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ΑΠΟΦΑΣΗ
Περί καθορισμού λεπτομερειών που αφορούν στα δικαιολογητικά του Φακέλου Πληρωμής που υποβάλλεται για
την καταβολή των δημόσιων οικονομικών ενισχύσεων των δικαιούχων του μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006
και των αντιστοίχων μέτρων των ΠΕΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχ ο ντα ς υπ όψ η :
1. Τις διατάξεις:
1.1.
Του Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής
οικονομικών ενισχύσεων εις την 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).
1.2.
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).
1.3.
Του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου (L 160) για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) όπως
τροποποιούμενος ισχύει κάθε φορά.
1.4.
Του Καν (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής (L153) για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Καν. 1257/99 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το
ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιούμενος ισχύει κάθε φορά.
1.5.
Του Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L316) για την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον
αφορά τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. 1257/1999 του
Συμβουλίου.
1.6.
Των Κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας
(2000/C 28/02).
2. To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006 (Ε.Π.
Α.Α. - Α.Υ. 2000-2006), όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

3. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ιδίως τα μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας που αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη και
συγκεκριμένα τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις δράσεις προώθησης της
πολυαπασχόλησης.
4. Την αριθμ. 287054/10244/11-12-03 (ΦΕΚ 1881Β/17-12-2003) περί Καθορισμού Οργάνων,
δικαιολογητικών, διαδικασιών και τρόπου πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων των γεωργικών
προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, κατά παρέκκλιση του Δημοσίου Λογιστικού και το αριθμ.
2/56691/0026/11/11/2005 διευκρινιστικό έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων.
5. Το Π.Δ. 308/2000 (ΦΕΚ 252/Α/21-11-2000) περί «Όρων υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο
ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432 ΕΟΚ και 72/462 ΕΟΚ του
Συμβουλίου» και το Π.Δ. 242/2005 (ΦΕΚ 251/Α/1-12-2005) περί «υγειονομικών όρων τους οποίους
πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 91/68 ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει» όπως τροποποιούμενα ισχύουν κάθε φορά.
6. Την αριθμ. 228120/8/4-1-2002 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας για τον «Καθορισμό αμοιβών των
γεωπόνων, μελών του ΓΕΩΤΕΕ, για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του Άξονα 1 του ΕΠ
«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
7. Την αριθμ. 532/24-4-2003 (ΦΕΚ 538/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ] των κ.κ. Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωση, Οικονομίας & Οικονομικών, Γεωργίας περί
«Αντικατάστασης της ΚΥΑ (451) 394927/5332/2001 σχετικά με Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιούμενη
ισχύει κάθε φορά.
8. Την αριθμ. 258394/6485/25-7-2003 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί «Λεπτομερειών Εφαρμογής
των Καθεστώτων Ενισχύσεων της ΚΥΑ 532/03»
9. Την αριθμ. 291217/3-8-2005 (ΦΕΚ 1131/Β/11-8-2005) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές και
Τμηματάρχες της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» όπως συμπληρώθηκε με την
254820/27-5-2005 (ΦΕΚ 832/Β/05) όμοια Απόφαση.
10. Την αριθμ. 637/20-10-2005 (ΦΕΚ 1507/Β/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ] των κ.κ. Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωση, Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων «Περί Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για
επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά.
11. Την Υ.Α. 6227/24-6-2005 (ΦΕΚ 917Β/5-7-2005) περί καθορισμού αμοιβών συντακτών Σχεδίων
Βελτίωσης.
12. Την αριθμ. 14609/12-12-2005 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
«Λεπτομερειών Εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΚΥΑ 637/05- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄)» καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές όπως
τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά.
13. Την αριθμ. 244639/2-1-2006 (ΦΕΚ 12/Β/06) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες της
εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».
14. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της ήδη εγκεκριμένης με την 637/2010-2005 (ΦΕΚ 1507/Β/2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 637/05, άρθρο 27, παράγραφος 2 και της Υ.Α. 11937/13-9-2007, άρθρο 3,
παράγραφος 2, καθορίζουμε λεπτομέρειες που αφορούν στα δικαιολογητικά του Φακέλου Πληρωμής
που υποβάλλεται για την καταβολή των δημόσιων οικονομικών ενισχύσεων των δικαιούχων του
μέτρου 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και των αντιστοίχων μέτρων των ΠΕΠ.
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Άρθρο 1 – Περιεχόμενα του φακέλου πληρωμής και Υπηρεσία υποβολής
1. Για την καταβολή της Δημόσιας Οικονομικής Ενίσχυσης ο Τελικός Αποδέκτης (εφεξής δικαιούχος) σε
συνεργασία με τον επιβλέποντα Γεωτεχνικό προετοιμάζει φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει όλα τα
απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία τα οποία ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
2. Η μορφή, τα αναγκαία υποδείγματα και ο τρόπος συμπλήρωσης του φακέλου πληρωμής καθώς και
κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια έχουν καθοριστεί στην Υ.Α. 11937/13-9-2007 και στα παραρτήματα
που την συνοδεύουν.
3. Ο φάκελος πληρωμής, συνοδευόμενος από σχετική αίτηση, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Οι πίνακες που προβλέπονται στα παραρτήματα της Υ.Α. 11937/13-92007 υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Ως Υπηρεσία Υποβολής ορίζεται η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή η Δ/νση Γεωργίας της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – Δικαιολογητικά πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου

Άρθρο 2 – Γενικά Νομιμοποιητικά Δικαιολογητικά
Για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος θα πρέπει να προσκομίζονται, όπου κάτι
τέτοιο απαιτείται από την παραγωγική κατεύθυνση και δυναμικότητα της μονάδας, τα εξής:
i)

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Η ΕΠΟ υποβάλλεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής.

ii) Άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης νομάρχη. Οι συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις υποβάλλονται
για την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου.
iii) Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που δεν επιδοτούνται για ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμό
σταβλικών εγκαταστάσεων προσκομίζεται βεβαίωση τήρησης ελάχιστων κριτηρίων σε ότι αφορά
την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων κατά την τελευταία δόση του επενδυτικού σχεδίου. Στην
περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης για ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμό, ισχύουν τα αναγραφόμενα
στο άρθρο 3, παράγραφο 5 της παρούσας.
iv) 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. Στη
βεβαίωση θα αναφέρονται τα προϊόντα και οι δυναμικότητες της πιστοποίησης. Τα συγκεκριμένα
στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν με τα προϊόντα και τις δυναμικότητες παραγωγής (στρέμματα, κιλά,
ζώντα ζώα κ.λπ.) που περιγράφονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
v) Ποσοστώσεις και άδειες φύτευσης, για όσες παραγωγικές δραστηριότητες απαιτούνται.
vi) Άδεια εισόδου σε δημοτικό – κοινοτικό βοσκότοπο (όπου απαιτείται από τον πίνακα Κ-5 του
τεύχους ΙΙ του φακέλου υποψηφιότητας ή εφόσον στο παράρτημα της ατομικής απόφασης έγκρισης
προβλέπεται μεγαλύτερος αριθμός εκταρίων από τον ανωτέρω πίνακα Κ-5). Προσκομίζεται για την
αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου.
vii) Απλή φωτοτυπία του υπογεγραμμένου αντίγραφου της ατομικής απόφασης έγκρισης και της
αντίστοιχης σύμβασης που τηρεί ο δικαιούχος στο αρχείο της εκμετάλλευσής του.
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Άρθρο 3 – Κατασκευές
Α. Γεωργικά κτίσματα και σιλό.
(Δεν αφορά θερμοκήπια για τα οποία ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ενότητα Β΄ του παρόντος άρθρου)
1. Οικοδομική άδεια:
i)

