωργός κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
3.2 Το µέγιστο ύψος των επιλέξιµων δαπανών (συνολικό κόστος), που µπορεί να
ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τη χορήγηση της ενίσχυσης την περίοδο
2000-2006, δύναται να φθάσει:
(α) κατά περίπτωση επένδυσης τα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
(β) ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) της εκµετάλλευσης τα 150.000 ευρώ.
(γ) ανά γεωργική εκµετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ευρώ.
(δ) ανά γεωργική εκµετάλλευση νοµικού προσώπου και γεωργική εκµετάλλευση
συνεργασίας τα 600.000 ευρώ. Παράλληλα ανά µέλος ή µέτοχο τηρούνται
υποχρεωτικά τα ανώτατα όρια των ανωτέρω υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) και στο
τµήµα του προϋπολογισµού της επένδυσης που αναλογεί στο µέλος ή τον µέτοχο
αντίστοιχα, όπως αυτό υπολογίζεται από το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής του στη
σύσταση της εταιρείας ή της εκµετάλλευσης συνεργασίας.
ε) ανά φυσικό πρόσωπο γεωργό που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ
637/05, το οποίο είναι αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης και ταυτόχρονα µέλος σε
ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της
ΚΥΑ 637/05, τα 225.000 ευρώ αθροιστικά.
στ) ανά φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ταυτόχρονα εταίρος σε περισσότερα από ένα
νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 637/05, τα
225.000 ευρώ αθροιστικά.
4. Επιλέξιµες ∆απάνες
1. Οι επιλέξιµες για ενίσχυση κατηγορίες δαπανών είναι οι κάτωθι:
α) ∆απάνες ανέγερσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισµού γεωργικών κτισµάτων
β) Αγορά νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ) Η πρώτη αγορά ζώων.
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δ) Οι δαπάνες αγοράς αρσενικών ή θηλυκών ζώων βελτιωµένων φυλών,
εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά µητρώα ή ισοδύναµα βιβλία.
ε) ∆απάνες εγγείων βελτιώσεων.
στ) ∆απάνες γεωτρήσεων σε απόλυτα αιτιολογηµένες και δικαιολογηµένες
περιπτώσεις,κατασκευής λιµνοδεξαµενών, οµβροδεξαµενών, συστηµάτων άρδευσης.
ζ) ∆απάνες εγκατάστασης πολυετών φυτειών µε εξαίρεση εκείνες των οποίων η
εγκατάσταση στον αγρό γίνεται µε τη χρήση σπόρου.
η) ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού
µεταποίησης –τυποποίησης – εµπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της
εκµετάλλευσης.
θ) ∆απάνες για επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και βελτίωσης των
συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων που αφορούν:
i. την επίτευξη προτύπων που είναι διαφορετικά των ελαχίστων σε ότι αφορά το
περιβάλλον.
ii. την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις που ορίζονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης καιΤροφίµων.
ι) ∆απάνες αµοιβών µηχανικών, συµβούλων τεχνικής στήριξης, σύνταξης των
απαιτουµένων µελετών, έκδοσης αδειών. Το συνολικό κόστος που προκύπτει από το
άθροισµα των δαπανών του παρόντος εδαφίου και των δαπανών του επόµενου
εδαφίου (ια) δεν θα πρέπει να ξεπερνάτο 12% του συνολικού κόστους των υπολοίπων
επενδύσεων του σχεδίου βελτίωσης. Ειδικά οι δαπάνες σύνταξης του Σχεδίου
Βελτίωσης / Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης καθώς και οι δαπάνες προκαταρτικών
ενεργειών, όπως αυτές της έκδοσης οικοδοµικής άδειας, εκπόνησης των αναγκαίων
µελετών κλπ., για να κριθούν επιλέξιµες προς ενίσχυση, εφόσον εγκριθεί το
Σ.Β., θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι ένα έτος πριν από την έγκριση του
Σ.Β. ή µετά την προηγούµενη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος. Λεπτοµέρειες
εφαρµογής και τα ακριβή ποσά κατά περίπτωση ορίζονται µε Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίµων.
ια) Αµοιβές συµβολαιογράφου για την µεταβίβαση ή µίσθωση αγροτικών ακινήτων
τα οποία αξιοποιούνται στην µελλοντική κατάσταση καθώς επίσης και για τον
προσδιορισµό της αντικειµενικής αξίας αγροτεµαχίων όταν η αντικειµενική αξία
τους χρησιµοποιείται ως µέσο απόδειξης της ιδίας συµµετοχής. Οι αµοιβές αυτές για
να κριθούν επιλέξιµες θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι και ένα έτος πριν
από την έγκριση του Σ.Β. Το συνολικό κόστος που προκύπτει από το άθροισµα των
δαπανών του παρόντος εδαφίου και των δαπανών του προηγούµενου εδαφίου (ι) δεν
θα πρέπει να ξεπερνά το 12% του συνολικού κόστους των υπολοίπων επενδύσεων
του σχεδίου βελτίωσης.
4α. Ενεργειακά Φυτά: Για την προώθηση της καλλιέργειας των ενεργειακών
φυτών, το σχέδιο βελτίωσης βαθµολογείται µε 10 βαθµούς ανά Μονάδα
Ανθρώπινης Εργασίας που αφιερώνεται στην καλλιέργεια των ενεργειακών
φυτών στην µελλοντική κατάσταση.
Ο υπολογισµός των ΜΑΕ θα γίνεται µε βάση τις ποσότητες που προβλέπονται στο
συµβόλαιο παράδοσης ανάµεσα στον γεωργό και τον µεταποιητή. Για την
βαθµολόγηση απαιτείται προσκόµιση του συµβολαίου παράδοσης κατά την υποβολή
του φακέλου υποψηφιότητας.
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5. Μη επιλέξιµες δαπάνες.
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν ενισχύονται:
α) Οι λειτουργικές δαπάνες και οι εξοµοιούµενες µε αυτές, όπως π.χ.:
