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Το Μέτρο 2.13 Ενέργεια 1«Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Γεωργικών
Εκµεταλλεύσεων» συγχρηµατοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δηµόσια
δαπάνη.

Η δηµόσια δαπάνη καλύπτεται από την εθνική συµµετοχή (Πρόγραµµα

∆ηµοσίων Επενδύσεων) και την κοινοτική συµµετοχή που αποτελεί ως µέγιστο το
35% του συνολικού κόστους και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ, αποστολή του οποίου είναι:



Η καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης
περιοχής.



Η

ενδυνάµωση

και

στήριξη

της

ανταγωνιστικότητας

της

γεωργίας

ως

δραστηριότητας – κλειδί των αγροτικών περιοχών.



Η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες.



Η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς.
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1
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006

Εισαγωγή / Στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας
2000 – 2006
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως εκφράζεται από τους άξονες
προτεραιότητας και τις δράσεις κρίνεται συνεπής µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ενισχύει σηµαντικά την αναπτυξιακή δυναµική της Περιφέρειας προκειµένου να
ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πρόκληση. Η στρατηγική εναρµονίζεται πλήρως µε τις
Κοινοτικές Πολιτικές (ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, ισότητα, περιβάλλον) και επιδιώκει
να επιτύχει µε αποτελεσµατικότητα τους στόχους που τίθενται από αυτές.
Όσον αφορά τους στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης, το ΠΕΠ Θεσσαλίας ακολουθεί µε
συνέπεια τις δεδοµένες κατευθύνσεις και ειδικότερα :
♦ αποσκοπεί στη λειτουργική διασύνδεση µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών που
διέρχονται από την Περιφέρεια και στην αποτελεσµατική αξιοποίησή τους
♦ ενισχύει την τοπική επιχειρηµατικότητα, την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων και αξιοποιεί το ευνοϊκό αναπτυξιακό περιβάλλον που δηµιουργείται
στην ευρύτερη περιοχή
♦ συντελεί στην ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας µε τον εκσυγχρονισµό των
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, την εισαγωγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και την
προσπάθεια για στενότερη διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή
♦ ενισχύει την απασχόληση και αποσκοπεί στη µείωση της ανεργίας (καίριες
προτεραιότητες της στρατηγικής)
♦ εντάσσει την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη ως σηµαντικές
αναπτυξιακές παραµέτρους για την Περιφέρεια.

Οι άξονες προτεραιότητας του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας αποτελούν την εξειδίκευση των
προτεραιοτήτων της νέας στρατηγικής ανάπτυξης της Περιφέρειας για την περίοδο 2000 –
2006 , σε συνέχεια των προγραµµατικών περιόδων 1986 – 1999 (ΜΟΠ - Α’ ΚΠΣ – Β’ ΚΠΣ)
που κάλυψε σε ένα βαθµό την αναπτυξιακή υστέρηση και έβαλε τις βάσεις για τις νέες
προοπτικές της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος ιδιαίτερη έµφαση δίδεται σε τρεις "ειδικούς" τύπους δράσεων
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάχυση της καινοτοµίας στην Περιφέρεια, στην
«ολοκληρωµένη» ανάπτυξη υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και στην «ολοκληρωµένη»
αντιµετώπιση ορεινών - αποµακρυσµένων περιοχών της υπαίθρου στην Περιφέρεια. Οι
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δράσεις αυτές διαχέονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας και δρουν παράλληλα και
συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες δράσεις.
Στη δράση «ανάπτυξη της καινοτοµίας», η Περιφέρεια σε συνεργασία µε τις Εθνικές Αρχές
και τους Οικονοµικούς και Κοινωνικούς εταίρους θα υλοποιήσει, στο πλαίσιο ειδικών µέτρων,
δράσεις που θα αναδεικνύουν την καινοτοµία και τη δηµιουργία µορφών συνεργασίας και
δικτύων µεταξύ των πιο δυναµικών και εκσυγχρονιστικών στοιχείων του επιχειρηµατικού
κόσµου της Περιφέρειας της Εκπαίδευσης και του ∆ηµοσίου Τοµέα µε εξωστρεφή κυρίως
προσανατολισµό
Στη δράση «ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη υποβαθµισµένων περιοχών» δίδεται
ιδιαίτερη έµφαση σε τοπικές ζώνες µικρής κλίµακας των αστικών κέντρων όπου το αστικό
περιβάλλον είναι υποβαθµισµένο ή /και όπου υπάρχει συγκέντρωση µη προνοµιούχων
ατόµων.
Στη δράση «ολοκληρωµένη ανάπτυξη ορεινών - αποµακρυσµένων περιοχών της
υπαίθρου» η προσοχή θα εστιαστεί σε τοπικές πρωτοβουλίες και σε µία ολοκληρωµένη
προσέγγιση επίλυσης των προβληµάτων τους. Οι ειδικές αυτές ζώνες χαρακτηρίζονται από
προβληµατικότητα που προκύπτει είτε από αναπτυξιακές και κοινωνικές ανισότητες είτε από
προβλήµατα που θα προκληθούν από τις αλλαγές στην Κοινή Γεωργική Πολιτική

Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος είναι:
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας µε έµφαση στην ποιότητα, στην
αειφορία στην ενδοπεριφερειακή και κοινωνική συνοχή, µε την αύξηση της απασχόλησης και
την επίτευξη υψηλού επιπέδου κατάρτισης.

Οι στόχοι της νέας προγραµµατικής περιόδου 2000 – 2006 θα επιτευχθούν µέσα από έξι
άξονες προτεραιότητας:
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΑΞΟΝΑΣ 2
ΑΞΟΝΑΣ 3
ΑΞΟΝΑΣ 4

: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕ «ΚΟΜΒΟ ∆ΙΚΤΥΩΝ»
ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γ’ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1

6

2
Άξονας Προτεραιότητας (2)
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Ο Τοµέας της Υπαίθρου παραµένει τοµέας βασικής προτεραιότητας στη διάρκεια του
Προγράµµατος µε ιδιαίτερη σηµασία στην κοινωνικοοικονοµική βάση της Περιφέρειας και
στην προστασία, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Θεσσαλικής
Υπαίθρου.
Ο Τοµέας υποστηρίζεται στα πλαίσια µιας ενιαίας στρατηγικής «ολοκληρωµένης
ανάπτυξης της Υπαίθρου» µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού
τοµέα και τη βιωσιµότητα των περιοχών της Θεσσαλικής Υπαίθρου, και περιλαµβάνει τις δύο
παρακάτω κατηγορίες παρεµβάσεων:
Α)

Παρεµβάσεις

Τοµεακού

χαρακτήρα

µε

στόχο

την

«Ενίσχυση

της

Ανταγωνιστικότητας των δοµών και υποδοµών της Θεσσαλικής Υπαίθρου».
Β)

Παρεµβάσεις Χωρικού χαρακτήρα µε στόχο την Ολοκληρωµένη ανάπτυξη των

ορεινών, αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών και δράσεις προστασίας και
βιώσιµης διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Ειδικοί στόχοι αυτού του άξονα προτεραιότητας είναι:
•

Η ∆ιασφάλιση της ποιότητας ζωής και εισοδήµατος των κατοίκων

•

Η αναχαίτιση της εσωτερικής µετανάστευσης

•

Η ήπια αξιοποίηση του τοπικού πλούτου, φυσικού, πολιτιστικού, ιστορικού και
ανθρώπινου µε την ανάληψη τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών

•

Η προστασία του περιβάλλοντος και των σπάνιων φυσικών πόρων

Οι ολοκληρωµένες παρεµβάσεις τοµεακές και γεωγραφικές θα αφορούν στα εξής:
Ειδικές µορφές τουρισµού, ανάδειξη και εµπορευµατοποίηση των τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων, βελτίωση της προσπελασιµότητας και των δυνατοτήτων διαµονής – αναψυχής
και ο σεβασµός της ισορροπίας των οικοσυστηµάτων που µπορούν να προσφέρουν µια νέα
δυναµική στην ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Οι δράσεις που περιλαµβάνει ο Άξονας 2 σχετίζονται µε τους ακόλουθους βασικούς στόχους
του ΚΠΣ:
♦ Προστασία των οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς και εκείνων
που πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές µεταβολές και την προσαρµογή της
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ελληνικής οικονοµίας στις διεθνείς εξελίξεις και προώθηση της µείωσης των ανισοτήτων
στις ευκαιρίες και τις αµοιβές µεταξύ φύλων και οµάδων του πληθυσµού.
♦ Συνέχιση της προσπάθειας µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξης της
ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας.
♦ Επανένταξη των ορεινών περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό
σύστηµα έτσι, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση τους.
Οι δράσεις του Άξονα 2 στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη σχεδιασµού και
υλοποίησης µιας πολιτικής για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών της περιφέρειας Θεσσαλίας, µε απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.
Η πολιτική αυτή έχει στόχο την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση της
υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονοµική αυτοδυναµία της, η προστασία του
περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η συγκεκριµένη πολιτική εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύνολο κατευθύνσεων της ΕΕ για την
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, την ενίσχυση της απασχόλησης, την προώθηση των
ίσων ευκαιριών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών
πόρων. Επίσης, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την προτεραιότητα της ΕΕ για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, µέσω της διαφοροποίησης της οικονοµικής
βάσης, της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων των αγροτικών περιοχών και την προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής
συνοχής στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Ο Άξονας αυτός περιλαµβάνει και το Μέτρο 2.13 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων»
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3
ΜΕΤΡΟ 2.13
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

3.1

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

3.2
Οι

επενδύσεις

που

θα

χρηµατοδοτηθούν

στοχεύουν

στη

διαφοροποίηση

των

δραστηριοτήτων της παραγωγής (καθετοποίηση) και θα υλοποιηθούν στις περιοχές
εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Γ’ ΠΕΠ
Θεσσαλίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Μια επένδυση εντάσσεται στο παρόν Μέτρο εάν κατ΄ ελάχιστο
οι

δαπάνες

του

Σχεδίου

Βελτίωσης

που

αφορούν

την

καθετοποίηση

(κτιριακές

εγκαταστάσεις, µηχανολογικός εξοπλισµός, λοιπός εξοπλισµός κλπ) αντιπροσωπεύουν
κατ’ ελάχιστον το 60% του συνολικού κόστους του Σχεδίου Βελτίωσης.

Εάν τα

υποβαλλόµενα Σχέδια δεν έχουν το συγκεκριµένο ποσοστό δαπανών δεν θεωρούνται Σχέδια
Βελτίωσης για την καθετοποίηση και θα πρέπει να υποβάλλονται στα πλαίσια των
προκηρύξεων των Οριζόντιων ∆ράσεων των ΠΕΠ ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ.

3.3

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

∆εν ενισχύονται:
(α) οι απλές επενδύσεις αντικατάστασης, οι οποίες µε κανένα τρόπο δεν βελτιώνουν τις
συνθήκες γεωργικής παραγωγής,
(β) επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους, στα πλαίσια της Κ.Ο.Α
ή άλλου προγράµµατος,
(γ) επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί τη 2η προγραµµατική περίοδο και δεν έχει παρέλθει
3ετία από την ηµεροµηνία έγκρισής τους και τουλάχιστον ένα έτος από την ολοκλήρωσή
τους,
(δ)

επενδύσεις

που

αφορούν

την

ανάπτυξη

αγροτουριστικών

και

χειροτεχνικών

δραστηριοτήτων και γενικά επενδύσεις που δεν συνδέονται µε την παραγωγή, µεταποίηση
και εµπορία προϊόντων του Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης,
(ε) επενδύσεις που δεν είναι σύννοµες µε το Εθνικό ∆ίκαιο, και
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(ζ) επενδύσεις που δεν πληρούν, κατά περίπτωση, τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται
µε αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

3.4

1. ∆ικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης είναι οι οριζόµενοι στο άρθρο 4 της
ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε φορά
2. Για την εφαρµογή του καθεστώτος οι διάφορες έννοιες ορίζονται στο Παράρτηµα I της
ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας και δύναται να αναπροσαρµόζεται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

3.5

1. Οι επιλέξιµες για ενίσχυση κατηγορίες δαπανών, που αποτελούν τουλάχιστον το 60 %
του συνολικού κόστους της επένδυσης, είναι υποχρεωτικά οι κάτωθι:
α) ∆απάνες ανέγερσης ή βελτίωσης κτισµάτων που θα στεγάσουν τον µηχανολογικό
εξοπλισµό µεταποίησης - τυποποίησης.
β)

∆απάνες

προµήθειας

και

εγκατάστασης

µηχανηµάτων

και

εξοπλισµού

µεταποίησης - τυποποίησης - εµπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της
εκµετάλλευσης.
γ) ∆απάνες για επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και βελτίωσης των
συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, που αφορούν:
•

Στην επίτευξη προτύπων ανωτέρων των ελαχίστων προϋποθέσεων σε ότι αφορά το
περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, εφόσον υφίστανται οι
ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις.