Σε κάθε υποβολή φακέλου πληρωμής που αιτείται οικονομική ενίσχυση κατασκευών, προσκομίζεται
αντίγραφο της εγκεκριμένης πολεοδομικής άδειας, συνοδευόμενο από τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά
σχέδια. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για κάποια κατασκευή,
θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση απαλλαγής έκδοσης οικοδομικής άδειας.

ii)

Στις περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, η οικοδομική άδεια θα πρέπει να
εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του σχεδίου βελτίωσης. 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.

2. Αναλυτική επιμέτρηση του επιβλέποντος μηχανικού. Η επιμέτρηση ελέγχεται. Στην περίπτωση που δεν
συμφωνεί με τη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνονται αιτιολογημένες περικοπές.
3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υποβάλλεται κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής.
4. Άδεια λειτουργίας της επένδυσης κατά περίπτωση επενδυτικής δραστηριότητας και δυναμικότητας. (π.χ.
κτηνοτροφική μονάδα, τυροκομείο, μονάδα φυτωριακού υλικού κ.λπ.). Η άδεια λειτουργίας
προσκομίζεται κατά την υποβολή του τελευταίου φακέλου πληρωμής.
5. Εφόσον κατασκευάζονται σταβλικές εγκαταστάσεις, 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, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της με αριθμό πρωτοκόλλου 306419/22-9-2005 Υπουργικής Απόφασης,
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Συγκεκριμένα:
i.

Για όλους όσοι εγκρίθηκαν στα πλαίσια της ΚΥΑ 637/05 και για τους «παλαιούς» γεωργούς
που εγκρίθηκαν στα πλαίσια των ΚΥΑ 451/02 και 532/03 και εφόσον κατασκευάζουν,
επισκευάζουν ή εκσυγχρονίζουν σταβλικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να προσκομίζεται
βεβαίωση για την τήρηση των αυστηρότερων από τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την υγιεινή και
καλή διαβίωση των ζώων.

ii.

Για τους νέους γεωργούς κατά την έννοια του μέτρου 3.1 οι οποίοι εγκρίθηκαν στα πλαίσια
των ΚΥΑ 532/03 και 451/02 και οι οποίοι κατά την ημερομηνία έγκρισής τους δεν είχαν
συμπληρώσει πενταετία από την πρώτη τους εγκατάσταση, προσκομίζεται βεβαίωση για την
τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, εκτός και αν
στο σχέδιο βελτίωσης τους προβλεπόταν η τήρηση αυστηρότερων κριτηρίων από τα ελάχιστα
κανονιστικά οπότε και θα πρέπει να προσκομισθεί η αντίστοιχη βεβαίωση.

6. Στις περιπτώσεις μείωσης μεγέθους εγκεκριμένου στάβλου (όχι αμελκτηρίου), χωρίς να έχει προηγηθεί
τροποποίηση του σχεδίου βελτίωσης, δεν καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση για το σύνολο της
επενδυτικής δαπάνης, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην Υ.Α. 1274/5-2-2007.
7. Στις υπόλοιπες (πλην της ανωτέρω παραγράφου 6) περιπτώσεις διαφοροποίησης μεγέθους κτίσματος
από το εγκεκριμένο στο Σχέδιο Βελτίωσης και χωρίς η διαφοροποίηση να έχει αποτελέσει αντικείμενο
εγκεκριμένης τροποποίησης, η υλοποίηση γίνεται με ευθύνη του επενδυτή. Για την πιστοποίηση της
ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει:
i.

Η διαφοροποίηση να καλύπτεται από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 έως και 5 του
παρόντος άρθρου.
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ii.

Να προσκομίζεται τεχνική έκθεση του επιβλέποντος γεωτεχνικού στην οποία να τεκμηριώνεται ότι
η δυναμικότητα που προκύπτει μετά από ενδεχόμενη μείωση επαρκεί για την κάλυψη των
αναγκών της εκμετάλλευσης ή ότι η αύξηση της δυναμικότητάς τους είναι απαραίτητη για τις
ανάγκες λειτουργίας της εκμετάλλευσης.

iii.

Στην ανωτέρω έκθεση να τεκμηριώνεται ότι η διαφοροποίηση δεν επηρεάζει αρνητικά τους
στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης, δεν επηρεάζει τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την
διαδικασία αξιολόγησης – γνωμοδότησης και ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα
νομοθεσία των Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 για
επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

iv.

Να προσκομίζονται τα εγκεκριμένα από τη πολεοδομία σχέδια κατασκευής, θεωρημένα από τη
αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 14609/12-12-2005 περί
καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής της ΚΥΑ 637/05. Ειδικότερα για τις αποθήκες και τα
μελισσοκομικά εργαστήρια θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν υφίστανται προϋποθέσεις αλλαγής
χρήσης.

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

vi.

Ειδικά για τις αποθήκες: Στις περιπτώσεις που η κατασκευασθείσα αποθήκη είναι μεγαλύτερη
του εγκεκριμένου εμβαδού και ταυτόχρονα μεγαλύτερη των 150 τ.μ. θα προσκομίζεται άδεια
σκοπιμότητας από την οικεία Δ/νση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα και με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 637/05.

vii.

Ειδικά στα μελισσοκομικά εργαστήρια κατά τον έλεγχο του φακέλου πληρωμής θα λαμβάνεται
υπόψη ότι σε μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας μέχρι 200 μελισσοσμηνών,
ενισχύεται μελισσοκομικό εργαστήριο έως 100 τ.μ., ενώ σε μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις άνω
των 200 μελισσοσμηνών ενισχύεται μελισσοκομικό εργαστήριο μέχρι 150 τ.μ. Υπέρβαση των
ανωτέρω δυναμικοτήτων δεν ενισχύεται ως προς τα τετραγωνικά μέτρα της υπέρβασης.

Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου 7 και
εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα σε αυτήν δικαιολογητικά:
Α. Σε περιπτώσεις μείωσης των δυναμικοτήτων θα γίνεται αναλογική μείωση του εγκεκριμένου ποσού.
Β. Σε περιπτώσεις αύξησής της δυναμικότητας, είναι δυνατή η αναλογική αύξηση του προς καταβολή
ποσού με μεταφορά δαπανών από άλλες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν με μικρότερη της εγκεκριμένης
δαπάνης. Επισημαίνεται ότι, χωρίς τροποποίηση, το σύνολο των μεταφερομένων δαπανών δεν μπορεί
να υπερβεί το 20% του επιλέξιμου κόστους του σχεδίου και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει
υπέρβαση του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του σχεδίου βελτίωσης.

Β. Θερμοκήπια
1. 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. 14609/12-12-2005, άρθρο 1, παράγραφος 7.Α4.
2. Όταν η εγκατάσταση γίνεται εντός ορίων οικιστικών περιοχών, απαιτείται άδεια πολεοδομίας της οικείας
Νομαρχίας.
3. Για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του θερμοκηπίου (συστήματα δροσισμού, θέρμανσης, άρδευσης,
λίπανσης, ψεκασμού, κ.λπ.):
i.

Προσκομίζονται τιμολόγια τα οποία, εκτός της αξίας, αναγράφουν το είδος, τον τύπο, τη
δυναμικότητα και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς δεν
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αναγράφεται στο τιμολόγιο, αυτός προσδιορίζεται σε σχετική βεβαίωση του εκδότη στην οποία
αναφέρεται το είδος του μηχανήματος, ο αριθμός σειράς και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης.
ii.

Για τα μηχανήματα αξίας μικρότερης των 800 ευρώ (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου) δεν είναι
απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού σειράς. Απαραίτητη όμως είναι η αναγραφή στο τιμολόγιο
των στοιχείων που αναφέρονται στο είδος και τη δυναμικότητα του μηχανήματος.

iii.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE ή έκθεση ΙΓΕΜΚ.

4. Δεν ενισχύονται θερμοκήπια που κατασκευάσθηκαν με μείωση του εγκεκριμένου εμβαδού τους εφόσον
κάτι τέτοιο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εγκεκριμένου αιτήματος τροποποίησης.
5. Θερμοκήπια που κατασκευάσθηκαν με αύξηση του εγκεκριμένου εμβαδού τους και χωρίς η αύξηση
αυτή να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης, υλοποιούνται με ευθύνη του
επενδυτή. Για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει:
i.

Η αύξηση του εμβαδού να μην έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία των Καθεστώτων
Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 για επενδύσεις στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις,

ii.

Να καλύπτεται από νόμιμες άδειες.

Γ. Περιφράξεις
1. Όταν στο περιφραζόμενο αγροτεμάχιο ή οικόπεδο προβλέπεται ανέγερση κτισμάτων ή όταν στο
αγροτεμάχιο αυτό υπάρχει εν ισχύ οικοδομική άδεια από πρόσφατη ανέγερση κτισμάτων,
προσκομίζεται η εν ισχύ οικοδομική άδεια κατασκευής των κτισμάτων και τοπογραφικό σκαρίφημα
του αγροτεμαχίου.
2. Όταν στο περιφραζόμενο αγροτεμάχιο δεν προβλέπεται ανέγερση κτισμάτων ή όταν για το
αγροτεμάχιο αυτό δεν υπάρχει εν ισχύ οικοδομική άδεια, τότε:
i)
Αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός οικισμού απαιτείται η προσκόμιση οικοδομικής αδείας για
την περίφραξη ή έγγραφο του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου ότι δεν απαιτείται άδεια.
Προσκομίζεται επίσης τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου.
ii)
Αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός οικισμού, προσκομίζεται πράξη χαρακτηρισμού από το
οικείο δασαρχείο (άρθρο 14 του Ν. 998/79) και τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου.

Άρθρο 4 - Μηχανολογικός εξοπλισμός
(πλην εξοπλισμού θερμοκηπίων για τον οποίο ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3–Β)

Α. Μελισσοκομικά – Ανθοκομικά αυτοκίνητα
1. Άδεια κυκλοφορίας μελισσοκομικού – ανθοκομικού αυτοκινήτου στο όνομα του δικαιούχου.
2. Φωτοτυπία παραστατικού αγοράς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με
τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος – τύπος – μικτό βάρος – αριθμός πλαισίου – αριθμός κινητήρα.
Στην περίπτωση που το παραστατικό αγοράς δεν αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, θα
προσκομίζεται βεβαίωση του πωλητή, για τα στοιχεία αυτά, στην οποία εκτός των ανωτέρω στοιχείων
θα αναφέρεται και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης.
3. Στην περίπτωση διαφοροποίησης της επιλέξιμης δυναμικότητας, χωρίς η διαφοροποίηση να έχει
αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης, θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο
Ε του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των ανώτατων και κατώτατων επιλέξιμων ορίων μικτού
βάρους για το είδος του αυτοκινήτου.
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Β. Γεωργικοί Ελκυστήρες και λοιπά αυτοκινούμενα οχήματα (πλην μελισσοκομικών –
ανθοκομικών αυτοκινήτων)
1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του γεωργικού μηχανήματος στο όνομα του δικαιούχου. Οχήματα
που στην άδεια κυκλοφορίας δεν χαρακτηρίζονται ως «ΓΕΩΡΓΙΚΟ» δεν ενισχύονται. Διευκρινίζεται ότι
δεν απαιτείται δελτίο.
2. Φωτοτυπία παραστατικών αγοράς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
(τιμολόγιο – δελτίο αποστολής) με τα πλήρη στοιχεία του οχήματος: είδος – τύπος – δυναμικότητα
(ιπποδύναμη στους γεωργικούς ελκυστήρες) – αριθμός πλαισίου – αριθμός κινητήρα. Στην περίπτωση
που το παραστατικό αγοράς δεν αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, θα προσκομίζεται
βεβαίωση του πωλητή για τα στοιχεία αυτά, στην οποία εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα αναφέρεται
και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης.
3. Όσον αφορά την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με υπέρβαση της επιλέξιμης δυναμικότητας
(ποσότητας) και χωρίς αυτή να έχει αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης, η μέγιστη
επιτρεπόμενη προσαύξηση της επιλέξιμης ιπποδύναμης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα ποσοστά του
πιο κάτω πίνακα:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με την επιφύλαξη
των ανωτέρω παραγράφων i και ii

Έως και 115 ίππους
>115 έως και 175 ίππους
> 175 ίππους

20%
10%
5%

Σε περιπτώσεις υπέρβασης της ιπποδύναμης που προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, 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.