- η αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους
- οι αµοιβές προσωπικού για τη λειτουργία της εκµ/σης
- οι δαπάνες επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία
δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής µε εξαίρεση
αυτές που περιλαµβάνονται στα εδάφια (ι) και (ια) της ανωτέρω παραγράφου 4.
β) Οι δαπάνες συντήρησης, συµβολαιογραφικών εξόδων (µε εξαίρεση τις αµοιβές
του εδαφίου ια της προηγούµενης παραγράφου) και πάσης φύσεως φόρων και
δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων όπως, τόκοι, έξοδα λήψης δανείων, αποζηµιώσεις,
απαλλοτριώσεις, κ.λπ.
γ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
δ) Οι δαπάνες για επενδύσεις αγοράς: γης, κατοικίας, κτιριακών εγκαταστάσεων και
δικαιωµάτων.
ε) Οι δαπάνες αγοράς µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
στ) Θερµοκήπια τα οποία δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ή δεν εναρµονίζονται µε τις
προδιαγραφές του προτύπου EN 13031.
ζ) Οι δαπάνες εξοπλισµού γραφείου και εξοπλισµού αναψυχής.
η) Οι δαπάνες αγοράς οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού και προϊόντων, µε εξαίρεση
τις περιπτώσεις που ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
θ) Οι δαπάνες για επενδύσεις απλής αντικατάστασης καθώς επίσης και δαπάνες
αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου µετά την εκδήλωση ζωικών ασθενειών και
φυσικών καταστροφών.
ι) Οι δαπάνες για επενδύσεις που αφορούν προϊόντα εκτός του Παραρτήµατος I της
συνθήκης (αγροτουρισµό, χειροτεχνία κ.λ.π.).
ια) Οι δαπάνες για επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση στην παραγωγή προϊόντων
που δεν βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά καθώς και οι δαπάνες για επενδύσεις
που δεν είναι συνδεδεµένες µε κάποιον από τους ειδικούς και στρατηγικούς στόχους
του προγράµµατος.
ιβ) ∆εν ενισχύονται οι επενδύσεις των εδαφίων α, ε, στ και ζ της παραγράφου 4 σε εξ
αδιαιρέτου εκτάσεις εκτός και αν υφίστανται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8.3
του παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 637/05.
ιγ) ∆εν ενισχύονται οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί πριν από την ηµεροµηνία
έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, µε την εξαίρεση των απαιτούµενων µελετών,
αδειών κ.λπ. της περιπτώσεως (ι) και των συµβολαιογραφικών αµοιβών της
περιπτώσεως (ια) της παραγράφου ,υπό τους όρους και προϋποθέσεις που
αναφέρονται σε αυτό.
6. Κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση καθεστώτος.
6.1 Μια εκµετάλλευση νοείται ότι πραγµατοποιεί επενδύσεις:
(α) κυρίως στην Κτηνοτροφία, εφόσον το ύψος των επενδύσεων που προβλέπεται να
πραγµατοποιηθούν στον τοµέα αυτό υπερβαίνει το 50% του συνολικού ύψους των
επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης
(β) κυρίως στη Φυτική Παραγωγή, εφόσον το ύψος των επενδύσεων που
προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στον τοµέα αυτό υπερβαίνει το 50% του
συνολικού ύψους των επενδύσεων του Σχεδίου Βελτίωσης.
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6.2 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια του ΕΠΑΑΑΥ και επενδύσεις κυρίως στη φυτική παραγωγή µε όρους και προϋποθέσεις που
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
7. Κατανοµή Πίστωσης:Οι διαθέσιµες πιστώσεις για την εφαρµογή του
Καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις Γεωργικές
Εκµεταλλεύσεις µε κύρια κατεύθυνση την Φυτική Παραγωγή (ΠΕΠ Θεσσαλίας
2000-2006, µέτρο 2.1) και σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 463/2001, 2470012/5359/2003 και
599/2004 καθώς και την απόφαση ένταξης του µέτρου µε αριθ 2827 Γ ΠΕΠ/18-32005 ανέρχονται στο ύψος 15.958.735 €.
8.∆ιαδικασία και χρονοδιάγραµµα υποβολής, αξιολόγησης και γνωµοδότησης.
(α) Υποβολή για θεώρηση του «Απογραφικού .δελτίου Υφιστάµενης Κατάστασης
Γεωργικής Εκµετάλλευσης» στη Ν.Α. µέχρι 20-2-2006.
(β) Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας σε δύο αντίτυπα. Ως Υπηρεσία υποβολής
ορίζεται η ∆/νση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχίας της µόνιµης
κατοικίας ή έδρας του υποψηφίου. Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας θα γίνεται
δεκτή µέχρι την 20-3- 2006.
(γ)Έλεγχος πληρότητας φακέλων, από τις υπηρεσίες των Νοµαρχιών και αποστολή
των φακέλων προς τη ∆/νση Γεωργικής Αν/ξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας µέχρι
5-4-2006.
(δ) Ολοκλήρωση αξιολόγησης φακέλων σε επίπεδο Περιφέρειας µέχρι 15-5-2006.
(ε)Έναρξη εργασιών Γνωµοδοτικών Επιτροπών το αργότερο µέχρι 1-6-2006.
Οι εργασίες των γνωµοδοτικών Επιτροπών δύνανται να αρχίσουν και πριν την
ολοκλήρωση του έργου της οµάδας αξιολόγησης.
9. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας
είναι εκείνα που ορίζονται στην ΚΥΑ 637/05 και στα παραρτήµατά της.
Τα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση της βαθµολογίας υποβάλλονται µε ευθύνη
του συντάκτη γεωτεχνικού. Όλα τα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλλονται µε τον
φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το σχέδιο
βελτίωσης υποβάλλεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες του
Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
10.