•

Στην επίτευξη των ελαχίστων προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την
υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων όπου αυτό προβλέπεται (νέοι γεωργοί που δεν
έχουν υπερβεί 5ετία από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης ή την 7η Μαΐου 2004
δεν έχει παρέλθει τριετία από την πρώτη εγκατάσταση).

•

Στη

συµµόρφωση

µε

νεοεισερχόµενες

ελάχιστες

προϋποθέσεις,

οι

οποίες

θεσπίστηκαν πρόσφατα.
∆ύναται να είναι επιλέξιµες και µέχρι του ορίου του 40% του συνολικού κόστους
επένδυσης οι ακόλουθες κατηγορίες:
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δ) Αγορά νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του
λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
ε) Η πρώτη αγορά ζώων.
στ) Οι δαπάνες αγοράς ζώων αναπαραγωγής υψηλής ποιότητας (αρσενικών ή
θηλυκών), εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά µητρώα ή ισοδύναµα βιβλία.
ζ) ∆απάνες εγγείων βελτιώσεων.
η) ∆απάνες εγκατάστασης φυτειών.
θ) ∆απάνες αµοιβών µηχανικών, συµβούλων τεχνικής στήριξης, σύνταξης των
απαιτουµένων µελετών, έκδοσης αδειών και σε ποσοστό µέχρι 12% των υπολοίπων
επενδυτικών δαπανών του σχεδίου. 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 και κατ’ εξαίρεση για την
πρώτη περίοδο εφαρµογής δύο έτη. Λεπτοµέρειες εφαρµογής και τα ακριβή ποσά
κατά περίπτωση ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
3.6 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
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 στην κατηγορία θ της ανωτέρω παραγράφου 3.5.
β) Οι δαπάνες συντήρησης, συµβολαιογραφικών εξόδων και πάσης φύσεως φόρων
και

δηµοσιονοµικών

επιβαρύνσεων

όπως,

τόκοι,

έξοδα

λήψης

δανείων,

αποζηµιώσεις, απαλλοτριώσεις, κ.λ.π.
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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) Οι δαπάνες εξοπλισµού γραφείου και εξοπλισµού αναψυχής.
ζ) Οι δαπάνες αγοράς οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού και προϊόντων, µε εξαίρεση
τις περιπτώσεις που ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
η) Οι δαπάνες για επενδύσεις απλής αντικατάστασης καθώς επίσης και
δαπάνες αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου µετά την εκδήλωση ζωικών ασθενειών
και φυσικών καταστροφών.
θ) Οι δαπάνες για επενδύσεις που αφορούν προϊόντα εκτός του Παραρτήµατος I της
συνθήκης (αγροτουρισµό, χειροτεχνία κ.λ.π.).
ι) Οι δαπάνες για επενδύσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων
4.5 και 4.6 της παρούσας.

3. Στην Υ.Α. µε αριθ. 258394/6485/25.07.2003 «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής των καθεστώτων
ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/02» όπως ισχύει κάθε φορά, καθορίζονται οι επιλέξιµες δαπάνες ανά
κατηγορία και είδος δαπάνης, οι οποίες δύναται να εξειδικεύονται ή τροποποιούνται .
4. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 3.5 και 3.6 θα
γνωστοποιούνται κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ οποιεσδήποτε
διευκρινιστικές εγκύκλιοι θα διαβιβάζονται στα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου και να
εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλα τα στάδια των διαδικασιών εφαρµογής.
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4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Το φυσικό πρόσωπο µπορεί να κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενίσχυσης εφόσον
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Είναι ενήλικο άτοµο και δεν έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του
(β) Είναι γεωργός
(γ) ∆ιαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα, µε εξαίρεση τους νέους γεωργούς, κατά
την έννοια του µέτρου 3.1. του ΕΠΑΑ-ΑΥ, οι οποίοι δύνανται να την αποκτήσουν σε
5 έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης. Εξαιρούνται επίσης οι
νέοι γεωργοί του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, οι οποίοι την 7ην Μαΐου 2004 δεν έχουν
συµπληρώσει τριετία από την πρώτη τους εγκατάσταση.
2. ∆εν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι, έστω και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις,
τα πρόσωπα των ακόλουθων περιπτώσεων:
(α) οι συνταξιούχοι άµεσα ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ταµείο εσωτερικού ή
εξωτερικού.
(β) εκείνοι που διώκονται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών
ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του
δηµοσίου ή έχουν καταδικαστεί για τα αδικήµατα αυτά και µέχρι παρέλευσης 3ετίας
από την ηµεροµηνία έκτισης της ποινής τους.
(γ) εκείνοι που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους Μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δ) εκείνοι που δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή νόµιµα απαλλαγεί
από αυτή.
(ε) οι µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές οποιασδήποτε σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

4.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Το νοµικό πρόσωπο µπορεί να κριθεί δικαιούχος στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος
ενίσχυσης, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) έχει νοµική προσωπικότητα, όπως η έννοια ορίζεται στο Εµπορικό ∆ίκαιο (εµπορικό
νόµο).
(β) από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητά του είναι η άσκηση
της γεωργίας.
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(γ) είναι κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης από την αξιοποίηση της οποίας αντλεί
τουλάχιστο το 50% των συνολικών του εισοδηµάτων.
(δ) ο νόµιµος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο διαθέτει επαρκή επαγγελµατική
ικανότητα.
(ε) η γεωργική εκµετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του νοµικού
προσώπου.

4.3 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
1. Οι Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις που δύνανται να ενταχθούν στον παρόν καθεστώς πέραν
των ειδικών προϋποθέσεων της Παραγράφου 4.4 θα πρέπει να εµφανίζονται µε µία από τις
ακόλουθες µορφές:
•

Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Φυσικών Προσώπων

•

Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Νοµικών Προσώπων (εταιρεία), όπως οι έννοιες
προσδιορίζονται από την Εθνική νοµοθεσία, και

•

Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Συνεργασίας όπως ορίζονται στην επόµενη παράγραφο.

2. Με τον όρο Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Συνεργασίας νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
i. Εκµεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο επένδυσης (συλλογικές επενδύσεις). Η
κατηγορία αυτή συνίσταται από γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών προσώπων, οι
οποίες συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση κοινών επενδύσεων διατηρώντας τη
νοµική και οικονοµική τους αυτοτέλεια.
ii. Εκµεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Η κατηγορία αυτή αφορά
γεωργική εκµετάλλευση (νέα εκµετάλλευση) που προκύπτει από τη µερική ή ολική
συγχώνευση γεωργικών εκµεταλλεύσεων φυσικών προσώπων.
iii. Λοιπές γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνεργασίας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται
προκύπτοντα σχήµατα συνεργασίας γεωργικών εκµεταλλεύσεων που δεν ανήκουν στις
προαναφερθείσες κατηγορίες.

4.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
1. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις της Παραγράφου 4.3, για να αποτελέσουν αντικείµενο
ενίσχυσης στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, θα πρέπει την ηµεροµηνία της οριστικής
έγκρισης (υφιστάµενη κατάσταση) να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Το σύνολo 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 αναλύονται στην µε αριθµό 1378/21.02.2005
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Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισµό Ελαχίστων Προϋποθέσεων για το
Περιβάλλον, την Υγιεινή και Καλή ∆ιαβίωση των Ζώων, µε εξαίρεση τους νέους
γεωργούς, που δύνανται να τα αποκτήσουν σε πέντε έτη από την ηµεροµηνία της
πρώτης τους εγκατάστασης.
(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:
- Φθίνουσα µε προοπτικές ανάκαµψης
- Εν δυνάµει Βιώσιµη
- Βιώσιµη µη Ανταγωνιστική
- Βιώσιµη Ανταγωνιστική
Γεωργική Εκµετάλλευση Νοµικού Προσώπου: Η γεωργική εκµετάλλευση πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Ελάχιστο Μέγεθος 1 ΜΑΕ
- Κερδοφορία στην υφιστάµενη κατάσταση (θετικό καθαρό αποτέλεσµα).
2. 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
της µε αριθ. 448/01 ΚΥΑ και δεν έχει παρέλθει 5ετία από την ηµεροµηνία της πρώτης του
εγκατάστασης ή νέος γεωργός ο οποίος την 7ην Μαΐου 2004 δεν έχει συµπληρώσει 3ετία από
την πρώτη του εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταδεικνύεται µέσα από
τους ειδικούς υπολογισµούς του Σχεδίου Βελτίωσης η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης
της εκµετάλλευσης.

4.5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, θα πρέπει να
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να προβλέπονται σε Σχέδιο Βελτίωσης ή Τεχνικοοικονοµική Μελέτη, κατά περίπτωση
προσώπου, και να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας δαπανών της Παραγράφου
3.5.
β) Από την πραγµατοποίησή τους δεν θα προβλέπεται αύξηση της παραγωγής προϊόντων
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ενώ σε κάθε περίπτωση θα
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λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν περιορισµοί της παραγωγής ή τα όρια της κοινοτικής στήριξης,
τα πλαίσια των κοινών οργανώσεων αγοράς (Κ.Ο.Α.).
Εάν, στα πλαίσια µιας Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορισµοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής
στήριξης, σε επίπεδο µεµονωµένων γεωργών ή εκµεταλλεύσεων, δεν χορηγείται καµία
ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής, πέραν των εν
λόγω περιορισµών ή ορίων.
γ) Να επιτυγχάνουν τον υποχρεωτικό στόχο:
«Προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στην εκµετάλλευση, οι οποίες
συνδέονται µε την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργο-κτηνοτροφικών
προϊόντων του Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης (καθετοποίηση της εκµετάλλευσης)».
ενώ δύνανται να επιτυγχάνουν και έναν από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
ii. Μείωση του κόστους παραγωγής, ή και,
iii. Αύξηση ή αναδιάταξη της παραγωγής σε προϊόντα που δεν αντιµετωπίζουν
προβλήµατα διάθεσης, ή και
iv. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, ή και
v. ∆ιαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και του
επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων, µε την προσαρµογή της εκµετάλλευσης σε κριτήρια
που θεσπίστηκαν πρόσφατα και είναι διαφορετικά των ελαχίστων περιλαµβανοµένων και
δράσεων για την οικονοµία ύδατος. Ειδικά για τις περιπτώσεις νέων γεωργών, για τους
οποίους δεν έχει παρέλθει 5ετία από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης ή οι
νέοι γεωργοί οι οποίοι την 7ην Μαΐου 2004 δεν έχουν συµπληρώσει 3ετία από την πρώτη
τους εγκατάσταση δύναται να ενισχυθούν και επενδύσεις που θα έχουν σαν στόχο την
επίτευξη των ελαχίστων κριτηρίων περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
δ) Να συµβάλλουν µέσω της επίτευξης του/των παραπάνω στόχου/στόχων στη βελτίωση
των γεωργικών εισοδηµάτων και των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και παραγωγής, ως
ακολούθως κατά περίπτωση γεωργικής εκµετάλλευσης (στρατηγικός στόχος):
Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Φυσικών Προσώπων:
• βελτίωση του επιπέδου οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ή
• αύξηση του οικογενειακού γεωργικού εισοδήµατος, κατ’ ελάχιστον 10%, χωρίς µείωση, των
συνολικών ΜΑΕ της εκµετάλλευσης ή
• αύξηση των συνολικών ΜΑΕ της εκµετάλλευσης, κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, χωρίς
µείωση του Οικογενειακού Γεωργικού Εισοδήµατος.
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Οι ανωτέρω στόχοι δεν ισχύουν στις περιπτώσεις επενδύσεων που αποσκοπούν στη
διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και του επιπέδου
καλής διαβίωσης των ζώων µε την προσαρµογή της εκµετάλλευσης σε κριτήρια που είναι
ανώτερα των ελαχίστων, υπό την προϋπόθεση ότι:
i. οι εν λόγω επενδύσεις περιορίζονται αυστηρά σε εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες
για την ανωτέρω προσαρµογή (συµµόρφωση),
ii. οι εν λόγω επενδύσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της
εκµετάλλευσης,
iii. διατηρείται θετικό το καθαρό αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης µε ελάχιστο µέγεθος 1
ΜΑΕ.