Γ. Ρυμούλκες
1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του γεωργικού ελκυστήρα που διαθέτει η εκμετάλλευση.
2. Εξοφλημένο τιμολόγιο αγοράς, στο οποίο αναγράφονται ο τύπος, το μικτό βάρος, και ο αριθμός σειράς
παραγωγής. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν αναγράφονται στο τιμολόγιο, αυτά θα βεβαιώνονται
σε πρόσθετη βεβαίωση του πωλητή στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης.
3. Βεβαίωση του κατασκευαστή, στην οποία βεβαιώνεται ότι το ρυμουλκούμενο όχημα έχει κατασκευαστεί
σύμφωνα με τους όρους που υπαγορεύονται από τον ΚΟΚ (φωτισμός, πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ
238/94 (Α΄135) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών αγροτικών
μηχανημάτων.
4. Στην περίπτωση διαφοροποίησης της επιλέξιμης δυναμικότητας, χωρίς η διαφοροποίηση να έχει
αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο
Ε του παρόντος άρθρου.
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Δ. Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (πλην εξοπλισμού θερμοκηπίων)
1. Προσκομίζονται τιμολόγια τα οποία, εκτός της αξίας, αναγράφουν το είδος, τον τύπο, τη δυναμικότητα
και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος. Για μηχανήματα αξίας μικρότερης των 800 ευρώ (του ΦΠΑ μη
συμπεριλαμβανομένου) δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού σειράς. Σε περίπτωση που ο
αριθμός σειράς δεν αναγράφεται στο τιμολόγιο (για μηχανήματα αξίας 800 ευρώ και άνω), αυτός
προσδιορίζεται σε σχετική βεβαίωση του πωλητή στην οποία αναφέρεται το είδος του μηχανήματος, ο
αριθμός σειράς και ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης.
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE ή έκθεση ΙΓΕΜΚ.
3. Στην περίπτωση διαφοροποίησης της επιλέξιμης δυναμικότητας, χωρίς η διαφοροποίηση να έχει
αποτελέσει αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο
Ε του παρόντος άρθρου.

Ε. Υλοποίηση επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης με διαφοροποίηση της επιλέξιμης
δυναμικότητας των επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς η διαφοροποίηση να έχει αποτελέσει
αντικείμενο Απόφασης Τροποποίησης.
1. Οι επενδύσεις του παρόντος άρθρου που υλοποιούνται με μείωση της επιλέξιμης δυναμικότητας
(ποσότητας), υλοποιούνται με ευθύνη του επενδυτή και πιστοποιούνται για την ορθή εκτέλεσή τους
από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης εφόσον:
i. με την αίτηση πληρωμής υποβάλλεται σχετική δικαιολόγηση, και
ii. η μείωση της επιλέξιμης ποσότητας ή δυναμικότητας δεν επηρεάζει αρνητικά τους στόχους του
Σχεδίου Βελτίωσης και τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης –
γνωμοδότησης.
Για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπονται ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες, ο υπολογισμός της επιλέξιμης
δαπάνης υλοποίησης θα γίνεται βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολόγιο).

2. Οι επενδύσεις του παρόντος άρθρου που υλοποιούνται με αύξηση της επιλέξιμης δυναμικότητας
(ποσότητας) υλοποιούνται με ευθύνη του επενδυτή και πιστοποιούνται για την ορθή εκτέλεσή τους
από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης εφόσον η αύξηση της δυναμικότητας (ποσότητας) των
επενδυτικών δαπανών:
i. Δεν επηρεάζει αρνητικά τους στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης και τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη
κατά την διαδικασία αξιολόγησης – γνωμοδότησης,
ii. Δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία των Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
iii. Καλύπτεται από νόμιμες άδειες.
iv. Δικαιολογείται από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου. Προκειμένου η Ομάδα
Παραλαβής να διαπιστώσει ότι η αύξηση της επιλέξιμης ποσότητας ή δυναμικότητας της επένδυσης
δικαιολογείται από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, με την αίτηση πληρωμής υποβάλλεται
και αιτιολογική τεχνική έκθεση του συντάκτη Γεωτεχνικού. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό
Σχέδιο Βελτίωσης δεν παραλαμβάνεται μέχρι την προσκόμιση από τον συντάκτη Γεωτεχνικό της
σχετικής έκθεσης ενώ η Ομάδα Παραλαβής ενημερώνει αρμοδίως τον επενδυτή. Μετά την
προσκόμιση της έκθεσης, και εφόσον η Ομάδα Παραλαβής διαφωνήσει με το περιεχόμενο της,
παραλαμβάνει αλλά δεν πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση της συγκεκριμένης επένδυσης.

Άρθρο 5 – Επιλεξιμότητα ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου
1. Συγχρηματοδότηση (ενίσχυση) αβελτίωτου ή και ημιβελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου:
Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πέραν των γενικών παραστατικών και
δικαιολογητικών, προσκομίζονται:
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i.

Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι:
a) Πρόκειται για πρώτη αγορά ζώων, δηλαδή ότι ο επενδυτής δεν έχει ενισχυθεί στο παρελθόν για
την αγορά ζωικού κεφαλαίου ανάλογου είδους.
b) Το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο είναι κατάλληλο για εκτροφή στην περιοχή που βρίσκεται η
γεωργική εκμετάλλευση του δικαιούχου.

ii. Φωτοτυπία υγειονομικού πιστοποιητικού: Το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι υγιές
και κατάλληλο για αναπαραγωγή. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να ενισχυθεί το ζωικό
κεφάλαιο είναι απαραίτητο η Ομάδα Παραλαβής να ελέγχει ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό
εκδίδεται για ζώα «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και όχι για άλλες κατηγορίες ζώων (εκτροφής – πάχυνσης –
σφαγής).
iii. Φωτοτυπία μητρώου εκμετάλλευσης, εφόσον η τήρησή του αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή,
ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης του επενδυτή.
iv. Στις περιπτώσεις όπου η «παραγωγική δαπάνη» για την 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. 1274/5-2-2007 περί «παραγωγικών δαπανών», θα
καταβάλλεται η αντιστοιχούσα οικονομική ενίσχυση για το ζωικό κεφάλαιο που τελικά αγοράστηκε.
2. Συγχρηματοδότηση (ενίσχυση) βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου.
Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πέραν των γενικών παραστατικών και
δικαιολογητικών, προσκομίζονται:
i.

Φωτοτυπίες γενεαλογικών μητρώων ή ισοδύναμων βιβλίων. Εφόσον τα παραστατικά αυτά είναι
ξενόγλωσσα απαιτείται η προσκόμιση επίσημης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. Στην
περίπτωση που τα γενεαλογικά μητρώα ή ισοδύναμα βιβλία είναι πανομοιότυπα και
διαφοροποιούνται ως προς τα ατομικά στοιχεία του ζώου (π.χ. αριθμός ενωτίου, αποδόσεις κ.λπ.)
προσκομίζεται μετάφραση ενός μόνο εξ’ αυτών.