Πηγές χρηµατοδότησης (ΚΥΑ 637/05, άρθρο 52 παρ.1)

Οι χορηγούµενες ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων ενισχύσεων της παρούσας
απόφασης αποτελούν δηµόσια δαπάνη που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - Τµήµα Προσανατολισµού και
εθνικούς πόρους, ενώ προβλέπεται και ιδιωτική συµµετοχή των δικαιούχων των
ενισχύσεων.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Προσανατολισµού, χορηγείται
σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχέδιο του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ – ΑΥ 2000-2006
και του µέτρου 2.1 του ΠΕΠ Θεσσαλίας.
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11.
∆ιαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου, παραλαβής και πληρωµής
ενισχύσεων και
κυρώσεις:
Όπως ορίζονται στα άρθρα 26, 27, 28, 47 και 48 της ΚΥΑ 637/05.
12.
Νοµική Βάση:
Η Νοµική Βάση της προκήρυξης είναι η ΚΥΑ 637/05, όπως τροποποιούµενη ισχύει
κάθε φορά. Οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας φυσικών προσώπων, νοµικών
προσώπων, γεωργικών εκµεταλλεύσεων, συγχρηµατοδοτούµενων δαπανών, ειδικών

και
στρατηγικών στόχων καθώς και όλων των θεµάτων που άπτονται της
παρούσας
προκήρυξης αναλύονται στην 637 ΚΥΑ/05 και στις Υπουργικές
Αποφάσεις ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις προς τις οποίες αυτή παραπέµπει.

13.
Για πληροφορίες και έντυπο υλικό οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
απευθύνονται:
α) στη ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φαρσάλων
148 Λάρισα, τηλ.2410 670512-18
β) στις ∆/νσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιών Θεσσαλίας
γ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dgapeth.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

Γ.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

Ι.ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ

ΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτες προς Ενέργεια
1) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας
α.∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
β.∆/νσεις Κτηνιατρικής
2) ∆ήµοι και Κοινότητες Περιφέρειας Θεσσαλίας
3) Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών Περιφέρειας Θεσσαλίας
4) ΓΕΩΤΕΕ Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδος
5) Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας
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Με την παράκληση να ενηµερώσουν τους ενδιαφερόµενους αγρότες

Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Υπουργείο Γεωργίας, Γεν. ∆/νση Ε.Ε. & Γ.∆., ∆/νση Προγρ/σµου & Γ.∆.
Τµήµα ∆
2. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ Υπουργείου Γεωργίας
3. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ Θεσσαλίας
4. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΑ-ΑΥ ΥΓ Θεσσαλίας (υπόψη κ.Νικάκη)
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