•
Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Νοµικών Προσώπων:
• βελτίωση του καθαρού αποτελέσµατος κατ’ ελάχιστο 10% χωρίς µείωση των
συνολικών ΜΑΕ της εκµετάλλευσης, ή
• αύξηση των συνολικών ΜΑΕ της εκµετάλλευσης κατ’ ελάχιστο 50% και τουλάχιστο
διατήρησης θετικού του καθαρού αποτελέσµατος.
Οι ανωτέρω στόχοι δεν ισχύουν στις περιπτώσεις επενδύσεων που αποσκοπούν στη
διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και του επιπέδου
καλής διαβίωσης των ζώων µε την προσαρµογή της εκµετάλλευσης σε κριτήρια που είναι
ανώτερα των ελαχίστων, υπό την προϋπόθεση ότι:
i. οι εν λόγω επενδύσεις περιορίζονται αυστηρά σε εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες
για την ανωτέρω προσαρµογή (συµµόρφωση),
ii. οι εν λόγω επενδύσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της
εκµετάλλευσης,
iii. διατηρείται θετικό το καθαρό αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης µε ελάχιστο µέγεθος 1
ΜΑΕ.

4.6

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΑ

1. Οι ενισχύσεις στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος χορηγούνται σε επενδύσεις που δεν
οδηγούν στην αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χορηγηθούν και ενισχύσεις
για επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής, όπου υπάρχουν κανονικές
διέξοδοι για τη διάθεσή της.
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Τέτοιες περιπτώσεις είναι:
(α) τα βιολογικά προϊόντα,
(β) τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ,
(γ) τα προϊόντα τα οποία πιστοποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα
(π.χ. ISO),
(δ) τα προϊόντα που παράγονται από προωθούµενα είδη ή ποικιλίες, ως αυτά καθορίζονται
από το Υπουργείο Γεωργίας µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της εσωτερικής και
διεθνούς αγοράς, τόσο για τη νωπή χρήση όσο και για την πρώτη ύλη για τη
µεταποίηση, καθώς και εκείνα, που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στα
πλαίσια ειδικής τοµεακής ή χωρικής µελέτης – έρευνας αγοράς – που πραγµατοποιείται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για λογαριασµό του ή της
Περιφέρειας και γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
2. Κατά την εφαρµογή των ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι
τοµεακοί περιορισµοί και απαγορεύσεις, που απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία.
Ειδικά:
(α) Οι ενισχύσεις στον τοµέα της παραγωγής µελιού θα πρέπει να αποκλείουν τις δράσεις
εκείνες που προβλέφθηκαν στο πλαίσιο Εθνικών Προγραµµάτων που θεσπίσθηκαν µε
βάση τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1221/97 του Συµβουλίου.
(β) Όσον αφορά τους τοµείς κρέατος και αυγών ισχύουν τα κάτωθι:
i Οι εγκριθείσες επενδύσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στην αύξηση της συνολικής
σε εθνικό επίπεδο ικανότητας παραγωγής του ζωικού κεφαλαίου (κιλά ή αριθµός
ζώων), της δυναµικότητας σφαγής καθώς και της τυποποίησης και επεξεργασίας
αυγών.
ii Οι επενδύσεις θα αποβλέπουν στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, την
αναβάθµιση των συνθηκών παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος, την
διασφάλιση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη µετατροπή της
υφιστάµενης

παραγωγής

προς

προϊόντα

υψηλής

προστιθέµενης

αξίας.

Εν

προκειµένω, δύναται να γίνει αποδεκτή αύξηση της παραγωγής, βάσει µελετών που
θα αποδεικνύουν κανονική διέξοδο στην αγορά.
iii Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους παραγωγούς δεν συνεπάγονται την καταβολή
διπλών πληρωµών για την ίδια δράση.
3. ∆εν χορηγούνται ενισχύσεις στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, έστω και αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προαναφερθέντων παραγράφων 1 και 2, στις
περιπτώσεις που οι προτεινόµενες επενδύσεις έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή
τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α. και συγκεκριµένα:
(α) Στον τοµέα φρούτων και λαχανικών:
Γ’ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.13 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1

18

∆εν ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους
στα πλαίσια των Κ.Ο.Α.. ∆εν χορηγείται καµία ενίσχυση, στα πλαίσια του παρόντος
καθεστώτος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i Σε µέτρα που εφαρµόζονται από οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη από την
Κ.Ο.Α. φρούτων και λαχανικών.
ii Σε µέτρα που εφαρµόζονται από ατοµικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν ή όχι σε
οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη από την Κ.Ο.Α. φρούτων και λαχανικών,
εφόσον τα µέτρα αυτά έχουν συλλογική διάσταση. Πέρα από αυτό όµως, παρά το
γεγονός ότι αυτοί δεν εντάσσονται σε δράσεις των Κ.Ο.Α., για αυτές τις επενδύσεις
ορίζεται ένα όριο 150.000 ΕΥΡΩ ανά ΜΑΕ και 225.000 ανά εκµετάλλευση φυσικού
προσώπου καθώς και 600.000 ΕΥΡΩ ανά εκµετάλλευση νοµικού προσώπου και
εκµετάλλευσης συνεργασίας.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω µέτρα δεν έχουν συλλογική διάσταση δύνανται να
ενισχυθούν στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος µεµονωµένοι παραγωγοί είτε
ανήκουν είτε όχι στην οργάνωση παραγωγών µόνο εφόσον:
i. Η ενίσχυση δεν αντιτίθεται ή δεν αποδυναµώνει τη στρατηγική των οργανώσεων
παραγωγών.
ii. ∆εν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του ίδιου µέτρου και της ίδιας κατηγορίας
δικαιούχων από άλλη πηγή και υπό την προϋπόθεση ότι οι µεµονωµένοι παραγωγοί θα
έχουν την σύµφωνη γνώµη της Οµάδας Παραγωγών.
(β) Στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος:
∆εν ενισχύονται επενδύσεις, εφόσον δεν προσκοµισθούν από τους ενδιαφερόµενους
αποδείξεις ότι κατά την έναρξη λειτουργίας της εκµετάλλευσης, διαθέτουν ποσόστωση
γάλακτος, ανάλογα µε το µέσο παραγωγικό δυναµικό της εκµετάλλευσης.
(γ) Στον τοµέα καπνού:
∆εν ενισχύονται επενδύσεις, εφόσον οι επενδύσεις θα έχουν σαν αποτέλεσµα την
υπέρβαση της ατοµικής ποσόστωσης ή και την παραγωγή προϊόντος που αντιµετωπίζει
προβλήµατα διάθεσης.
(δ) Στον αµπελοοινικό τοµέα:
∆εν ενισχύονται επενδύσεις, εφόσον οι επενδύσεις αυτές προβλέπονται στην αντίστοιχη
Κ.Ο.Α. ή έχουν σαν συνέπεια την επέκταση της καλλιέργειας οινοποιήσιµων ποικιλιών, για
τη συγκεκριµένη διοικητική ενότητα, στα πλαίσια της Κ.Ο.Α..
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4.7

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης.
Η ενίσχυση, χορηγείται απολογιστικά και µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών και µε τη διαδικασία και τον τρόπο που
ορίζεται κατωτέρω.
2. Ύψος επιλέξιµων δαπανών.
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 ΕΥΡΩ.
(γ) ανά γεωργική εκµετάλλευση φυσικού προσώπου τα 225.000 ΕΥΡΩ.
(δ) ανά γεωργική εκµετάλλευση νοµικού προσώπου και γεωργική εκµετάλλευση
συνεργασίας τα 600.000 ΕΥΡΩ, υπό τον όρο ότι, ανά µέλος ή µέτοχο, τηρούνται τα
ανώτατα όρια των στοιχείων (α), (β) και (γ) ανωτέρω 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.
Τα ανωτέρω ποσά δύναται, σε ειδικές περιπτώσεις, να αυξάνονται µε Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. –Π και τη σύµφωνη γνώµη
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΑ-ΑΥ.
3. Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιµων δαπανών
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιµων δαπανών προσδιορίζονται µε βάση την ηλικία του, το
χρόνο ενασχόλησης του δικαιούχου µε τη γεωργική δραστηριότητα και τον τόπο µόνιµης
κατοικίας και ορίζονται ως ακολούθως:
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Έδρα/Τόπος Μόνιµης Κατοικίας*
Ορεινές και

∆ικαιούχος

Λοιπές περιοχές

µειονεκτικές
περιοχές
Νέος γεωργός ο οποίος
την ηµεροµηνία οριστικής
έγκρισης στο παρόν
καθεστώς δεν έχει υπερβεί

60 %

50 %

50 %

40 %

πενταετία από την
ηµεροµηνία της πρώτης
του εγκατάστασης
Λοιποί δικαιούχοι

* Με εξαίρεση τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους, µονίµους κατοίκους πεδινών περιοχών,
για τους οποίους λαµβάνονται υπόψη τα ποσοστά της περιοχής πραγµατοποίησης της
επένδυσης.

4.8

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

4.8.1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

1.

Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας.

Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την

αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος θα
έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
2.

Προϋπολογισµός του έργου. Το συνολικό επιλέξιµο κόστος των προτεινόµενων
έργων καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο 4.7.

3.1 Περιεχόµενα Φακέλου Υποψηφιότητας Φυσικού Προσώπου

•

Αίτηση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

-

Σχέδιο

Βελτίωσης

της

Γεωργικής

Εκµετάλλευσης, υπογεγραµµένο από Γεωτεχνικό όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Θ
της ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε φορά, - Υπεύθυνη ∆ήλωση, στα πλαίσια των
οποίων θα τεκµηριώνονται: η τήρηση των όρων και

προϋποθέσεων της

παρούσας, οι διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας, η σκοπιµότητα
των επενδύσεων και θα καταδεικνύονται µε ειδικούς υπολογισµούς η επίτευξη της
στρατηγικής και των ειδικών στόχων που έχουν επιλεχθεί.
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•

Αποδεικτικά στοιχεία της ιδιότητας του γεωργού, τα οποία είναι:
-

Aντίγραφα

των

δηλώσεων φόρου

εισοδήµατος και των αντίστοιχων

εκκαθαριστικών των τριών τελευταίων ετών ή Υπεύθυνη ∆ήλωση στην
περίπτωση, που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή
ο υπολογισµός του γεωργικού εισοδήµατος γίνεται µε βάση τα στοιχεία της
υφιστάµενης κατάστασης και τους δείκτες της εφορίας (αντικειµενικό
σύστηµα).
-

Βεβαίωση του φορέα ή του ασφαλιστικού τους ταµείου στην οποία να φαίνεται
η ιδιότητα, η σχέση εργασίας και τα ηµεροµίσθια τα τρία τελευταία έτη,(αφορά
µόνο υποψήφιους, που έχουν ταµείο ασφάλισης άλλο πλήν ΟΓΑ).
Eξαιρούνται και δεν υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά οι νέοι γεωργοί
κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ εφόσον δεν έχουν
συµπληρώσει πενταετία από την πρώτη τους εγκατάσταση ή την 7η Μαΐου
2004 δεν έχει παρέλθει τριετία από την πρώτη εγκατάσταση.