ii. Φωτοτυπία υγειονομικού πιστοποιητικού: Το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι υγιές
και κατάλληλο για αναπαραγωγή. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να ενισχυθεί το ζωικό
κεφάλαιο είναι απαραίτητο η Ομάδα Παραλαβής να ελέγχει ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό
εκδίδεται για ζώα «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και όχι για άλλες κατηγορίες ζώων (εκτροφής – πάχυνσης –
σφαγής).
iii. Βεβαίωση της Ομάδας Παραλαβής με την οποία θα καταγράφεται ο αριθμός των ενωτίων του προς
ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου εφόσον η ύπαρξη ενωτίων αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή.
Επισημαίνεται ότι η καταγραφή των ενωτίων είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατή η
ταυτοποίηση του προς ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου. Όταν ο αριθμός των ζώων που αναγράφονται
στο υγειονομικό πιστοποιητικό συμπίπτει με αυτά που ενισχύονται τότε δεν απαιτείται η ανωτέρω
σχετική βεβαίωση της Ομάδας Παραλαβής.
iv. Φωτοτυπία μητρώου εκμετάλλευσης, εφόσον η τήρησή του αποτελεί υποχρέωση του επενδυτή,
ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης του επενδυτή.
v. Στις περιπτώσεις όπου η «παραγωγική δαπάνη» για την 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. 1274/5-2-2007 περί «παραγωγικών δαπανών», θα
καταβάλλεται η αντιστοιχούσα οικονομική ενίσχυση για το ζωικό κεφάλαιο που τελικά αγοράστηκε.
3. Επιπλέον για αιγοπρόβατα: Πέραν των κατά περίπτωση παραστατικών των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, τα αιγοπρόβατα προκειμένου να παραληφθούν από την Ομάδα Παραλαβής πρέπει
κατά την ημερομηνία αγοράς να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 4 μηνών και μικρότερης των 24 μηνών,
ανεξάρτητα της ονομασίας που εμφανίζεται στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης (δηλαδή ανεξάρτητα από
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το αν το προς ενίσχυση ζωικό κεφάλαιο εμφανίζεται ως αρνί/κατίσκι, πρόβατα/αίγα κ.λπ.). Αιγοπρόβατα
τα οποία κατά την ημερομηνία αγοράς τους είναι μικρότερα των 4 μηνών παραλαμβάνονται από την
Ομάδα Παραλαβής μετά την συμπλήρωση του 4ου μήνα της ηλικίας τους.
4. Επιπλέον για αγορά βοοειδών:
Για την ενίσχυση της αγοράς βοοειδών, πέραν των παραστατικών των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου κατά περίπτωση επένδυσης, με την αίτηση πληρωμής του ζωικού κεφαλαίου
προσκομίζονται επιπλέον:
i. Για Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής:
1. 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.
2. Φωτοτυπίες των διαβατηρίων των βοοειδών.
3. Οι αγελάδες γαλ/γης προκειμένου να παραληφθούν από την Ομάδα Παραλαβής πρέπει κατά
την ημερομηνία αγοράς τους να είναι έγκυες μοσχίδες ή ηλικίας μεγαλύτερης των 18 μηνών και
μικρότερης των 4 ετών. Βοοειδή τα οποία κατά την ημερομηνία αγοράς τους δεν είναι έγκυες
μοσχίδες ή είναι ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών παραλαμβάνονται από την Ομάδα
Παραλαβής μετά την συμπλήρωση του 18ου μήνα της ηλικίας τους.
ii. Για Αγελάδες βοσκής:
1. Φωτοτυπίες των διαβατηρίων των βοοειδών.
2. Τα βοοειδή κρεοπαραγωγής προκειμένου να παραληφθούν από την Ομάδα Παραλαβής πρέπει
κατά την ημερομηνία αγοράς τους να είναι έγκυες μοσχίδες ή ηλικίας μεγαλύτερης των 18
μηνών και μικρότερης των 6 ετών. Βοοειδή κρεοπαραγωγής τα οποία κατά την ημερομηνία
αγοράς τους δεν είναι έγκυες μοσχίδες ή είναι ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών
παραλαμβάνονται από την Ομάδα Παραλαβής μετά την συμπλήρωση του 18ου μήνα της
ηλικίας τους.
5. Αγορά μελισσοσμηνών.
Με την αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, προσκομίζονται:
i)

Φωτοτυπία του μελισσοκομικού βιβλιαρίου του αγοραστή θεωρημένο από το αρμόδιο τμήμα της
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και ενημερωμένο με τις τελευταίες μεταβολές των
μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης του επενδυτή.

ii) 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.

Άρθρο 6 – Γεωτρήσεις
1. Βεβαίωση από την Δ/νση Υδάτων της οικείας Περιφέρειας ή από την ΥΕΒ ή την Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης – Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για
α) την επιτυχή ανόρυξη της γεώτρησης και
β) την καταλληλότητα του νερού για άρδευση ή ύδρευση.
2. Για την πιστοποίηση της εκτέλεσης της επένδυσης (φυσικού αντικειμένου) η Ομάδας Παραλαβής θα
εξετάζει τα δικαιολογητικά των ανωτέρω δύο παραγράφων. Λόγω της φύσης της επένδυσης, η Ομάδα
Παραλαβής θα πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναγράφουν το
πραγματοποιηθέν βάθος ανόρυξης, ανεξάρτητα από το αν αυτό διαφοροποιείται κατ΄ οποιονδήποτε
τρόπο από το εγκεκριμένο.
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3. Στην περίπτωση 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. Σε περιπτώσεις μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση
με την εγκεκριμένη, ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης υλοποίησης θα γίνεται βάσει των
προσκομιζόμενων παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολόγιο) χωρίς να ενισχύεται υπέρβαση του
εγκεκριμένου κόστους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – Δικαιολογητικά πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου

Άρθρο 7 – Γενικά
Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν γενική ισχύ για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου.
1. Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα
παραστατικά δαπανών, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). Με
ευθύνη των Ομάδων Παραλαβής όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών πριν επιστραφούν στο
δικαιούχο για φύλαξη, σφραγίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της Υ.Α. 11937/13-9-2007.
2. Επιλεξιμότητα Απόδειξης Πληρωμής (Εξόφλησης) Δαπανών: Για τον υπολογισμό της οικονομικής
ενίσχυσης ελέγχονται τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι εξοφλημένα.
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.
Όταν για την πιστοποίηση της δαπάνης γίνεται χρήση λογιστικού εγγράφου ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας (ιδιωτικό συμφωνητικό), όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου καθώς επίσης και των άρθρων 9 και 10 της παρούσας, τότε η απόδειξη της συναλλαγής θα
γίνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στην
οποία ο αμειβόμενος - προμηθευτής θα δηλώνει ότι έλαβε το συγκεκριμένο ποσό που προβλέπεται στο
ιδιωτικό συμφωνητικό.
3. Ο ΦΠΑ, καθώς και κάθε φόρος που περιλαμβάνεται στα παραστατικά, δεν υπολογίζονται στο επιλέξιμο
κόστος.
4. Σε περιπτώσεις απώλειας πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων αιτιολόγησης δαπανών και εφόσον
παραληφθεί και πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο, ζητείται η προσκόμιση των παρακάτω:
i. Τεκμηρίωση της εξόφλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.
ii. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε αυτή θα δηλώνεται η απώλεια του πρωτότυπου
παραστατικού καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (εκδότης, τύπος, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης
παραστατικού). Θα δηλώνεται επίσης ότι το παραστατικό δεν θα κατατεθεί ούτε έχει κατατεθεί σε
άλλη Υπηρεσία για λήψη επιδότησης και ότι θα προσκομισθεί για σφράγιση στην περίπτωση
ανεύρεσης.
iii. Απλή φωτοτυπία του παραστατικού από το στέλεχος που υπάρχει στο προμηθευτή.
iv. Προκειμένου για τιμολόγια ή «τιμολόγια – δελτία αποστολής», αντίγραφο της δήλωσης που
υποβάλει στην Δ.Ο.Υ. για την απώλεια των πρωτοτύπων παραστατικών ή βεβαίωση του TAXIS
ότι έχουν απολεσθεί τα συγκεκριμένα παραστατικά.
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5. Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των ημερομισθίων εργατών ή τεχνιτών
Η πιστοποίηση των δαπανών για τα ημερομίσθια εργατών ή τεχνιτών αποδεικνύονται με την προσκόμιση:
α) Ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εντολής ασφαλίσεως οικοδομικών και τεχνικών εργασιών.
β) Γραμματίου είσπραξης του ΙΚΑ από το οποίο θα φαίνεται ότι η πιο πάνω κατάσταση κατατέθηκε στο
ΙΚΑ και καταβλήθηκαν οι εισφορές. Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση αυτή είναι
οι μικτές αποδοχές των εργαζομένων, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές.
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.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ορίζεται ως λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
των παραστατικών δαπανών που τεκμηριώνουν συναλλαγές μεταξύ αγροτών, θα περιλαμβάνει
οπωσδήποτε τα στοιχεία των συναλλασσομένων, την ακριβή περιγραφή της συναλλαγής, τον τόπο
συναλλαγής, την αξία της αγοραπωλησίας.
δ) Το κόστος για μικρής κλίμακας εργασίες ανειδίκευτου εργάτη, που πραγματοποιήθηκαν από το
δικαιούχο ή μέλη της οικογένειάς του, (σύζυγο ή ενήλικα τέκνα) είναι επιλέξιμο εφόσον:
i)
ii)

Η πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου βεβαιωθεί από την Ομάδα Παραλαβής.
Η κοστολόγηση της ωριαίας απασχόλησης αλλά και οι απαιτούμενες εργατοώρες ανά
είδος εργασίας καταγράφονται στους δείκτες της Περιφέρειας.

6. Για την αγορά των υλικών, μηχανημάτων και γενικά του εξοπλισμού που απαιτείται για τη
λειτουργία της μονάδας καθώς και για πάσης φύσεως έξοδα μέχρι την τοποθέτηση του εξοπλισμού
στην εκμετάλλευση, θα πρέπει να υπάρχουν τα επίσημα παραστατικά στοιχεία που κατά περίπτωση
προβλέπει ο Κ.Β.Σ. (εξοφλημένα τιμολόγια, φορτωτικές, δελτία αποστολής, αποδείξεις λιανικής κ.λπ.).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
α) Τα τιμολόγια πώλησης συνοδεύονται απαραίτητα από θεωρημένα δελτία αποστολής.
β) Εφόσον υπόχρεος από τον Κ.Β.Σ. στην έκδοση επίσημων παραστατικών στοιχείων είναι μόνο ο
αγοραστής, τότε αυτός υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς.
γ) Εφόσον οι συναλλασσόμενοι για την αγοραπωλησία δεν υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικά
του Κ.Β.Σ., τότε η συναλλαγή πιστοποιείται με σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρημένο για το
γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων.
i) Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ορίζεται, ως λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης
αποδεικτικής αξίας των παραστατικών δαπανών που τεκμηριώνουν συναλλαγές μεταξύ
αγροτών, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συναλλασσομένων, την ακριβή
περιγραφή της συναλλαγής, τον τόπο συναλλαγής, την αξία της αγοραπωλησίας
ii) Εφόσον αναγράφει αξία άνω των 6.000 ευρώ θα θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. σύμφωνα
με το άρθρο 19 του Ν. 820/1978, την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του
Ν.2954/2001/ΦΕΚ174Α και την υπ’ αριθμ. 81/3296/04/1065606/7222/ΔΕ-Β18-7-2000.
iii) Στον φάκελο πληρωμής, 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.
δ) Σε περίπτωση που η προμήθεια εξοπλισμού γίνεται απευθείας από το εξωτερικό, απαιτείται η
προσκόμιση τιμολογίου του οίκου του εξωτερικού, αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των
παραστατικών από τη μεσολαβούσα τράπεζα και, εφόσον απαιτείται εκτελωνισμός, αντίγραφο της
σχετικής άδειας εκτελωνισμού. Τα δικαιολογητικά θα είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
ε) Σε όλα τα ανωτέρω παραστατικά, εκτός από την αξία, θα πρέπει να αναγράφονται το είδος, ο
τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος. Για τα μηχανήματα αξίας
μικρότερης των 800 ευρώ (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου) δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή
του αριθμού σειράς. Σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς δεν αναγράφεται στο τιμολόγιο (για
μηχανήματα αξίας 800 ευρώ και άνω), αυτός προσδιορίζεται σε σχετική βεβαίωση του πωλητή στην
Σελίδα 12 από 17

οποία αναφέρεται το είδος του μηχανήματος, ο αριθμός σειράς και ο αριθμός του τιμολογίου
πώλησης.
στ) Σε περιπτώσεις έκδοσης Απόδειξης Λιανικής Πώλησης:
i) Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα θα αναγράφονται η αξία
του προϊόντος, το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του αγοραστή καθώς και το είδος, ο τύπος, η
δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος. Συνοδεύονται απαραιτήτως από
θεωρημένο Δελτίο Αποστολής.
ii) Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται από ταμιακή μηχανή θα αναγράφεται η
αξία του προϊόντος. Συνοδεύονται απαραιτήτως από θεωρημένο Δελτίο Αποστολής στο οποίο
αναγράφονται αναλυτικά, το είδος, ο τύπος, η δυναμικότητα και ο σειριακός αριθμός του
μηχανήματος καθώς και το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του αγοραστή.
7. α. Για την καταβολή της ενίσχυσης για δαπάνες παροχής υπηρεσιών προσκομίζονται θεωρημένες
Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Β.Σ. Η τεκμηρίωση της
εξόφλησης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών θα γίνεται με την προσκόμιση των κατά περίπτωση
δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας.
β. Η καταβολή της ενίσχυσης για την αμοιβή του συντάκτη γεωτεχνικού, τόσο για τη σύνταξη του
φακέλου υποψηφιότητας όσο και για την παροχή τεχνικής στήριξης στον δικαιούχο, θα γίνεται κατόπιν
της προσκόμισης των αντίστοιχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω
παραγράφου 7.α και της παραγράφου 2.iii του παρόντος άρθρου, η τεκμηρίωση της εξόφλησης θα
γίνεται με:
i. την προσκόμιση της απόδειξης κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του συντάκτη,
ii. την προσκόμιση της κατάθεσης του 2% επί της ανωτέρω αμοιβής υπέρ του ΓΕΩΤΕΕ,
iii. την αναγραφή και σφράγιση στο πρωτότυπο παραστατικό της λέξης «Εξοφλήθη» και
iv. την προσκόμιση της εξοφλητικής απόδειξης.
Η αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης για την τεχνική στήριξη θα γίνεται εφάπαξ στην αίτηση
αποπληρωμής.
8. Διακριτές φάσεις υλοποίησης των επενδύσεων: Η διακριτή και αυτοτελής φάση υλοποίησης κάθε
επένδυσης, αφορά την ολοκλήρωση ενός σταδίου των εργασιών της επένδυσης, κατά το οποίο
διασφαλίζεται η ακριβής αποτίμηση του κόστους και της ολοκλήρωσής του.
Ενδεικτικά αναφέρουμε διακριτές φάσεις επενδύσεων:
α) Κτίσματα: Διακριτές φάσεις αποτελούν οι εργασίες εκσκαφών (ολοκλήρωση τους), η ολοκλήρωση
των εργασιών για το σκυρόδεμα, η ολοκλήρωση των εργασιών για την τοιχοποιία, η ολοκλήρωση
των ηλεκτρικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
β) Ζωικό κεφάλαιο: Διακριτή φάση θεωρείται η παραλαβή ποσοστού 20% τουλάχιστον του συνολικού
εγκεκριμένου ζωικού κεφαλαίου.
γ) Περίφραξη γεωργικής έκτασης: Το συγκεκριμένο έργο δεν θεωρείται ότι έχει επιμέρους φάση και
πρέπει να παραλαμβάνεται ολοκληρωμένο.
δ) Γεώτρηση: Δεν θεωρείται ότι υπάρχουν επιμέρους φάσεις.
9. Η προσκόμιση με τον φάκελο πληρωμής ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας δεν είναι
απαραίτητη.

Άρθρο 8 – Κατασκευές
1. Για την καταβολή ενίσχυσης για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτούνται τα κατά
περίπτωση παραστατικά που προβλέπονται στο άρθρο 7. Τα παραστατικά αυτά προσκομίζονται για
κάθε έναν επαγγελματία που προμήθευσε υλικά ή εκτέλεσε εργασίες (π.χ. εργολάβο οικοδομών, κτίστη,
ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ξυλουργό, εργάτη κ.λπ.).
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2. Σε περιπτώσεις που για την καταβολή της ενίσχυσης προσκομίζεται ένα παραστατικό (π.χ. από τεχνική
εταιρεία ή ιδιώτη μηχανικό) για κάλυψη του συνολικού κόστους κατασκευής ή μεγάλου μέρους του
κόστους της τότε:
i.
Το παραστατικό του Κ.Β.Σ. θα συνοδεύεται από ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.
ii.
Το παραστατικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της κατασκευής ή ολόκληρη διακριτή ή
ολόκληρες διακριτές φάσεις υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7,
παράγραφος 9 της παρούσας. Στο παραστατικό αυτό θα πρέπει να μνημονεύεται και το
πρωτόκολλο του ανωτέρω θεωρημένου ιδιωτικού συμφωνητικού.
iii.
Συνημμένα στο παραστατικό, προσκομίζεται αναλυτική επιμέτρηση του αντικειμένου κατασκευής
που περιγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
iv.
Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από ιδιωτικό συμφωνητικό δεν απαιτείται η προσκόμιση
δελτίων αποστολής.
v.
Η τεκμηρίωση της εξόφλησης του παραστατικού θα γίνεται με την προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας.
3. Τα έξοδα έκδοσης οικοδομικής αδείας, μελέτης και επίβλεψης του έργου αποδεικνύονται με Απόδειξη
Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών καθώς και το διπλότυπο της τράπεζας (απόδειξη
είσπραξης), στο οποίο αναγράφεται ο επιμερισμός του κόστους και των εισφορών που υπολογίζονται
ως ποσοστό του κόστους της οικοδομικής αδείας. Επισημαίνεται ότι οι εισφορές υπέρ τρίτων που
καταβάλλουν οι μηχανικοί για την έκδοση της οικοδομικής αδείας δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες
δαπάνες.

Άρθρο 9 – Ζωικό Κεφάλαιο
Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της αγοράς ζωικού κεφαλαίου προσκομίζονται τα εξής:
1. Εφόσον ο πωλητής είναι υπόχρεος από τον Κ.Β.Σ. στην έκδοση επίσημων παραστατικών στοιχείων,
εκδίδει τιμολόγιο και δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
2. Εφόσον υπόχρεος από τον Κ.Β.Σ. στην έκδοση επίσημων παραστατικών στοιχείων είναι μόνο ο
αγοραστής, τότε εκδίδει αυτός τιμολόγιο αγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
3. Εφόσον οι συναλλασσόμενοι για την αγοραπωλησία δεν υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικά του
Κ.Β.Σ., τότε η συναλλαγή πιστοποιείται με σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρημένο για το γνήσιο
της υπογραφής των συμβαλλομένων.
i)

Το ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο ορίζεται ως λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας των παραστατικών δαπανών που τεκμηριώνουν συναλλαγές μεταξύ αγροτών, θα
περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία των συναλλασσομένων, την ακριβή περιγραφή της
συναλλαγής, τον τόπο συναλλαγής, και την αξία της αγοραπωλησίας.

ii)

Εφόσον αναγράφει αξία άνω των 6.000 ευρώ θα θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. σύμφωνα
με το άρθρο 19 του Ν. 820/1978, την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν.2954/2001/ΦΕΚ174Α
και την υπ’ αριθμ. 81/3296/04/1065606/7222/ΔΕ-Β18-7-2000.

iii)

Στον φάκελο πληρωμής, εκτός από το ιδιωτικό συμφωνητικό θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία
της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ του πωλητή.

iv)

Η τεκμηρίωση της εξόφλησης του ποσού του ιδιωτικού συμφωνητικού θα γίνεται με την
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο
πωλητής θα δηλώνει έλαβε το συγκεκριμένο ποσό που προβλέπεται στο ιδιωτικό
συμφωνητικό.

4. Σε περίπτωση που η προμήθεια ζώων γίνεται απευθείας από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση
τιμολογίου του οίκου του εξωτερικού, αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης των παραστατικών από τη
μεσολαβούσα τράπεζα και αντίγραφο της σχετικής άδειας εκτελωνισμού, όπου απαιτείται εκτελωνισμός.
Τα δικαιολογητικά θα είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική.
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5. Αγοραπωλησία μεταξύ συγγενών α΄ βαθμού αποδεικνύεται μόνο με πράξη δωρεάς εν ζωή από γονέα
προς τέκνο, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7.