•

Αποδεικτικά στοιχεία της επαγγελµατικής ικανότητας, τα οποία είναι:
- Bεβαίωση παρακολούθησης µαθηµάτων (ΟΓΕΕΚΑ-∆ΗΜΗΤΡΑ), ή
- Τίτλος σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ ∆ηµοσίου, αναλόγου κατεύθυνσης.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
-

Οι νέοι γεωργοί κατά την έννοια του Μέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, εφόσον
δεν έχουν συµπληρώσει πενταετία από την πρώτη τους εγκατάσταση ή
την 7η Μαΐου 2004 δεν έχει παρέλθει τριετία από την πρώτη εγκατάσταση,
και

-

Οι παλαιοί γεωργοί, εφόσον έχουν συµπληρώσει χρόνο στη γεωργική
τους εκµετάλλευση άνω των 3 ετών.

•

Αποδεικτικά στοιχεία συµβατότητας µε ΚΟΑ, τα οποία είναι:
-

Βεβαίωση οργάνωσης παραγωγών φρούτων και λαχανικών αναγνωρισµένης
από την ΚΟΑ, ότι οι επενδύσεις δεν προβλέπονται στην οικεία ΚΟΑ και ότι η
πραγµατοποίησή τους δεν αντιστρατεύεται την στρατηγική της οργάνωσης
(αφορά µόνο υποψήφιους, που αξιοποιούν στους ανωτέρω τοµείς).

-

Βεβαίωση ύπαρξης ποσοστώσεων (αφορά µόνο υποψηφίους που αξιοποιούν
σε

τοµείς,

που προβλέπονται ποσοστώσεις, π.χ. καπνός, αγελάδες

γαλακτοπαραγωγής).
3.2 Περιεχόµενα Φακέλου Υποψηφιότητας Νοµικού Προσώπου
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•

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σχέδιο Βελτίωσης / Τεχνικοοικονοµική
Μελέτη υπογεγραµµένη και από Γεωτεχνικό όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Θ της
παρούσας – Υπεύθυνη ∆ήλωση, στα πλαίσια των οποίων θα τεκµηριώνονται: η
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, οι διατάξεις της Εθνικής και
Κοινοτικής Νοµοθεσίας, η σκοπιµότητα των επενδύσεων και θα καταδεικνύονται
µε ειδικούς υπολογισµούς η επίτευξη της στρατηγικής και των ειδικών στόχων
που έχουν επιλεχθεί, καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση.

•

ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση του τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού ή Εταιρικού κατά
περίπτωση, εφόσον η δηµοσίευση αποτελεί υποχρέωση ή αντίγραφο του
καταστατικού στην αντίθετη περίπτωση.

•

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου όπως
προσδιορίζεται στο Καταστατικό της Επιχείρησης για τον ορισµό του υπευθύνου
υλοποίησης της επένδυσης και τον αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού στον οποίο
θα καταβάλλονται οι πληρωµές. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το µόνο αρµόδιο για
την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, αιτήσεων πληρωµής, τροποποιήσεων,
παρατάσεων του Επενδυτικού Σχεδίου.

•

Αποδεικτικά στοιχεία της επαγγελµατικής ικανότητας, του υπεύθυνου υλοποίησης
της επένδυσης που µπορεί να είναι βεβαίωση παρακολούθησης µαθηµάτων
(ΟΓΕΕΚΑ-∆ΗΜΗΤΡΑ) ή τίτλος σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ ∆ηµοσίου
αναλόγου κατεύθυνσης ή επαγγελµατικής απασχόλησης στη γεωργία για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών.

•

Βεβαίωση οργάνωσης παραγωγών φρούτων και λαχανικών αναγνωρισµένης από
την ΚΟΑ, ότι οι επενδύσεις δεν προβλέπονται στην οικεία ΚΟΑ και ότι η
πραγµατοποίησή τους δεν αντιστρατεύεται την στρατηγική της οργάνωσης
(αφορά µόνο υποψήφιους, που αξιοποιούν στους ανωτέρω τοµείς).

•

Βεβαίωση ύπαρξης ποσοστώσεων (αφορά µόνο υποψηφίους που αξιοποιούν σε
τοµείς,

που

προβλέπονται

ποσοστώσεις,

π.χ.

καπνός,

αγελάδες

γαλακτοπαραγωγής).

•

Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των διαθέσιµων στοιχείων των τριών
τελευταίων ετών.
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•

Αναλυτική λογιστική κατάσταση ή δηµοσιευµένους διαθέσιµους ισολογισµούς ή
επικυρωµένα αντίγραφα αυτών και αποτελεσµάτων χρήσης, των τριών (3)
τελευταίων ετών.

4

Επισηµαίνεται ότι, εφόσον από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Φυσικών ή Νοµικών
Προσώπων) δεν προκύπτει η δηλούµενη υφιστάµενη κατάσταση, καθίσταται αναγκαία η
προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών που να την προσδιορίζουν.

4.8.2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Τα περιεχόµενα της αίτησης – µελέτης θα πρέπει να ακολουθούν τη δοµή του Φακέλου
Υποψηφιότητας, και θα πρέπει να υποβάλλονται σε τέσσερα (4) (πλήρη) αντίτυπα (ένα
πρωτότυπο και τρία αντίγραφα) δακτυλογραφηµένα σε µέγεθος Α4 και σε µορφή ντοσιέ
(κλασέρ). Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή
(CD ROM για περιβάλλον WINDOWS). Τα κείµενα θα πρέπει να είναι σε µορφή WORD και
οι πίνακες σε EXCEL.
Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων, καθώς και πλήρη
στοιχεία (τηλέφωνο, fax, e-mail, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώπου του υποψηφίου, µε
τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα αναγράφεται
υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του υποψήφιου.
Ο Οδηγός Εφαρµογής και οι Φάκελοι Υποψηφιότητας του Μέτρου θα είναι διαθέσιµοι στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.dgapeth.gr, καθώς και από τη ∆ιεύθυνση
Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φαρσάλων 148, ΤΚ 41335 Λάρισα, Τηλ.
2410 670511-29, Fax: 2410 670184, e-mail: perifagr@otenet.gr, στην Κεντρική Μονάδα της
∆οµής Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας: ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΑΑ (Σωκράτους
111, Λάρισα, ΤΚ 41336, Τηλ. 2410 555282, Fax: 2410 555283, e-mail: ruralthe@otenet.gr),
µε τις αντένες της ανά νοµό της Περιφέρειας και στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2000-2006, υπεύθυνος κ.

Ε. Κοντζικλίδης, Σωκράτους 111, Λάρισα, τηλ.

2410 579920, e-mail: euthkont@mou.gr.
4.8.3

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι φορείς υποβάλλουν τους φακέλους υποψηφιότητας σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που
ορίζονται από την προκήρυξη του Μέτρου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη λειτουργούσα

∆οµή Στήριξης στα όρια της Περιφέρειας που εντάσσεται η περιοχή εφαρµογής του
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου. Αιτήσεις που υποβάλλονται
σε άλλους φορείς εκτός των οριζοµένων θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες.
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5
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
5.1
ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Η εξέταση για την υπαγωγή ή µη των επενδυτικών σχεδίων σε πρόγραµµα ενίσχυσης
πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
1. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλόµενου φακέλου και επιλεξιµότητας της πρότασης.
2. Βαθµολόγηση επενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης – Κατάταξη
των επενδυτικών σχεδίων κατά φθίνουσα σειρά από την γνωµοδοτική επιτροπή.
3. Αποστολή αποτελεσµάτων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής στον τελικό δικαιούχο
(∆.Γ.Α).
4. Ενέργειες του τελικού δικαιούχου προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2000-2006 σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
5. Ο τελικός δικαιούχος ή και συνεπικουρούµενος από τις ∆οµές Στήριξης γνωστοποιεί
στους άµεσα ενδιαφερόµενους από τα αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής
τη βαθµολογία, τη σειρά κατάταξης και τους λόγους απόρριψης. Παράλληλα στους
απορριπτόµενους στέλνεται η Απόφαση απόρριψης του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Οι απορριπτόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής έντασης κατά των αποτελεσµάτων σε
αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης της απόφασης απόρριψής τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
ΚΥΑ 505/2002 όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Εξέταση των ενστάσεων από τη δευτεροβάθµια γνωµοδοτική επιτροπή.
8. Ενέργειες του τελικού δικαιούχου προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2000-2006 σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται.
9. Ο τελικός δικαιούχος ή και συνεπικουρούµενος από τη ∆οµή Στήριξης γνωστοποιεί
στους ενισταµένους από τα αποτελέσµατα της ∆ευτεροβάθµιας Γνωµοδοτικής
Επιτροπής την έγκριση ή απόρριψη των ενστάσεών τους καθώς και τη βαθµολογία,
τη σειρά κατάταξης και τους λόγους απόρριψης.
10. Ο τελικός δικαιούχος αποστέλλει στους εν δυνάµει εντασσόµενους τις προεγκρίσεις
και τους καλεί να υποβάλουν δήλωση αποδοχής, προσκοµίζοντας τις απαιτούµενες
εγγυητικές επιστολές και να προσαρµόσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής.
11. Αποστολή δήλωσης αποδοχής και προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών
και τον αναµορφωµένων σχεδίων από τους εν δυνάµει εντασσόµενους.
12. Έκδοση Απόφασης ένταξης Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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5.2
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξετάζεται εάν η αίτηση εµπίπτει στις εγκεκριµένες ενέργειες και δραστηριότητες του
Προγράµµατος (επιλεξιµότητα της πρότασης), καθώς και η πληρότητα των δικαιολογητικών
που περιλαµβάνονται σε αυτή.
∆εν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίηση του
περιεχοµένου του φακέλου υποψηφιότητας µετά την κατάθεση της αίτησης.
Kατά τη φάση αυτή ελέγχεται, επίσης, η τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις
ενότητες 4.1 – 4.3 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.

5.3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Η βαθµολόγηση όσων φακέλων υποψηφιότητας σχεδίων πληρούν τις προϋποθέσεις της
ενότητας 5.1, γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία παρουσιάζονται στην
Ενότητα 6 του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής.
Η κατάταξη των ενδιαφερόµενων επενδυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας και
στα πλαίσια του καθορισµένου ορίου πιστώσεων.

5.4

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι επενδυτές υποχρεούνται το αργότερο εντός 1 µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του
εγγράφου µε το οποίο ειδοποιούνται για την καταρχήν έγκριση του έργου, να υποβάλλουν
στη ∆οµή Στήριξης δύο εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου
εκδοθείσες από ίδρυµα που έχει εκ του νόµου δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, για
ποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιµου κόστους του έργου εκάστη, η πρώτη των οποίων θα
επιστρέφεται µε την βεβαίωση υλοποίησης του 20% του εγκριθέντος έργου, η δε δεύτερη µε
τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας–∆ιεύθυνση
Γεωργικής Ανάπτυξης.

5.5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
Οι δικαιούχοι παράλληλα µε τις εγγυητικές επιστολές υποχρεούνται να προσκοµίσουν και τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
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 Παραστατικά νόµιµης κατοχής (τίτλοι, µισθωτήρια κλπ.) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του
υποψηφίου,

ότι

τα

παραστατικά

αυτά

έχουν

κατατεθεί

πρόσφατα

σε

συγκεκριµένη Υπηρεσία για ένταξη σε συγκεκριµένο πρόγραµµα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
 Παραστατικά τήρησης των ελαχίστων προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το
περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, όπως ορίζονται στο
Παράρτηµα Ι.
 Σχέδια οικοδοµής µε αναλυτικό προϋπολογισµό (αφορά µόνο υποψηφίους που
επενδύουν σε κτιριακές εγκαταστάσεις).
 Βεβαίωση έγκρισης από την ΥΕΒ στις περιπτώσεις ανόρυξης γεώτρησης ή
πηγαδιού ή κατασκευής Λιµνοδεξαµενής ή Οµβροδεξαµενής.
 Βεβαίωση διαπίστευσης του συντάκτη του Σχεδίου Βελτίωσης, στο ειδικό
Μητρώο Συντακτών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει
την ίδια συµµετοχή, όπως Έγγραφο Πρόθεσης Χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος
για σύναψη δανείου, στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται και οι όροι χορήγησης
αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – εξασφαλίσεις), όταν στο προτεινόµενο
επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρησιµοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύπαρξη
ιδίων κεφαλαίων κλπ.
Η ίδια συµµετοχή θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 10% του συνολικού
κόστους της επένδυσης. Αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ιδιότητα του
φορέα να καταβάλει την ίδια συµµετοχή αναφέρονται στην Υ.Α. µε αριθ.
258394/6485/25.07.2003 «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης
της ΚΥΑ 532/02» όπως ισχύει κάθε φορά.
 Σε περιπτώσεις που, λόγω της φύσεως των επενδύσεων, απαιτούνται
δικαιολογητικά, που δεν προβλέπονται στον Οδηγό Εφαρµογής, αυτά θα
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
∆ικαιούχοι που δεν θα προσκοµίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών έγκρισης του
προηγούµενου εδαφίου εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήµατος ή τα δικαιολογητικά που
θα προσκοµίσουν δεν τεκµηριώνουν την αρχική τους δήλωση, θα διαγράφονται από την
κατάσταση των εν δυνάµει δικαιούχων και θα τοποθετούνται στην κατάσταση των
απορριπτόµενων.

Τη θέση των εν λόγω υποψηφίων στην κατάσταση των εν δυνάµει

δικαιούχων καταλαµβάνουν υποψήφιοι από τον κατάλογο των επιλαχόντων µε βάση τη
σειρά κατάταξής τους. Για τους τελευταίους αυτούς επανακαθορίζεται η προθεσµία υποβολής
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των δικαιολογητικών έγκρισης, η οποία επαναλαµβάνεται. Επίσης δικαιούχοι που δεν θα
αποδείξουν µε τα απαραίτητα παραστατικά τα αναγραφόµενα στην υπεύθυνη δήλωση,
εφόσον τα παραστατικά αυτά ζητηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες και επιτροπές ελέγχου,
θα διαγράφονται από το πρόγραµµα, µε όλες τις συνέπειες που απορρέουν από αυτό.

5.6

ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προβαίνει στην οριστική έγκριση των έργων, µε απόφαση Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναλαµβάνοντας δέσµευση για την καταβολή των
ενισχύσεων.

5.7 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Η Απόφαση της Παραγράφου 5.6 επέχει θέση σύµβασης και η αποδοχή της από τον
ενδιαφερόµενο θα πρέπει να γίνει εγγράφως, σύµφωνα µε υπόδειγµα, που θα καθορισθεί µε
απόφαση Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το όργανο που την εξέδωσε,
το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία, που θα προσδιορίζεται σε αυτήν και η οποία δεν θα
πρέπει, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, να είναι µικρότερη των 20 εργασίµων ηµερών και
µεγαλύτερη των 30, από την εποµένη της ηµεροµηνίας επίδοσης ή θυροκόλλησης της
σχετικής Απόφασης.

5.8 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1.

Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον στα χρονικά όρια, που
ορίζονται στην προηγούµενη Παράγραφο 5.4.5, η απόφαση έγκρισης, που τον αφορά,
ανακαλείται και δύναται να εκδοθεί απόφαση έγκρισης για τον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.,
και µέχρι του περιφερειακού του ορίου πιστώσεων για ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων
της περιόδου έγκρισης.

2.

Ανάκληση της απόφασης έγκρισης δύναται να γίνει ακόµα και σε κάθε περίπτωση
που στα πλαίσια παρακολούθησης και των ελέγχων διαπιστωθούν ανακρίβειες και
χρήση αναληθών στοιχείων.

3.

Η ανάκληση της απόφασης έγκρισης γίνεται από τα όργανα της Παραγράφου 5.4.4
(που εξέδωσαν την απόφαση ένταξης), ενώ η έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για τους
επιλαχόντες γίνεται µε τη διαδικασία, που προβλέπεται στην Παράγραφο 5.4.1, και µε
βάση τη σειρά κατάταξής τους.
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5.9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Για οποιαδήποτε τροποποίηση της απόφαση έγκρισης, ισχύει το Άρθρο 25 της ΚΥΑ
532/2003.
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6
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται στα πλαίσια διοικητικών και διασταυρωτικών (όπου αυτό
είναι εφικτό) ελέγχων των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας και ιδίως των ακολούθων
οµάδων κριτηρίων, η εξειδίκευση των οποίων γίνεται σε ειδικό φύλλο αξιολόγησης, όπως
ορίζεται στο φάκελο υποψηφιότητας:
α. Το Παραδεκτό της Πρότασης.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των κριτηρίων της οµάδας αυτής εξετάζεται η κανονικότητα
υποβολής (εµπρόθεσµη υποβολή, η χρήση των τυποποιηµένων εντύπων υποβολής, η
πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας).
β. Συµβατότητα / Κανονικότητα της Πρότασης.
Στα πλαίσια των κριτηρίων της οµάδας αυτής εξετάζεται η συµβατότητα της πρότασης µε
τους στρατηγικούς και ειδικούς στόχους του Σχεδίου Βελτίωσης, η συµβατότητα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις στο πρόσωπο του υποψηφίου δικαιούχου (όπως γεωργός,
αρχηγός, επαγγελµατική ικανότητα κ.λ.π.) και η τήρηση των προϋποθέσεων της υπό εξέταση
γεωργικής εκµετάλλευσης (π.χ. επίπεδο οικονοµικής βιωσιµότητας, χρόνος λειτουργίας,
τήρηση κριτηρίων περιβάλλοντος κ.λ.π.). Επίσης, αξιολογείται µε βάση τα στοιχεία του
Σχεδίου Βελτίωσης ή της Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης, αν διασφαλίζεται η επιλεξιµότητα των
επενδύσεων και του κόστους αυτών καθώς και η τήρηση εθνικών και κοινοτικών πολιτικών
(κανονικότητα).
γ. Προσθετικότητα.
Η αξιολόγηση των κριτηρίων αυτής της οµάδας γίνεται µε βαθµολόγηση των κριτηρίων, όπου
βάση της οποίας γίνεται κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων.
Τα κριτήρια της οµάδας αυτής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
5.10

Κριτήρια που αφορούν στην Πληρότητα της Πρότασης.

5.11

Κριτήρια Αναπτυξιακά.

5.12

Κριτήρια Περιβαλλοντικά.

5.13

Κριτήρια Κοινωνικά, Άρσης Αποµόνωσης, Άρσης Ανισοτήτων.
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7
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Η επιχορήγηση του έργου καταβάλλεται στον φορέα απολογιστικά και µετά την
πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Ο φορέας υποχρεούται εντός
12µήνου από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισης να υποβάλλει στην οικεία Αντένα
της ∆οµής στήριξης αίτηση πληρωµής για ποσό ίσο τουλάχιστον µε το 20% του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου καθώς και φάκελο µε τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
(α) Πίνακες προβλεποµένων – εκτελεσθεισών εργασιών σύµφωνα µε υποδείγµατα
που θα διατεθούν στον τελικό αποδέκτη από τον τελικό δικαιούχο.
(β) Βεβαίωση του συντάκτη-επιβλέποντος γεωτεχνικού ότι οι επενδύσεις έγιναν
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πλάνο και ότι τηρήθηκαν οι κανόνες της Εθνικής και
Κοινοτικής Νοµοθεσίας.
(γ) Επιµέτρηση του επιβλέποντος για τις κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις.
(δ) Νόµιµα παραστατικά, που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. (εξοφληµένα τιµολόγια,
εντάλµατα πληρωµής, εξοφλητικές αποδείξεις, εκκαθαρίσεις τραπεζών κλπ.).
(ε) Στις περιπτώσεις µηχανολογικού εξοπλισµού τα παραστατικά θα πρέπει να
αναγράφουν εκτός της τιµής, το είδος, τον τύπο, τη δυναµικότητα και τον σειριακό
αριθµό του µηχανήµατος.
(στ) Παραστατικά, από τα οποία θα αποδεικνύονται ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι
προϋποθέσεις ορθής εκτέλεσης του σχεδίου, όπως π.χ.:
-

για την αγορά ζωικού κεφαλαίου βεβαίωση της καθ’ ύλη αρµόδιας
υπηρεσίας
ζωοτεχνικές

της

Νοµαρχιακής

προδιαγραφές,

Αυτοδιοίκησης,

όπως

ότι

εγκρίθηκαν

αυτό

στην

πληροί

απόφαση

τις
της

Παραγράφου 5.6.
-

αποδεικτικό εξασφάλισης ποσόστωσης, όπου απαιτείται.

-

αντίγραφο της πολεοδοµικής άδειας για τα κτίσµατα.

-

άδεια λειτουργίας για τις κτηνο-πτηνοτροφικές µονάδες.

-

βεβαίωση της ΥΕΒ στην περίπτωση γεωτρήσεων, ότι η γεώτρηση είναι
επιτυχής και το νερό κατάλληλο.

-

Τυχόν άλλο δικαιολογητικό, που ορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

2.

Η ενίσχυση δύναται να χορηγηθεί από µία έως τρεις δόσεις, ανάλογα µε το είδος
της επένδυσης.
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3.

Σε κάθε περίπτωση η δόση θα αφορά µια διακριτή και αυτοτελή φάση της
επένδυσης, ενώ η τελευταία δόση σε καµιά περίπτωση δεν θα είναι µικρότερη του
20% της συνολικής δικαιούµενης ενίσχυσης και θα χορηγείται µόνο µετά την
ολοκλήρωση του Σχεδίου.
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8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ –
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

8.1

1. Οι δικαιούχοι του µέτρου στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων αναλαµβάνουν τις
ακόλουθες δεσµεύσεις:
(α) Να υλοποιήσουν το εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο εντός του χρονοδιαγράµµατος, όπως
αυτό περιγράφεται στη σχετική απόφαση έγκρισής του.
(β) Για µια τουλάχιστον 5ετία θα πρέπει:
•

Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο καθεστώς
ενίσχυσης, όπως ορίζονται στην παρούσα.

•

Να αξιοποιήσουν, κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο, τις επενδύσεις για τις οποίες
ενισχύθηκαν και κυρίως να µην τις χρησιµοποιήσουν για την αύξηση της παραγωγής
προϊόντων που δεν είναι ευχερής η διάθεσή τους στην αγορά.

•

Να τηρούν τις Ελάχιστες προϋποθέσεις για το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή
διαβίωση των ζώων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

•

Να µην προβούν σε ενέργειες που έχουν σχέση µε καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση,
εµπορία ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος.

•

Να τηρούν απλουστευµένη λογιστική (φυσικά πρόσωπα), σύµφωνα µε τις υποδείξεις
του Υπουργείου Γεωργίας και για κάθε άλλη περίπτωση προσώπου να τηρείται η
ισχύουσα νοµοθεσία.

•

Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που διενεργούν Εθνικά και Κοινοτικά
όργανα.

(γ) Οι νέοι γεωργοί οι οποίοι εντάσσονται στο παρόν καθεστώς ενώ δεν έχουν συµπληρώσει
τριετία από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης, οφείλουν να αποδείξουν ότι
πριν από τη λήξη της τριετίας έχουν επιτύχει τα ελάχιστα κριτήρια για το περιβάλλον, τις
ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, την επαγγελµατική
ικανότητα και την ιδιότητα του γεωργού προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
Επενδυτικού Σχεδίου.
2. ∆ικαιούχοι που δεν τηρούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις υφίστανται τις κυρώσεις
όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Η της ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε φορά.
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8.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ

8.2.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
1. Γεωργοί που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για να τύχουν των ενισχύσεων των
καθεστώτων του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής, πέραν των κατά νόµο προβλεποµένων :
α) Απεντάσσονται από τα καθεστώτα
β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως
ως αχρεωστήτως καταβληθείσες
γ) Αποκλείονται για διάστηµα ως δύο (2) ετών, από κάθε µορφής ενισχύσεις
προσανατολισµού
2. Γεωργοί που αθετούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, την περίοδο υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας:
α) Απεντάσσονται από τα καθεστώτα
β) Τυχόν ενισχύσεις που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως
ως αχρεωστήτως καταβληθείσες
2α. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες ότι τα ίδια επενδυτικά αντικείµενα έχουν
υποβληθεί για ενίσχυση και σε άλλο φορέα υπαγωγής, ή ότι στον ίδιο χώρο υλοποιούνται
επενδύσεις συγχρηµατοδοτούµενες από διαφορετικά προγράµµατα ενισχύσεων, τότε
αναιρείται η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και αν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις, αυτές
αναζητούνται εντόκως και ο φορέας της επένδυσης δε δύναται να υποβάλλει άλλη αίτηση
πριν την παρέλευση διετίας από την ηµεροµηνία αναίρεσης. Σε περίπτωση που το
παραπάνω διαπιστωθεί προ της εισαγωγής στη Γνωµοδοτική Επιτροπή, η αίτηση δεν
εξετάζεται και τίθεται στο αρχείο.
3. Γεωργοί που αθετούν τις µακροχρόνιες συµβατικές τους υποχρεώσεις, µετά την περίοδο
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και µέχρι τη συµπλήρωση της 5ετίας, χωρίς να
συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας:
α) Απεντάσσονται από το πρόγραµµα
β) Από το σύνολο των ενισχύσεων που τους έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται εντόκως
τόσα πέµπτα, όσα απαιτούνται για τη συµπλήρωση της 5ετίας.
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8.2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Ο έλεγχος της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων γίνεται, στα πλαίσια τακτικών
ελέγχων (ετησίως, σε τυχαίο δείγµα τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιούχων), σε
περιπτώσεις καταγγελιών, αµφιβολιών και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται
απαραίτητο για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Μέτρου.
2. Ο έλεγχος γίνεται υποχρεωτικά από τον Τελικό ∆ικαιούχο και από τα όργανα που ορίζει ο
Ν. 2860/2000.
3. Οι δικαιούχοι εφόσον επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε παραστατικό
στοιχείο που, κατά την κρίση του οργάνου ελέγχου, συµβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων, για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεών τους.
Η παράλειψη υποβολής των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων
αποτελεί λόγω αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι ανάλογες
κυρώσεις.
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9
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρµογή των Καθεστώτων Ενίσχυσης στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις ισχύουν οι
ορισµοί και εννοιολογικοί προσδιορισµοί, που ακολουθούν.
1.

Γεωργός

1.1 Γεωργός για την εφαρµογή της παρούσας νοείται το πρόσωπο, που είναι κάτοχος και
αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον:
(i)

Έχει κύριο ταµείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και αντλεί τουλάχιστον το 25% του ατοµικού
του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της
εκµετάλλευσής του, καθώς και

(ii)

Το πρόσωπο, το οποίο ανεξαρτήτως ταµείου αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατοµικού
του εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της
γεωργικής του εκµετάλλευσης και δεν πραγµατοποιεί περισσότερα από 115
ηµεροµίσθια ετησίως σε εξω-γεωργικούς τοµείς.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και για την εφαρµογή της παρούσας δύνανται να θεωρηθούν
γεωργοί:


Οι νέοι γεωργοί κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, που δεν έχουν
συµπληρώσει

τριετία από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης,

ανεξαρτήτως εισοδηµάτων.


Αγρεργάτες,

∆ασεργάτες,

Αλλιεργάτες,

Μικροεπαγγελµατίες

µόνιµοι

κάτοικοι

∆ηµοτικών ή Κοινοτικών διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκων ή ορεινών
οικισµών κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ όπως ισχύει, πληθυσµού µέχρι 2000
κατοίκων ή µικρών νησιών πληθυσµού µέχρι 3100 κατοίκων (τελευταία επίσηµη
απογραφή) ανεξαρτήτως ταµείου, εφόσον αντλούν τουλάχιστον το 25% του ατοµικού
τους εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες.
1.2 Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού, κατά περίπτωση φυσικού προσώπου, γίνεται
ως ακολούθως:
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Α.

Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ: Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού για τους
ασφαλισµένους στον ΟΓΑ γίνεται από τη σύγκριση των γεωργικών εισοδηµάτων µε
τα συνολικά ατοµικά, όπως δηλώνονται κατά πηγή στη Φορολογική ∆ήλωση (µέσος
όρος των διαθεσίµων στοιχείων της τελευταίας τριετίας).

Β.

∆ασεργάτες, Μικροεπαγγελµατίες κ.λ.π.: Σε ό,τι αφορά τα εισοδήµατα όπως και
ανωτέρω. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, από βεβαίωση του ασφαλιστικού τους
ταµείου,

που να βεβαιώνει την ιδιότητα, χωρίς να εξετάζεται ο αριθµός των

ηµεροµισθίων. Σε ό,τι αφορά το µόνιµο της κατοικίας, από την πιστοποίηση του ΟΤΑ.
Γ.

Νέοι Γεωργοί: Οι νέοι γεωργοί κατά την έννοια του µέτρου 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ, οι
οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τριετία από την ηµεροµηνία της πρώτης τους
εγκατάστασης, θεωρούνται γεωργοί χωρίς κανένα πρόσθετο δικαιολογητικό.

∆.

Λοιπές Περιπτώσεις Γεωργών µη Ασφαλισµένων στον ΟΓΑ.: Σε ό,τι αφορά τη
σύγκριση των εισοδηµάτων τους, όπως και στην περίπτωση Α, ενώ σε ό,τι αφορά την
εξωγεωργική απασχόληση από τον µέσο όρο των ηµεροµισθίων των διαθέσιµων
στοιχείων της τελευταίας τριετίας, όπως εµφανίζονται στη βεβαίωση του ασφαλιστικού
τους ταµείου ή φορέα εργασίας.

2.

Γεωργική Εκµετάλλευση

Γεωργική εκµετάλλευση νοείται η µονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων
προϊόντων των κλάδων της γεωργίας υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση.
Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκµετάλλευσης πλην της πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής

περιλαµβάνονται

η

διακίνηση,

µεταφορά,

τυποποίηση,

συσκευασία,

αποθήκευση, µεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση αποκλειστικά των προϊόντων, που
παράγει η εκµετάλλευση.
3.

Νόµιµη Κατοχή Γεωργικής Εκµετάλλευσης

Με τον όρο νόµιµη κατοχή νοείται:
 Ιδιοκτησία, η οποία µπορεί να προέλθει µε όλους τους νόµιµους τρόπους, όπως
αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονοµιάς, δωρεάς κλπ.
 Η χρηµατοδοτική µίσθωση αγροτικών εκτάσεων
 Η

επίµορτος

αγροληψία,

εφόσον

κατά

περίπτωση

είχε

συναφθεί

µε

συµβολαιογραφική πράξη.
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 Η µίσθωση η αγροληψία, εφόσον κατά περίπτωση είχε συναφθεί µε έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας. Ειδικά στις περιπτώσεις µίσθωσης άνω των 9 ετών απαιτείται
συµβολαιογραφική πράξη νοµίµως µεταγεγραµµένη.
4.

Αρχηγός Γεωργικής Εκµετάλλευσης

Αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι νοµικά (αστική ευθύνη) και οικονοµικά (φορολογική
ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη
διαχείρισης).
Στην περίπτωση εκµεταλλεύσεων νοµικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόµιµος
εκπρόσωπος.
Η νοµική ευθύνη αναφέρεται στη νόµιµη κατοχή της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τους
ορισµούς.
Η οικονοµική ευθύνη αναφέρεται στην διαχείριση της γεωργικής εκµετάλλευσης και
αποδεικνύεται µε την έκδοση στο όνοµα και αριθµό φορολογικού µητρώου του αρχηγού της
όλων των παραστατικών, που αφορούν την εκµετάλλευση, όπως: µισθωτήρια, τιµολόγια
αγοράς εφοδίων, πώλησης προϊόντων, είσπραξη ενισχύσεων, συναλλαγές µε πιστωτικά
ιδρύµατα, φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.
Σε κάθε µορφής εκµετάλλευση αναγνωρίζεται ένας µόνο αρχηγός. Μεταβίβαση της αρχηγίας
µεταξύ προσώπων δύναται να γίνει αποδεκτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις µεταβίβασης της
αρχηγίας από σύζυγο σε σύζυγο για την ένταξη στο µέτρο της εφάπαξ πριµοδότησης
πρώτης εγκατάστασης και εκείνη από νέο ή νεοεισερχόµενο γεωργό σε άλλο γεωργό.
5.

Μόνιµη κατοικία

Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Α.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το πρόσωπο έχει
κατοικία τον τόπο της κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του.
Κανένας δεν µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από µία µόνιµες κατοικίες. Υπό την
έννοια αυτή δεν θα πρέπει να ταυτίζονται και να συγχέονται οι έννοιες της µόνιµης κατοικίας
και διαµονής.
Μόνιµη κατοικία είναι η µόνιµη εγκατάσταση ενός ατόµου και της οικογενείας του σ’ ένα τόπο
µε πρόθεση να το χρησιµοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως κέντρο της κοινωνικής και
οικονοµικής του δραστηριότητας. Η πρόθεση συµπεραίνεται µετά από την αντικειµενική
εκτίµηση της συνολικής συµπεριφοράς του ατόµου και της οικογένειας του. Π.χ. δεν µπορεί
να χαρακτηρισθεί µόνιµος κάτοικος ενός τόπου το πρόσωπο που µετακινείται σ’ αυτόν απ’
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άλλον για την αξιοποίηση της εκµετάλλευσής του, έστω και αν η µετακίνησή του είναι
καθηµερινή.
∆ιαµονή είναι η πρόσκαιρη εγκατάσταση σ’ έναν τόπο.
Το µόνιµο της κατοικίας το βεβαιώνει ο ∆ήµαρχος της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος της
Κοινότητας. Ωστόσο σε περιπτώσεις αµφιβολιών ή καταγγελίας το µόνιµο της κατοικίας θα
εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης θα το φέρει ο ενδιαφερόµενος (αποδείξεις οργανισµών
κοινής ωφέλειας, φοίτηση παιδιών, υποβολή φορολογικής δήλωσης, κ.λ.π.)
Επισηµαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής µερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς
καταλόγους δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη µόνιµης κατοικίας.
6.

Ευρύτερη Περιοχή του Τόπου Κατοικίας

Ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή, στην οποία ο γεωργός έχει τη
δυνατότητα καθηµερινής πρόσβασης για την εύρυθµη λειτουργία της εκµετάλλευσης.
Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια του νοµού κατοικίας και των όµορών του.
7.

Μετακινούµενος Κτηνοτρόφος

Με τον όρο µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι νοούνται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, ανεξαρτήτως
τόπου µόνιµης κατοικίας, µετακινούνται σε βοσκοτόπους ορεινών ή µειονεκτικών περιοχών
για διάστηµα τουλάχιστον 5 µηνών µε το ποίµνιό τους, που πρέπει να αποτελείται από 5
τουλάχιστον ζωικές µονάδες.

8.

Απασχόληση στη Γεωργική Εκµετάλλευση

Απασχόληση στη γεωργική εκµετάλλευση νοείται η εργασία που προσφέρεται συστηµατικά
από φυσικό πρόσωπο στη γεωργική του εκµετάλλευση για την επίτευξη οικονοµικού
αποτελέσµατος και µπορεί να είναι φύσεως χειρωνακτικής, διοικητικής ή διαχειριστικής ή µε
χρήση µηχανών.
Υπό την έννοια αυτή η προσφορά εργασίας σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις τρίτων δεν µπορεί
να προσµετρηθεί στη γεωργική εργασία της εκµετάλλευσης.
9.

Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ)

Για τη µέτρηση της εργασίας χρησιµοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), που
ορίζεται ως ακολούθως:
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1 (Μία) ΜΑΕ αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών που προσφέρεται, υπό καθεστώς
πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού
έτους σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας.
Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, που µπορεί να
ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για εργασία που προσφέρεται εντός και εκτός της
εκµετάλλευσης, δεν µπορεί να υπερβεί τις 1.750 ώρες ετησίως.
Υπό την έννοια αυτή τα πρόσωπα, που έχουν µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση,
εξηρτηµένη ή µη, δεν µπορούν, ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος, να θεωρηθούν ότι
προσφέρουν εργασία στην γεωργική τους εκµετάλλευση. Τέτοιες περιπτώσεις προσώπων
µπορεί να είναι υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., επαγγελµατίες κλπ.
Περιπτώσεις µικροεπαγγελµατιών µόνιµων κατοίκων ορεινών µη τουριστικών, ∆ηµοτικών ή
κοινοτικών διαµερισµάτων πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων εξετάζονται.
-

Υπολογισµός ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία των εκµεταλλεύσεων

Ο υπολογισµός των απαιτούµενων ΜΑΕ για την κανονική λειτουργία της εκµετάλλευσης
εκτελείται µε βάση τα µεγέθη της και τους αντιστοίχους δείκτες, που εκδίδονται για το σκοπό
αυτό.
Οι ∆ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, σε συνεργασία µε τις Νοµαρχιακές
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης τους, καταρτίζουν το αργότερο
µέχρι την 31/12 κάθε έτους πίνακες µε σχετικούς δείκτες. Οι πίνακες αυτοί το αργότερο µέχρι
την 10η Ιανουαρίου του επόµενου έτους διαβιβάζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων - ∆ιεύθυνση Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων για την ενοποίηση σε επίπεδο χώρας
και επικύρωση. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλους τους φορείς και ισχύουν καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.
10.

Επαρκής Επαγγελµατική Ικανότητα

Επαρκής επαγγελµατική ικανότητα υφίσταται, εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις :
α.

Απασχόληση σε γεωργικές δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα άνω των 3 ετών.

β.

Απασχόληση σε γεωργικές δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα µέχρι 3 ετών και
βεβαίωση παρακολούθησης µαθηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας,
διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών.
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γ.

Βεβαίωση

παρακολούθησης

µαθηµάτων

διάρκειας

τουλάχιστον

300

ωρών,

αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας.
δ.

Απολυτήριο / Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ ∆ηµοσίου, αναλόγου κατεύθυνσης.

Η επαρκής επαγγελµατική ικανότητα θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία εξέτασης
του φακέλου υποψηφιότητας.
11.

Εµφανείς ∆απάνες

Είναι το άθροισµα όλων των δαπανών, που καταβάλλει σε τρίτους η εκµετάλλευση, συν το
σύνολο των αποσβέσεων σε συγκεκριµένο οικονοµικό έτος.
12.

Ενδιάµεση Κατανάλωση

Είναι το σύνολο των παραγωγικών δαπανών, εκτός από την αµοιβή της εργασίας
(οικογενειακής και ξένης), το ενοίκιο του εδάφους (ιδιοκτήτου και ενοικιαζόµενου), τους
τόκους των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων), τις αποσβέσεις.

13.

Τεκµαρτές ∆απάνες (ονοµάζονται και µη καταβαλλόµενες)

Είναι το µέρος των συνολικών παραγωγικών δαπανών της εκµετάλλευσης, που δεν
καταβάλλεται σε τρίτους.
Αυτές οι δαπάνες συµπεριλαµβάνουν, περιλαµβάνουν τις αµοιβές των ίδιων συντελεστών
παραγωγής, που χρησιµοποιεί η γεωργική εκµετάλλευση και είναι η αµοιβή της εργασίας του
αρχηγού και των µελών της οικογένειας, το ενοίκιο του ιδιόκτητου εδάφους, καθώς και οι
τόκοι των ίδιων κεφαλαίων.
14.

Τελικά Προϊόντα

Είναι τα προϊόντα, που παράγει η εκµετάλλευση, µε σκοπό να τα διαθέσει στην αγορά.
15.

Σύνολο Παραγωγικών ∆απανών

Είναι το άθροισµα των δαπανών όλων των συντελεστών παραγωγής ιδίων και ξένων, που
απαιτούνται για να παραχθεί ένα γεωργικό προϊόν.
16.

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής Εκµετάλλευσης
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Είναι το άθροισµα των ακαθάριστων αξιών όλων των τελικών προϊόντων της εκµετάλλευσης
σε συγκεκριµένο οικονοµικό έτος και η αύξηση της αξίας του φυτικού της κεφαλαίου από την
παραγωγική της δραστηριότητα.
Περιλαµβάνει επίσης τη µεταβολή της αξίας του ζωικού κεφαλαίου (και λόγω µεταβολής των
τιµών), στο συγκεκριµένο οικονοµικό έτος.
17.

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής Προϊόντος

Αποτελείται από την αξία του προϊόντος κατά το µέρος που πωλήθηκε, κατά το µέρος που
αυτοκαταναλώθηκε, που ιδιο-χρησιµοποιήθηκε και που παρέµεινε στην αποθήκη της
εκµετάλλευσης στο τέλος του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.
Ειδικά η ακαθάριστη αξία παραγωγής κρέατος, µε βάση τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία
του προγράµµατος R.I.C.A., υπολογίζεται ως σύνολο της αξίας των πωλήσεων, της
αυτοκατανάλωσης και των παροχών σε είδος, καθώς και τις µεταβολές της αξίας του ζωικού
κεφαλαίου (και λόγω µεταβολής των τιµών), µείον το σύνολο της αξίας των αγορασθέντων
ζώων.
18.

Ακαθάριστη Πρόσοδος Εκµετάλλευσης

Είναι το άθροισµα των ακαθάριστων προσόδων όλων των τελικών προϊόντων εκµετά σε
συγκεκριµένο οικονοµικό έτος. Περιλαµβάνει και την αύξηση της αξίας του φυτικού
κεφαλαίου, από την παραγωγική δραστηριότητα, καθώς και τη µεταβολή της αξίας ζωικού
κεφαλαίου (και λόγω µεταβολής των τιµών). Από το παραπάνω άθροισµα αφαιρούνται τυχόν
επιβαρύνσεις της εκµετάλλευσης, λόγω σχετικών φόρων και τελών (π.χ. ΦΠΑ, φόροι εγγείου
κεφαλαίου κλπ).
19.

Ακαθάριστη Πρόσοδος Προϊόντος

Αποτελείται από την αξία του προϊόντος κατά το µέρος που πωλήθηκε, που
αυτοκαταναλώθηκε,

που

ιδιοχρησιµοποιήθηκε,

που

παρέµεινε

στην

αποθήκη

της

εκµετάλλευσης στο τέλος του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους, καθώς και από το σύνολο
των επιδοτήσεων και αποζηµιώσεων, που εισέπραξε ο παραγωγός, για την παραγωγή του
συγκεκριµένου προϊόντος.
20.

Οικογενειακό Γεωργικό Εισόδηµα (ΟΓΕ)

Είναι το άθροισµα του οικονοµικού αποτελέσµατος της γεωργικής εκµετάλλευσης (κέρδος ή
ζηµιά), για συγκεκριµένο οικονοµικό έτος συν τις αµοιβές όλων των συντελεστών
παραγωγής, που ανήκουν στον αρχηγό και στα µέλη της οικογένειας και χρησιµοποιούνταιστη γεωργική εκµετάλλευση (τεκµαρτές, δαπάνες εκµετάλλευσης).
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Προσδιορίζεται επίσης, αν από την ακαθάριστη πρόσοδο της εκµετάλλευσης αφαιρεθούν
όλες οι εµφανείς δαπάνες.
Το ΟΓΕ αποτελεί τη βασική παράµετρο για την εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης της
γεωργικής εκµετάλλευσης φυσικών προσώπων, τόσο στην υφιστάµενη, όσο και στη
µελλοντική κατάσταση.
Επίπεδα

21.

Οικονοµικής

Βιωσιµότητας

των

Γεωργικών

Εκµεταλλεύσεων

Φυσικών Προσώπων
21.1

∆είκτες

Για την κατάδειξη της Οικονοµικής Βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
χρησιµοποιούνται κυρίως οι ακόλουθοι δείκτες:
 Οικογενειακό

Γεωργικό

Εισόδηµα

(ΟΓΕ)

ανά

Χρησιµοποιούµενη

Μονάδα

Οικογενειακή Εργασίας
 Χρησιµοποιούµενη Οικογενειακή Εργασία στην εκµετάλλευση µετρούµενη σε Μ.Α.Ε.
(Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας)
21.2

Κατηγορίες γεωργικών εκµεταλλεύσεων

Με βάση τους παραπάνω δείκτες, οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις κατατάσσονται σε
κατηγορίες, οι οποίες καθορίζουν τα επίπεδα οικονοµικής βιωσιµότητας:
α.

Εκµεταλλεύσεις βιώσιµες
Μια

γεωργική

εκµετάλλευση

νοείται

βιώσιµη,

εφόσον

αποδίδει

ΟΓΕ

ανά

χρησιµοποιούµενη οικογενειακή Μ.Α.Ε. µεγαλύτερο του εισοδήµατος αναφοράς και
χρησιµοποιεί τουλάχιστον (1) µία Μ.Α.Ε. οικογενειακής εργασίας.
Οι βιώσιµες γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε βάση το ποσοστό συµµετοχής των
επιδοτήσεων (άµεσες ενισχύσεις προϊόντων, αντισταθµιστικές πληρωµές, κλπ.) στο
σχηµατισµό του ΟΓΕ διακρίνονται σε δύο επίπεδα, τα ακόλουθα:
α.1

Βιώσιµες ανταγωνιστικές εκµεταλλεύσεις (1ο Επίπεδο)
Βιώσιµη ανταγωνιστική νοείται η εκµετάλλευση, στην οποία οι επιδοτήσεις
συµµετέχουν µέχρι ποσοστό 20%, στο σχηµατισµό του ΟΓΕ.

α.2

Bιώσιµες µη ανταγωνιστικές εκµεταλλεύσεις (2ο Επίπεδο)
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Βιώσιµη µη ανταγωνιστική νοείται η γεωργική εκµετάλλευση, στην οποία οι
επιδοτήσεις συµµετέχουν, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20%, στο σχηµατισµό
του ΟΓΕ.
β.

Εκµεταλλεύσεις εν δυνάµει βιώσιµες (3ο Επίπεδο)
Οι εν δυνάµει βιώσιµες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ανάλογα µε το ύψος του ΟΓΕ και
το µέγεθος των οικογενειακών Μ.Α.Ε., που χρησιµοποιούν, διακρίνονται σε δύο
υποκατηγορίες:
β.1

Σ’ αυτές που χρησιµοποιούν οικογενειακή εργασία από 0,5 έως 0.99 Μ.Α.Ε.,
αλλά αποδίδουν ΟΓΕ, ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή Μ.Α.Ε., πάνω από
το 100% του εισοδήµατος αναφοράς, και

β.2

Σ’ αυτές που χρησιµοποιούν οικογενειακή εργασία µεγαλύτερη ή ίση της 1
Μ.Α.Ε., αλλά αποδίδουν ΟΓΕ, ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή Μ.Α.Ε.,
µεταξύ του 50% και του 100% του εισοδήµατος αναφοράς.

Στόχος των εν δυνάµει βιώσιµων εκµεταλλεύσεων είναι η βελτίωση ενός τουλάχιστον δείκτη,
που παρουσιάζει υστέρηση, διατηρώντας τον άλλο δείκτη σταθερό, έτσι ώστε να
αποκτήσουν τα κριτήρια των βιώσιµων εκµεταλλεύσεων.
γ.

Φθίνουσες εκµεταλλεύσεις µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης (4ο Επίπεδο)

Φθίνουσα γεωργική εκµετάλλευση µε ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης, νοείται η
εκµετάλλευση, εφόσον εµφανίζεται σε µία από τις ακόλουθες υποκατηγορίες:
γ.1

Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη οικογενειακή ΜΑΕ µεταξύ του 50% και
100% του εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί από 0.5-0.99 ΜΑΕ
οικογενειακής εργασίας.

γ.2

Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας πάνω από
το 100% του εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί λιγότερες των 0.5 ΜΑΕ
οικογενειακής εργασίας.

γ.3

Αποδίδει ΟΓΕ ανά χρησιµοποιούµενη ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας µικρότερο
του 50% του εισοδήµατος αναφοράς και χρησιµοποιεί περισσότερες της 1
ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας.

δ.

Μικρές γεωργικές. εκµεταλλεύσεις (5ο Επίπεδο)
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλες οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που δεν πληρούν
κριτήρια κανενός από τα προηγούµενα επίπεδα.
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Οι εκµεταλλεύσεις του οικονοµικού αυτού επιπέδου δεν µπορούν να ενισχυθούν για
παραγωγικές επενδύσεις στα πλαίσια ενός Σχεδίου Βελτίωσης (Καν. 445/02).
ε.

Μη βιώσιµες οικονοµικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις (6ο Επίπεδο)
Μη βιώσιµη γεωργική εκµετάλλευση, ανεξάρτητα µεγέθους και δεικτών, εφόσον
βρίσκεται σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, λόγω υποχρεώσεων ή ληξιπρόθεσµων
οφειλών και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία εξυγίανσής της.
Οι εκµεταλλεύσεις του οικονοµικού αυτού επιπέδου δεν µπορούν να ενισχυθούν στα
πλαίσια ενός Σχεδίου Βελτίωσης.

22.

Κριτήρια Τήρησης Ελαχίστων Προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το Περιβάλλον
Ορίζουµε ως ελάχιστες προϋποθέσεις για το περιβάλλον, στα πλαίσια της εφαρµογής
του Μέτρου 13 Ενέργεια 1, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου και όπως κατά
περίπτωση απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά το στάδιο της οριστικής
έγκρισης. Η τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων επιτυγχάνεται µε την προσκόµιση
της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στο στάδιο της οριστικής έγκρισης του επενδυτικού
σχεδίου, µε εξαίρεση τους δικαιούχους του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για
τους οποίους η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου και όπως απαιτείται από την
Εθνική Νοµοθεσία, θα πρέπει να υφίσταται εντός χρονικού διαστήµατος πέντε ετών από
την ηµεροµηνία της πρώτης εγκατάστασης.
Η ανωτέρω έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα αναφέρεται στον τοµέα ή κλάδο που
πραγµατοποιείται η επένδυση και θα αφορά τη µελλοντική κατάσταση όπως αυτή
διαµορφώνεται στο επενδυτικό σχέδιο.

23.

Τήρηση Ελαχίστων Προϋποθέσεων Υγιεινής και Καλής ∆ιαβίωσης των Ζώων

Ορίζουµε ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, στα
πλαίσια εφαρµογής των προαναφερθέντων µέτρων για την αγροτική ανάπτυξη, τα
προβλεπόµενα στην µε αριθµό 244311/07.03.02 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (όπως
αυτή ισχύει κάθε φορά).

Ειδικότερα, ως ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής και καλής

διαβίωσης των ζώων, ανάλογα µε την χρονολογία κατασκευής της µονάδας, θεωρούνται οι
αναφερόµενες στο παράρτηµα 3 της προαναφερθείσας ΥΑ, οι οποίες θα πιστοποιούνται για
κάθε περίπτωση µε βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην εν λόγω βεβαίωση θα βεβαιώνεται ότι η
«µονάδα πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές σύµφωνα µε το Παράρτηµα της ΥΑ». Η εν
λόγω βεβαίωση θα πρέπει να υφίσταται κατά το στάδιο της οριστικής έγκρισης, µε εξαίρεση
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τους δικαιούχους του µέτρου «εγκατάσταση νέων γεωργών» για τους οποίους η απόδειξη
της τήρησης των ελαχίστων προϋποθέσεων για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων,
όπου και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία, θα πρέπει να υφίσταται ενός
χρονικού διαστήµατος πέντε ετών από την ηµεροµηνία της πρώτης εγκατάστασης.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις (των παραγράφων 22 και 23 ) των δικαιούχων που η
προσκόµιση της εγκατάστασης περιβαλλοντικών όρων ή/και της βεβαίωσης της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
καθυστερούν πέραν της φάσης της οριστικής έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, λόγω όµως
αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία έγκαιρα, δύναται,
κατόπιν σχετικής αιτιολόγησης της εκδίδουσας το έγγραφο υπηρεσίας µε την οποία θα
στοιχειοθετείται η αδυναµία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκαιρα, να χορηγηθεί οριστική
έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον το ελλείπων έγγραφο προσκοµισθεί στη συνέχεια,
σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο εφαρµογής των προγραµµάτων.
24.

Ανωτέρα βία

Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, ανωτέρα βία υπάρχει, όταν η ανθρώπινη σκέψη και
πρόνοια δεν µπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήµιο γεγονός.
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν τα εξής περιστατικά:
 Ο θάνατος του δικαιούχου
 Η µόνιµη ή και προσωρινή για µεγάλο διάστηµα ανικανότητα του δικαιούχου να
ασκήσει την επαγγελµατική του δραστηριότητα
 Η αναγκαστική απαλλοτρίωση της περιουσίας του δικαιούχου, για λόγους ∆ηµόσιου
συµφέροντος, υπό τον όρο ότι αυτή δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί την ηµεροµηνία
ανάληψης της δέσµευσης (υπογραφή σύµβασης)
 Η σοβαρή φυσική καταστροφή (σεισµοί, πυρκαγιές, έκτακτες θεοµηνίες µη
συνηθισµένες στην περιοχή), που επηρεάζουν σηµαντική έκταση εκµετάλλευσης
 Η

απροσδόκητη

καταστροφή

(σεισµοί,

πυρκαγιές,

έκτακτες

θεοµηνίες

µη

συνηθισµένες στην περιοχή), των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 Η εµφάνιση επιζωοτίας, που θίγει το µεγαλύτερο µέρος ή το σύνολο του ζωικού
κεφαλαίου.
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Οι περιπτώσεις ανώτερης βίας εξετάζονται µόνο στην περίπτωση που οι σχετικές αποδείξεις
υποβληθούν στον Τελικό ∆ικαιούχο εγγράφως το αργότερο εντός διαστήµατος που ορίζεται
στον Καν. 445/02.
Η ΚΥΑ 532/2003 τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α 561/2004 (ΦΕΚ (Β) 1924/24.12.03) και
ειδικότερα σε ό,τι αφορά την παράγραφο 22 του Παραρτήµατος Ι, ισχύουν τα
ακόλουθα:
Μια εκµετάλλευση νοείται ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το
περιβάλλον, εφόσον:
ι) Είναι πτηνο-κτηνοτροφική µονάδα, εφόσον σε αυτήν πραγµατοποιείται η επένδυση,
διαθέτει κατά την ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου (στάδιο αποπληρωµής) έγκριση
περιβαλλοντικών όρων και άδεια λειτουργίας, όπου και όπως κατά περίπτωση προβλέπεται
από την Εθνική Νοµοθεσία
ιι) Τηρεί τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
•

ΚΥΑ 505/2002 όπως ισχύει κάθε φορά

•

ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει κάθε φορά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Περιοχές εφαρµογής
του Μέτρου 2.13 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006
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Οι περιοχές εφαρµογής του Μέτρου 2.13 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 αποτελούν τις περιοχές εφαρµογής Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και είναι αναλυτικά οι εξής:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΤΑ
Αιθήκων
Πύλης

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΥΛΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

K. Μυροφύλλου
∆.Κ. Νεράϊδας
Πινδαίων
Καλαµπάκας

Καστανιάς
ΟΡΕΙΝΗΣ
Μαλακασίου
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Χασίων
Κλεινοβού
∆.Κ. Ανατολικής
Αργιθέας
Αργιθέας

Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Αχελώου
Μουζακίου
Καλλιφώνου

ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Μενελαϊδας
Ρεντίνης

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ταµασίου
Αργαλαστής
Αφετών
ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ
Σηπιάδος
Τρικερίου
Αλµυρού
Ανάβρας
ΟΘΡΥΟΣ

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα - Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα
Άγιος Νικόλαος, Αθαµανία, Γαρδίκι, ∆έση, ∆ροσοχώρι
Αγ Προκοπίου, Αγ. Βησσαρίωνος, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς,
Πετροχωρίου, Πύλης, Ροποτού
Μυροφύλλου
Αρµατωλικού, Κορυφής, Νεράϊδας, Παχτουρίου
Βαθυρρεύµατος, Βαλκάνου, Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας,
Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης, Παράµερου, Πολυνερίου,
Στουρναρέϊκων
Αύρας, Βλαχάβας, ∆ιάβας, Καλαµπάκας, Καστρακίου, Κρύας
Βρύσης, Μεγάλης Κερασιάς, Ορθοβουνίου, Σαρακήνας
Aµάραντου, Αµπελοχωρίου, Καλοµοίρας, Καστανιάς, Ματονερίου
Κορυδαλλού, Μαλακασίου, Παναγίας, Πεύκης, Τρυγόνας
Αγιόφυλλου, Αγναντιάς, Ασπροκκλησιάς, Αχλαδέας, Γάβρου,
Κακοπλευρίου, Οξύνειας, Σκεπαρίου
Κλεινού
Βλασίου, ∆ροσάτου, Κουµπουριανών, Λεοντίτου, Πετρίλου,
Πετροχωρίου, Στεφανιάδος, Φουντωτού
Ανθηρού, Αργιθέας, Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώµης, Καρυάς,
Μεσοβουνίου, Πετρωτού
Αργυρίου, Βραγκιανών, Καταφυλλίου, Μαράθου
Αµυγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Γελάνθης, ∆ρακότρυπας,
Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, Λαζαρίνας, Μαγουλίτσης,
Μαυροµµατίου, Μουζακίου, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής
Απιδέας, ∆αφνοσπηλιάς, Μολόχας, Παλιουρίου, Οικισµός
Μαυρονερίου
Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου, Θραψιµίου, Κέδρου (Τµήµα),
Λουτροπηγής, Λουτρού (Τµήµα)
Ρεντίνης
Ανάβρας (Τµήµα), Ασηµοχωρίου (Τµήµα), Αχλαδέας (Τµήµα),
Κτιµένης, Λεονταρίου (Τµήµα)
Αργαλαστής, Μετοχίου, Ξινόβρυσης
Αφετών, Καλαµακίου, Λαµπινούς, Νεοχωρίου, Συκής
Λαύκου, Μηλίνης, Προµυρίου
Τρικερίου

Πτελεού
Μελιβοίας

Ανθοτόπου, Κοκκωτών, Κωφών, Φυλάκης
Ανάβρας
Αγίας Τριάδος, Αγίου Ιωάννου, Αµαλιαπόλεως, Βρυναίνης,
∆ρυµώνος, Σούρπης
Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου, Πτελεού
Σωτηρίτσας, Μελιβοίας

Ευρυµενών

Στοµίου, Οµολίου, Καρύτσας

Σούρπης

Κάτω Ολύµπου
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Αγιάς
- ΚΙΣΣΑΒΟΥ
Λακέρειας

Πυργετού, Κρανιάς
Γερακαρίου, Μεγαλοβρύσου, Μεταξοχωρίου, Νεροµύλων,
Ποταµιάς, Έλαφος
Ανατολής, ∆ήµητρας, Μαρµαρίνης

Νέσσωνος

Πουρναρίου

Μακρυχωρίου

Παραποτάµου, Ελάτειας, Ευαγγελισµός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

∆ιευθύνσεις Κεντρικής Μονάδας της ∆οµής Στήριξης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Αντενών της ανά νοµό

όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπο υλικό
(οδηγό εφαρµογής και φάκελο υποψηφιότητας)
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