Άρθρο 10 – Φυτείες
Ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
Ειδικότερα, εφόσον οι συναλλασσόμενοι για την αγοραπωλησία δεν υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικά
του Κ.Β.Σ., τότε για την πιστοποίηση της συναλλαγής θα προσκομίζονται:
1. Ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 6.γ της παρούσας.
2. Τριπλότυπο Δελτίο Διάθεσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού της φυτωριακής επιχείρησης, θεωρημένο από
το ΚΕΠΠΥΕΛ του νομού της έδρας του φυτωριούχου.
3. Η τεκμηρίωση της εξόφλησης του ποσού του ιδιωτικού συμφωνητικού θα γίνεται με την προσκόμιση
υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο πωλητής θα δηλώνει
έλαβε το συγκεκριμένο ποσό που προβλέπεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 11 – Τήρηση λογιστικών βιβλίων

1. Για τη λογιστική παρακολούθηση του κύκλου εργασιών της γεωργικής εκμετάλλευσης τηρούνται βιβλία
και στοιχεία του Κ.Β.Σ. από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων
που δεν είναι υπόχρεα στη τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ., για τη παρακολούθηση του οικονομικού
αποτελέσματος της γεωργικής εκμετάλλευσης θα τηρούνται απλά βιβλία λογιστικής, σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι.
2. Στα βιβλία λογαριασμών καταχωρούνται όλα τα παραστατικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο
παραγωγός από αγορές ή πωλήσεις προϊόντων, πρώτων υλών κ.λπ., είτε τα παραστατικά είναι επίσημα
του Κ.Β.Σ. είτε όχι.
3. Τα απλά βιβλία λογαριασμών φυλάσσονται στην γεωργική εκμετάλλευση και πιστοποιείται η τήρησή
τους από την Ομάδα Παραλαβής κατά την φάση παραλαβής των επενδύσεων.
4. Τα βιβλία αυτά είναι αντικείμενο ελέγχου για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που διαρκούν οι
υποχρεωτικές δεσμεύσεις του δικαιούχου.

Άρθρο 12 - Καταβολή της επιδότησης
1. Η κατάθεση της επιδότησης γίνεται στο λογαριασμό που ο αποδέκτης της ενίσχυσης (δικαιούχος)
γνωστοποιεί στην Υπηρεσία με την αποδοχή της σύμβασης. Με την επιφύλαξη της κατωτέρω
παραγράφου 2, οποιαδήποτε αλλαγή του αριθμού του λογαριασμού γίνεται δεκτή με Υπεύθυνη
Δήλωσή του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
2. Στις περιπτώσεις εκχώρησης της επιδότησης σε πιστωτικό ίδρυμα, τα χρήματα της ενίσχυσης
καταβάλλονται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου του δικαιούχου που τηρείται στο αντίστοιχο ίδρυμα εφόσον
η εκχώρηση αυτή έχει κοινοποιηθεί στον Τελικό Δικαιούχο του προγράμματος (ΥΑ 14609/12-12-2005,
άρθρο 2, παράγραφος 3).
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Άρθρο 13 – Σχέδια Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής των Περιφερειών που έχουν ενταχθεί
στο Μέτρο 1.1 του ΕΠΑΑ ΑΥ 2000- 2006
Στις περιπτώσεις που, για λόγους χρηματοδότησης, Σχέδια Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής των
Περιφερειών που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000- 2006 και για πιστώσεις που έχουν
κατανεμηθεί για το σκοπό αυτό στις Περιφέρειες με Υπουργική Απόφαση, διαβιβάζονται από τις Δ/νσεις
Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
ΕΓΤΠΕ-Π τα παρακάτω δικαιολογητικά του δικαιούχου:
1. Απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
2. Αποδοχή σύμβασης του δικαιούχου.
3. Πρακτικό παραλαβής – πιστοποίησης του φυσικού – οικονομικού αντικειμένου της αρμόδιας
επιτροπής της οικείας Περιφέρειας .
4. Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον αρμόδιο υπόλογο της Οικονομικής υπηρεσίας μαζί με
την Απόφαση πληρωμής του Ειδικού Γραμματέα του τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ ΚΠΣ,
την κατάσταση δαπάνης και την εντολή πληρωμής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.

Άρθρο 14 - Ειδικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρούσα ισχύει για τη παραλαβή των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Άξονα 1 –
Μέτρο 1.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ και των αντίστοιχων Μέτρων των ΠΕΠ
2. Σε εφαρμογή του Ν 2945/01 (Α΄223) οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής για τη πιστοποίηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τηρούν αποκλειστικά τα αναγραφόμενα στις Υπουργικές
Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.
3. Πρόσθετα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
από όργανα στα οποία δεν έχει γίνει παραχώρηση της αρμοδιότητας έκδοσης ανάλογων
πράξεων δεν είναι εν ισχύ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι Αποφάσεις μας με αρ. πρωτ.
306677/14449/25-10-2004 και 4938/30-5-2005 καθώς επίσης και το άρθρο 3 της Απόφασής μας με αρ.
πρωτ.1274/5-2-2007.
5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. 7807/9-6-2008)

Υπόδειγμα Βιβλίων Απλής Λογιστικής

ΑΠΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ:
ΝΟΜΟΣ:
ΔΗΜΟΣ:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τα στοιχεία Φυτικής - Ζωικής Παραγωγής θα αναφέρονται στο έτος που
υπαρχει η παραγωγή έστω και εάν τα έξοδα έχουν πραγματοποιηθεί τον
προηγούμενο χρόνο ή οι πωλήσεις πραγματοποιηθούν τον επόμενο χρόνο

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α΄ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΒΑΜΒΑΚΙ 80
ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΦΟΔΙΑ (ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΣΠΟΡΟΙ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΞΕΝΩΝ ΜΗΧ / ΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 1(ΕΥΡΩ)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ 1

*που έχουν πληρωθεί στη διάρκεια του έτους

ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ*
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

ΛΟΙΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ

Φ1

Β΄ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΖΩΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

150 ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΦΟΔΙΑ (ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΙΔΙΑΣ ΠΑΡ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 1(ΕΥΡΩ)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ*
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

ΛΟΙΠΑ

*που έχουν πληρωθεί στη διάρκεια του έτους

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ

Ζ1

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α΄ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΒΑΜΒΑΚΙ 80
ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Χ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΩΛΗΘΕΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 1(ΕΥΡΩ)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ

*που έχουν εισπραχθεί στη διάρκεια του έτους

ΔΑΝΕΙΑ*
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΛΟΙΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ

Φ2

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΖΩΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

150 ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ
ΑΠΟ ΓΑΛΑ
ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΩΝ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 1(ΕΥΡΩ)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ

*που έχουν εισπραχθεί στη διάρκεια του έτους

ΔΑΝΕΙΑ*
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΛΟΙΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ

Ζ2

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φ2 - Φ1 =

0

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ζ2 - Ζ1 =

0

Τόπος
Ημερομηνία
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή

